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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،

15



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!

23



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

92

الكامة



ليىاأمنلحقها!رزلة!صماأئمطلمجنمثاذأب!ما!إأ

15)

لمحىشاتماا،

!

لم!ر!

لمحعتام!عا

إخوأفأىطرإلمط

س!لتف

لمجوزية!صاأبئأيوبجمصئنيئإفيكأألالهعبديئ%لإماما

1196-15!،

تحقىم

!قيولمبه!لمحئرو!لر!ر

إشسراف

تكأأسكىرصىرذ

تضوتل

قيلهاجيملراألمحريفىانجدبننشل!أمؤسسة

الجنناللابأجمأل!

لبثووآلؤنرل!ط





ا!يصلرحمىللوص

[)أ"الدين]علا-الاخإلىيحسنانالاجابهالحرجوالمسؤولالله

بركةفإن.كاناينمامباركأويجعله،بهأ2(وينفع،والاخوةالدنيافي

الله-قال،بهاجتمعمنلكلونصحه،حلحيثللخيرتعليمهالرجل

ماأيقمبا!كأ>وجعلنى[:السلام]عليهالمسيحعنإخبارا-تعالى

مرغبأ،بهمذكرأ،اللهإلىداعيا،للخيرمعلمأأي31[:]مربم!خت(

منخلافقدهذامنخلاوم!،الرجلبركةمنفهذا،طاعتهفي

لقيهمنبركةتححقبل،بهوالاجتماعلقائهبركةومحقت،البركة

وكل.القلبويفسد،الماجريات)3"فيالوقتيضيمفإنه،بهواجتمح

القل!،وفساد]الوقت[)!"ضياعفسببهاالعبد،علىتدخللمحه لحمالح.-ا

ولهذا؛عندهومنزلتهدرجتهونمصان،اللهمن[)6"]حظهبضياعوتعود

وانظرود،،جمنوالمحبت(،الدين)علامبوفى>علاه!(،الأصلقى)1(

21.ص،الدراسةقسمفيالألقابهذهعنالكلام

،.ينفع)وان!في)2،

،تجريأوجرتالتيوالامورالحوادثوهي،محدثةكلمة)الحاجريات(:)3،

وماجرياتمناظراتبيعهمكانب:ويقال،ماجرىجرى:قولهمم!صأخوذة

.323(/1الكرميسعيدحسن،الحربلغةإلىالهادي:)انظر!شرحهايطول

افة(.)وكلبدل)وكلافة(بفي(الح

.وج،بم!والسمشتخطأ،وهو)القلب،الأصلفي)5(

لااللهكدالحقوقفإذ؛الناسخمنفادحخطأوهو)حقه(الأصلفيل!6(

.وج،بمنواليثبت،تضيع



11/أ[

،1(
مخالطتهتضيعمنمخالطةاحذرو:فقال)2(الشيوخبعضوصى

اثفرطتالقلبوفسدالوقتضاعمتىفإنه،/القلبوتفسد،الوقت

م!أغففناقفبثل>ولانطع:فيهاللهقالممنوكانكلها،امورهالعبدعلى

.[28:]الكهف*؟(أ%فىطااقر؟!كاتهونهوأتبعجمرناعن

ممن-القليلاقلإلا-كلهموجدهم،الخلقهذاحالتأملومن

وصارت،اهواءهمواتبعوا-،تعالى-اللهذكرعنقلوبهمكفلت

ويعودينفعهمفيحافرطوا:اي>فرطا<ومصالحهما!ورهم

عاجلأبضررهم)3(يعودبل،ينفعهملابماواشتغلوا،بصلاحهم

وآجلأ)4(.

فطاعة،يطيعهمالارسوله-سبحانه-اللهامرقد]وهؤلاء[)5(

ماإلىيدعونإنما[إ7(]فإنهمهؤلاء)6(،طاعةبعدمإلاتتملاالرسول

.81(اللهذكرعنوالغفلة،الهوىاتباعمنيشاكلهم

]تولد،الهوىباتباعتزوجتمتىالاخرةوالداراللهعنوالغفلة

،2(

)3(

)6(

)71

)"(

وصى".)وج،بفي

)بعضهم(.جفي

(.يضرهم)بحاجفيئ

السالكينمدارجفيفيها،النافعالضابطوبثن،الخلطةذمفيالقيمابنتكلم

/1(454-+،456

.وج،بمنوالمثبتهؤلاء(،)ومنالأصلفي

)طاعتهم(.جفي

.وح،بمنواليئبت)بأنهم(،الأمملفي

(.الاخرةوالدارالله)عنةجفي



ولابالاخراحدهمايقشرنماوكثيراشرأ2".كلبينهماما[)أ"

)3(.يفارقه

عنناشئأوجده،وخصوصاعموماالعالم)4(احوالفسادتاملومن

ومعرفخهالحق(تصمور)وبينالعبدبينتحولفالغفلة،الأصلينهذين

قصدأ8"عنيصدهالهوىواتباع.]المضالين[)!"منفيكونبه)6(والعلم

عليهم.المغضوبمنفيكوذ،والباعه)9(رادتههـالحق

علما،الحقبمعرفةعليهماللهمنالذينفهمعليهمالمنعمواما

سبيلعلىالذلنهبموهؤلاء،عملاسواهماعلىوإيثارهإليهلانقيادوبا

أن-سبحانه-اللهامرناولهذا.الهلاكسبيلعلىسواهمومن،النجاة

*؟-أئصئحتقيصألصزرواقدنا>؟مراتوديلعدةيومكلنقول

ولاعليهمالمغضحوبغيرعلتهمأنغمتألذجمتحمزرو

16،![.:]الفانحة*!*(آلخافي

فيلخفعهبماعارفايكونأذإلىالاضطراركلمضطرالعبدفإذ

.بمنوالمثبت)تولدتا(،الأصلفي)1(

كثيو(.شرمنهما)تولد.جفي)2،

.جمنساقطةيفا!قه()ولا)3(

.جمنساقطة)أحوال(!مالحا

.!منساقطةأتصور()!(

.(بهوالعلمومعرفشهالحقتصور)وبينبدلط(وتصورهالحىمعرفة)ولينجفي)6،

.وج،بمنوالحثبتخطأ،وهو)الصالحين(الأصلفي)7(

.)قصد(بدل()اتباع!في)8(

.جم!شطئاواتباحه()وإرادته)9(



اب/11

.يضرهلمامجتنبا،(يخفعه)1لمامويداممثرايكونوان،ومعادهمعالثصه

فإنالحستقيم)3(.الصراطإلىهدجمماقد]يكون[)2(هذينفبمجموع

واتباعه()قصدهفاتهوان)؟(،/الضالينسبيلسلكدلكمعرفةفاته

الدعاءهذاقدريعرفوبهذا.عليهمالحغضوب)6"سبيلسلك

عليه.والاخرهلدنياسعادة)8(وتوقف)7(،إليهالحاجةوشدة،العظيم

يأتيهماجميعفيماونفسيلحظبماكلفيالهدالةإلىمفتقروالعبد

عنها:ينفك،امورأ9(بينفإنه4ويذره

محتاجفهوجهلأ،الهدايةوجهكيرعلىاتاهاقد)01(امو!أحدط

فيها.)11(الحقإلىالهدايةيطلبانإلى

)2(

)3!

،61

)7(

،"(

)9(

)15(

)11(

(.ينفعهالحابدل!له(جفي

.وج،بمنواثبتت،الاصلمنساقطة

321(.325-)؟1/تيصيةابنفتاوىمجموع:انظر

(.الضالينشجل!سلكبدلالضالصن(من)فهو:جشي

.ح!نساقطهو()ق!ده

(.سبيل)سلكبدل(!ن)فهوجفى

.جمنساقطة(إليهالحاجة!وشدة

(.)!وقفجفي

الاسلامشيخيعنيشيخخا""قال)1/215(:العليلشفاءفيالقيمأبنقال

كحافهكايفصلولمطنا،ذكرهاالتيالامورهذهاكثرذكرثمتيمجة،ابن

خا.فصل

.جمنساقطة)قد(

.جمنساقطة(الحق)إلى



فهو!دا،وجههاغيرعلىفأتاهافيها،بالهدايةعارفأيكوناو

مخها.التوبةإلىمحتاج

الهدايةففاتتهعملا،ولاعلمافيهاالهدايةوجهيعرفلمامورأو

وعحلها+و!!ادتها)1"قصدهالىوإ،ومعرفتهاعلمهاإلى

تمامإلىمحتاجفهو،وجهدونوجهمنإليها[)2"1هديقدامورأو

.فيها)3"الهداية

هدايةإلىمحتاجفهو،تفاصيلهادوناصلهاإلىهديقداموراو

التفصيل.

فيها،اخاهـىهدايةإلىمحتاج(وهو)!إليها،هديقدطريقأو

الااخر)د"،!شيالطويقنفسفىوالهدايةشي!الطريقإلىفالهداية

كذاطريقهوالفلانيالبلد)7"طريق]اذ[)6(يعرفالرجلاذترى

هدايةإلى]يحتاج[)8"سلوكهفإن،يسلكهاذيحسنلاولكنوكذا،

كذا،]وقت[)9(دوذكذاوقتفيكالسير،السلوكنفسفيخاصة

)1(

)2(

)3(

الم(

)د!ما

،6(

ل!7،

)ثم،

)9(

.جمنساقطةوإرادتها(قصدهاوإلى)ومعرفتها

.جمنوأثتت،الاصلمنساقطة

.!!نساقطةفي!ا()الهدايةإلىإليها(هديقدرامو)آو

)فهو(.وج،بشي

.جمنساقطة)آخر([لى(الطريقإلى)فال!داية

.وج،بعنواثبتت،الأصلمنساقطة

)البلدة(.بفي

.وج،بمنوالحثبت)محتاج(الأصكفي

.بمنوألبف،جومنالأصلمنساقطة



]2/أ[

دونكذاموضعفيوالنزولكذا،مقداركذامفازةفيالماءواخذ

بأناعارفهومنيهملهاقدالسيرنفس)2(قيهدايةفهذهكذا)1"،

الحقصود)3".عنوينقطعفيهلك،هذههيالطريق

فيهاله)6(يحصل،[)]انإلى)4(محتاجهوامورئمأيضاوكذلك

)7(
الماضي.فيلهحصل)8(مامثلالمسمتقبلفيالهدايةمن

إلىامحتاجفهوفيها،باطل!9(أوحقاعتقادعنخالهووامور

فيها.الصوابهداية

فهويشعر،ولاضلالةعلىوهوهدىعلىفيهاألهيعتقدوامور

.)01(اللهمنبهدايةالاعتقادذلكعنانتقالهإلىمحتاج

كيرهيهديأنإلىمحتاجوهو؟الهدايةوجهعلىفعلهاقدوامور

الهدايهمنعليهيفؤتذلكفإهماله،()12وينصحه/ويرشدهأ"1]إليها[!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)19

(1ألي

)12(

.جمنساقطةكذا()دون

.وج،بمنساقطةأنفصى،

.حمنساقطةالمقصود(عن)وينقطع

با.صنساقطة)إلى،

.وج،ب!نوأئبتت،الاصلم!ساقطة

)تحصل(.وج،بفي

.وج،بمنساقطة)من(

)يحصل(.وح،بفي

وباطلأ(.حقااعتقاد)ع!بفي

.جمنساقطة(اللهمن)بهداية

.جمنوأثبتت،وبالاصلمنساقطة

.جمنساقطةويعصحه()ويرشده



بابله)3"يفتحأ2(ونصحهوتعليمهللغير)1(هدايتهاذكمابحسبه

51هدوعلحهغيوههدىفكلما)؟"،لعملجنسمنالجؤاءفإن،الهداية

رواهالذيع!ح!هالنبيدعاءفيكما،مهدياهاديافيصحر)6"()وعلمهالله

مهتدين،هداةواجعلنا،الإيمانبؤينةزينا"اللهم:)7(وغيرهالحرمذي

بحبكنحب،لاعدائكحربا،لأوليائكسلحا،فضلينولاضالينغير

)2(

)3(

!لح،

)5(

)6(

)7(

اللغير(.بدل)الغير(جقي

.جمنساقطة،ونصحه)وتعليمه

(.)يفتحبدل)تفحح(جفي

)فكلما(.بدل)وكلما(وج،بفي

.جمنساقطة(وعلمهاللههداه)وعلمه،بمنساقطة(وعلمهالله)هداه

)فيصير(!بدل)صار(حفي

33(،91)ح)03(،باب؟(،51-045)5/،الدعواتكتاب،الترمذيسخن

بهاتهديعندكمنرحمةاسالكإنياللهمإ:أوله،طويلحديثمن

9111(.ح،)2/166صحيحهفيخزيمةابنورواه."...قلبي

من)الحجروحين[إ،باطلهذا9الحديثساقأنبعدحبانابنوقال

231(.1/والصروكينوالضعفاءالححدثين

.(678ح،؟4!صالترمذيسنن)ضعيف،لإسنادلماا"ضعيف:لبانيالأقال

ألايماذ،بزينةزينااللهمدا:قولهوهو،الحديثم!الشاهدموضعلكن

بعلمك"اللهماا!له،آخوحديثمنالعلحاءبعضصححه"[مهتدبنهداهواجعلنا

رواه،الحدي!ا"...ليخيرأالحياةعلصتمااحيخىالخلقعلىوقدرتكالغيب

)صحيحالألانيوصححه،والن!هسائي(،17861ح32،لأ)5/الحسخدفيأحمد

صحيحهفيحبانوابن،1237،1238،ح281-1028/،النسائيسخن

والحاكم7191(،ح5/403-503،بلبانابنبترتيبحبانابن)صحيج

.(525-1524/)المستدركالذهبيووافقه،وصححه



.(")1خالفكمنبعداوتكونعادي،احبكم!

يسألونهالذينالحؤمنين)3(عبادهعلى-سبحانه-اللهاثنى]وقد[)2(

والذين>:(الح5عبادصفاتفيتعالىفقاللحبهمئهتدىائمةيجعلهماذ

للفقبوأخعتناأجمضلمحزههـذديحناأذطجنامغفاهصثدنجايمولوت

الخير)6(.فيبنا"!يهتدى:عباسابنقال4![،]الفرقاذة7*(صإماما

فيائمة:أ".)مكحولوقال.بهدانا)9([)8"]يقتدى:)7(صالحابووقالط

)؟(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

(.أمركوخالفعاداكمنبعداوتكأونعادي.جفيالحديبن!اية

.وج،بمنوالمثبت)فقد(،الأصلفي

.وح،بمنساقطة)المه!منين،

.جمنساقطة(عبادهصفات)كأ

)ي!تدى(.بدل(يقتدى)ائمةحفي

91/931(،الطبريأتفسير،بحعناهالطبريرواه

أدلهرضي-طالبابىبنتهانىأممولى،باذان:ويقالأ،باذااسحهصالحألو

،-عحهماللهرضي-هريرةوابي،عباسوابن؟عليو-كنعنهاخدث-،عنها

التهذيبوتهذيب"3،-537/البلاءم3أعاسير:)انظر.تفسيريرويهماوعامة

.(417؟1/16

التالية.الحاشجةفىكماوالسيوطي،وج،بمنوالمثبت،()يهتدىلأصلافيئ

.(914لم5،للسيوطيالمنئور،)الدر،صالحأبيعنالفريابيأخرحه

اهلعالم،الفقيهالدمشقي-ذلككيروقل-عبداددهأبايكنىلحصكحول

إلىأهـ،)12مابينوفاتهفيواختلف.طذليةامراةمولى،ثقةلابعي،الضعام

التهذيبوتهذيب016،-5/155الخبلاءأعلامسيرأنظر:1أمص(،)18

."01/928-392
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مجاهد)!":وقال)2()3".المتقونبنايقتدي]التقوى[!أ"،

هذاوا!مكل)6(".بهم")مقتدين،بالمتقينمؤتمين"اجعلنا

علمهم،وعمقالسلففهمقدريعرفلممنعلىالتفسير)7(

منالقولهذاعلىالاية)8(تكونانلجب:وقال

الخالية.الحاشيةفيكحاوالنيسابوري،بمنوالمثبت)الفتوى(،الأصلفي)1(

تنس!يرفي)الوسيط،مكحولعن،تفسيرهفيالنيسابو!يالواحديذكوه2(لي

3/934(.الحجيدالتثران

ودعاةالخيرفي!قادة:قال،قخادةعنجريروابنحميدعبدبنوأحرج

3/914(.المنثورالدر)انظرتالخير،،فىبهميؤتموهداة

(.>المتقونبدل()الحقخدونوج،بفي)3(

بنثبالطصولىانهالذهبيرخح،والحفسرينالقرأءشيخجبر،ينمجاحد(لملي

فيهـ()21سنةولد-،عنهاللهرضي-السائببنعبدأدئهوالدالسائبألي

ادلهرصي-عبالسابنعنروى-،عنهادلهرضي-الخطاببنعمرخلاقة

أ!ححابة،امنعددعنوروى،والفقهوالتفسيرالقرانأخذوعنه-،عنه

عندأقفه،عرضاتثلاثعباسابنعلىالقراذعر!ت.قالطأنهعخهوصح

كثير،خلقمجاهدعنوحدث؟كانتوكيفنرلت؟فيأساله،آية!ل

البهار،القراءمعرفةأانظر:.الممانينعلىنيفوددأهـ(310سنةتوفى

شيالنثهايةوغاية،لح-457لح؟/9الخبلاءأعلاموسير6،-لأ1/66للذهبي

للداودي،الحفسرينوطبقات،-2!لح؟/1الجزريلابنالقراء،طبتثات

.)2/503-803

تفسيرهشيعبدالرزاقواخرجه032،.)91/تفسيرهفيبسندهالطبريرواه)د(

5/914(.الحنحورالدر)انظر:حميد،بنوعبدلأ(،2)2/

(.أشكل)وقدجفي)6(

.جمنساقطة)التثس!ير()7(

.جمنساقطة(تكونأدأيجبلي)8(

11



)2()1(
ومعاذ،(ائمهلناالمخقين)واجعل:تقدير)3"على،المقلوبباب

منوهذا،وجهه]عن[)6((مقلوبطالقران!؟"منشيءيكوناذالله

للحتقينإماما)7(الرجليكونلافإنه-؟اللهرحمه-مجاهدفهمتمام

هذابهيخالوذابذي)8(الوجههذاعلىمجاهدلمحنبه،بالمحقينيأتمحخى

اللهفيجعلهمقبلهممنالمخقينبالسلفاقتداؤهم)9(وهو،المطلوب

القرانفيالفهماحسنمنوهذا)11(،بعدهممنأ"للصقينأ0ائحة

)12"؟قبلهالسنهبأهلائخفمن.شيءفيالقلببابمنليس،والطفه

،13(
معه.وم!لعدهمنبهاصم

أ،

)2

)3

)4

)5

)6

لا(

)8

،9

13

13

.جصنسقطتاو)با!(()المول

،القرانعلومفيالبرهان)انظر؟.اللغويالأسلوبأنوإعمننوع:التلب

.(161ل!3للسيوطي،القرآناعلومفيوالإتقاذ،؟39-3288/للزركشي

تقدير(.أعلىبدل)أكلما(جفي

.جمنذلادة

الفاعل.علىفاقتصرلحتامة)كاذ(لانجميعها؛الثسخفيبالرفغ

)على(.كيرهاوفي)ج(من

(.يكونلاالرجل>فإذبفي

.جم!ساقطهأالوجه،

11(0اقحدأؤ!موهو)بدل(هماهدوا)وقدبفي

)الذين(.زيادةبفي

.جمنساقطة(بعدهممنللمتقمنائمةاللهأفججعلهم

أ!بك(.بفي

بهائتم،)قبله:بدلل!حا(،إمامأيكونف!نهبعدهمنبهيألمأنأقك:جشي

معه(.ومنبعدهم!ت
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للصقينواجعلنا:يقلولم>إمامأ(لفط-سبحانهووحد-

صاحبنحو:ام)3"،جمعلاية)2"فيالإمام؟فقيلائمة!1(،

اللغةمنهووليسبعد،وفيه"؟)الأخفشقول)"(وهذا،وصحاب

.)7(اللهكلامبهايفشرحتىالحعروفة[)6(المستعملة1المشهورة

[21/بام/:ئقالاسم)9(".1(،لامصدر،هناالامام)8(:اخرونوقال

1"،)سأإمامذوياجعلئا:أيقياما،وقام،صياماصام:نحو،إمامأ

)2(

)3(

)4(

،5(

)61

)7(

،8(

،9(

)01(

)11(

.جمنساقطةأئمة(للممينواجعلنايقل)ولم

.جمنساقطة(الآيةفي)الامام

.جمنساقطةل!آم،

.(قول)وهذابدل()قالهجفي

؟(.23)3/للأخفش،القرانمعاني:انظر

أبايكخى،مجاشعبنيمولى،المجاشعيمسعدةبنسعيدهو،والأخفش

المسائل:كتبهمن.كالكيرقدرياوكان،وسيبويهالخليلصحب،الحسن

طبقات)انظر:فيها،خلافعلىهـ()215سنةتوفى،والعروضالكبير،

وبغية2/36،42-للقفطي،الرواةوإنباه74-76،للزبيدي،النحويين

."195-1/095للسيوطي،الوعاة

.وج،بمنئبفو،الاعلمنساقطة

.جمنساقطة(اللهكلامبهايفسرحنى)المعروفة

.(آخرون)وقالبدل()وقيلجفي

الطبريتفسير"،الكوفةأهلنحويقول...القولهذا9ةالطبريقال

)2/299(،للعكبري،القرانإعرابفيالتبيان:وانتدر032،،)91/

)3/643(.للهمذاني،القرآنإعرابفيوالفريد

.جمنساقطةاسم(الا

.حمنساقطة(إمامذوياجعلنايقياما)وقام
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قبله!الذيمناضعفوهذا)1(

نحو)3"على،ائمةيقلولم>إمامأ<،:قالإنحا:الفراء)2(وقل

يق!!:ولم16[،][دشراء:<9.*أمألعئميندبرسولإنا>:"قههـلهالح

:الشاعر)8"لقول،)7(الجمعبهالمرادالواحدمنوهورسمولا)!")6(،

)1(

)2(

)3(

)!(

)3(

)6(

طما)7

)8(

)وهو(.جفي

لأ؟(.214/للفراءالقراذ،معاني

أبرع!نوكاذ،الد.بلصيعبداللهبنريادبنيحيى:زكريابوهووالثهرأء

وضبطها،خلصهالأنه؟عربيةكانتماالفراءلولا؟قيل،علمهمواسكوفيينأ

القوان،فيوالمنيةوالجمعالقرآذ،فيالمصادرمنها:،عديدةتصانبفله

طبقاتة)انف!اهـ(.02الاسنةمكهبطريق!اتوالحدود.،الكتابوالة

23،-47/،204/للقفطي،الرواةوإنباه،1؟6-أ3!للزببدي،النحويين

2/333،.للسيوط!،الوعاةوبعية

.جمنساقطةنحو(علىائمةيقلولمإمامأظلط)إنما

(.كقوله)ذلكجفي

+السلامعلبهحاوهارونموسىعنصادرالخطابأذ!

.جفيساقطةرسولا(يقل)ولم

.)طهر(مادة731(2/)للجوهري،الصحاح:انطر

المظعر(.القولبدلط)كقوله(حشي
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ملامتي)2(]تردن[)أ"لاعاذلاتىيا

"بامير)!ليليس)3"ذل1العوإن

.بأمراء)5(ليليس:اي

،1(

،2(

)3(

الح(

)5(

شواهد)شرح:طيالسيوعندوكذلك،اليعجمهبالزاجمما،()تزدنو!،لأصلافي

بناوذكره،)تردن(المهيلةبالرأءأوردهاليئذكرمناكثرلكن،(2165/المخني

ذكرهلحابهألاستشهاديصلحولا،الأولبشطرهمسحشهداالخصائصفيبالراءجخي

منوبالصئبالحسببم!بالسببالاكتفاءبابفياوردهفقد،الحهحلةبالراءإلا

وكحو،مهاللومبإرادةفاكتفى،تلمننيلاأ(أراد::البيتإيرادبعدفقال،السبب

الليبمغنىفيمشامابنومثله-174(،1لأ)113/3،عنالاومسخبلهاتالط

.)1/137(

.جمغساقطالبهجتمنالأولالشطر

علىأليتوورد(،السن:يقولأنوالقاعدة،ذكرهمنأكرعخدمحكذا

الأعا!يبكتبعناللبيبمغنىوفي032(،)91/الطبريتفسيرفيالقاعدة

السن(في!النون.اللبيبمعنيأبياتشارحوقال)1/237(،هشاملابن

الخحوي[الحسين]لأبيالطغة(في)الخفسحكتابفيوروي،العواذلضحير

هووالأولضحبر،بدون(اليسالجوهرى")صحاحنسخلحضوفي

؟"2(.4/الغدادفيعمربنعبدالقادر،اللبيبمغنيأبيات)شرحالجيد"،

هـ(:)3901عامالحنوفى-البغداديوقال،البيتلهذانسبةعلىأقفلم

"،قائلهعلئآقفولم،مصنفاتهمفيإياهالعلماءبتداولمشهور"والميت

فيحيانأبو"وأوردهأيضا:وقاللح/؟28(،اللبيبمغننأبيات)شرح

السابقالحرجعا"،للجمعيكونقدفعيلابأن،المرروقيالامامع!تتذك!هـته

فىوالجوهري(،لأأ4)3/الخصائعفينجيابنأيضاوأورده.3"2(للألح

وغيرهم.،اضهر()مادة731،)2/الصحاح

.مغحساقطةبأمراء(ليلبس)أي
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نا:وهوأ2"،بيانمزيد)1"إلىيحتاجأنهغير،الأقوالأحسنهذاو

كتابواتباعواحد،ومعبودهمواحد،طريقعلى)3(كلهمالحتقين

ا،واحدونبيهم،واحدفدينهم.واحدرل!وعبيد،واحدونبي،واحد

لمن(واحد)إمامكلهمفكانهمواحدأ4(،ومعبودهمواحد،وكتابهم

طوائقهم،اختلفتقدالذينالمختلفينكالأئمةليسوا)6"،بعدهم

شيءوهو،عليههمبماهوإنمافالائتماموعقائدهم!7"،،ومذاهب!م

الحقيقة.افيلإماماوهو،واحد

فصل

فقال]واليقين[)8"بالصبرتنالإنماالامامةهذهانسبحانهاخبروقد

)1(

،21

)3(

ألح(

،6(

)7(

)"(

-وج،بمنساقطة)مزيد(

ستةالسابقةالمسألةفيهـ(-663)ت-الهحذانيالعزأبيبنحسينذكر

خحسةلكن644(،-3/643الحجيدالقرآدإعوابفيالفريدأانظر:أقوال

ذكرهفقدععدهالسادسالقولاما،دكرتالتيالئلاثةالاقوالفيتدخلمنها

الشالث.اللقولبياناالقيمافي

.حمنساقطة)كلهم(

الثاية،واحد()و!عبودهم:قولهإلى،الأولىواحد(أومعبودهمقولهمن

واحد.نبيونبيهمواحد،وسبيلواحد،)ومعبود:كالتالىبفيوهـد

كالالي:جفيووردواحد(،ومعبودهمواحد،ابهموكعاواحد،فدينهم

واحد،.وكحابهمواحد،ومعبودهمواحد،)ونبيهم

.بمنساقطه)واحد(

(.!اليسفي

طرائقهماختلفبقدالذين)المختلفينبدل(مذاهبهماخ!لفت)الذينجفيئ

(.وعقائدهمومذاهبهم

.وج،بمنوالحثبت)وباليقين(،الأصلفي
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!أرراو!انوا!روا!ابامر!ايهدوتأبمةمنهتمهـجعلنا>:تعالى

240[:]السجدة2!سيوقنوق

+)1")2"الدينفيالإمامةلنالواليقينفبالصبر

الدنيا)3(.عنبالصبرتفقيل

.(البلاء)علىبالصبر)4(:وقيل

]المناهي[)7(+عنبالصبر!6(ةوقيل

فرائضاداء]على[)8"بالصبر،كلهذلكعنبالصبرانه:لصواب1و

.أقدارهعلىوالصبر،محارمهعنوالصبر،الله

)1(

)2(

،3(

)!(

6،لي

)7!

)8(

ابنالإسلامسيخداسمعت)2/154(:السالكينمدارجفيالقيمابنقال

ثم،الدينفيالإمامةتخالواليقينبالصبر:يقول-روحهاللهقدش-تححية

ابنفتاوىمجموع:وانظو،لماالاية(.0.ألمة!جعقناتهم>:تعالىقولهتلا

.(؟42)28/تيمجة

.جمنساقطة(الدينفيالإمامةتخالواليقين)فبالصبر

للزصخشري،الكشاف)انظر:،والخوري،وقتادة،البصريالحسنعنروي

5/343(.المخئوروالدر،3472/كئيرابنوتفسير،3246/

.جمنساقطةأبالصجر(

الصبر:داهذا141/73(:القرطبيولفسير)3/3.3(،البغويتفسيرفي

البلاء".وعلىالدينعلىصبر

،حمنساقطة)بالصبر،

.وج،بم!والمثبت)الحلاهي(،الأصلفي

.وج،بمنوالمئبتأعن(،الأصلفي

لا1



]3/أ[

العبد،سعادةهما)1(لد؛واليقينالصبربين-سبحانه-وجمع

الشهواتطوارقتطرقهالقلبفإن،سعادتهئفقده)2(وفقدهما

فبالصبر،لخبرهالمخالفةالشبهاتوطوارق)4()3"،اللهلامرالحخالفة

والشبهةالشهوة!إن)6(.الشبهات")يدفعوباليقين،ال!شهواتيدفع

دفعمن)8"إلا)7"اللهعذابمنينجوفلاوجإ،كلمغللدينمضادتان

حبوطعن-سبحانه-اخبرولهذا؛باليقينوشبهاتهبالصبر،شهواته

قبسلكممن>كألذجمت-:تعالى-فقالوالشبهاتالشهواتاهلاعحال

فاشتمتعغلخقهمف!شتمشواوأؤلاأفؤلاوأكثردوهمنكمأشد!الؤأ

؟لذىخضخئم!نقهزفلممنئذيتشتضتح!مابخبقنم

استحتاعهمهوبالخلاقالاستمخاعفهذا)9(96[،:]التوبة(خساضوأ

هووهذا،خماضوأ<؟لذيخضخئم>.قالثم،الشهواتمنبخصيبهم

ثمأ".)1الشبهاتاهلخوضوهواللهدي!في).أ"بالباطلالخوض

،1(

)2(

طما)3

الح(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

هما(.إذواليقينالصبرأبينبدلبهما(لأن)بيخهياجفى

.(يفقده)وفقدهحابدليفقد()وبفقدهماجوفي،()يفقدهبدل()نعقدبفى

(.اللهالأمربدلاللأمر(حفي

؟جمنسقطتاقبلهالذجمماوفيالموضعهذأفي)طوارق(

الحوضعين.فى)تدع(جفي

.،1/601)تيحيهلابن،اليستقيمالصواطاقتضاء:أنظر

!جم!ساقطة(اللهعذاب)من

.بمنساقطة)من(

.)فهذا(بدل)و(جفي

.(فبالباطل)الخوبلل(الباطلأهل)خوض!لىفي

.(701/)1المسحقحمالصراطاقتضاء:أنظر
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هموأولتطثلاخرةوالذنيافيأ!(حبطعت>أولبهك:قال

الاعمالحبوط-سبحانه-فعلق96،)1"،:]الوبة(إ؟41الخسعرون

وباتباع،بالسخلاقالاستمتاعهوالذيالشهواتباتباعوالخسران

.)2"بالباطلالخوضهوالذيالشبهات

فصل)3(

فالايةواليقحنأ2(بالصبرالدينفيالإمامةعلق-سبحانه-أنهوكما

:()اخرينلأصلينمتضمنة

ء)6(خلقهوهدايةادلهإلىالدعوة:أحدهما

لابمقتضى،!ح!رسولهلسانعلىبه)7(أمربماهدايتهم:الثاني

أسلافهم)9(وتقليد،)8(وأذواقهم،وسياساتهم،وارائهم،عقولهم

1".24[)!:السجدةأ(.0.بات!نا-الدوت>:قاللانه؛اللهمنبرهانبغيو

)1(

،2(

،3(

)4(

لحما)6

)7(

،8(

)19

أط:قا)ثمبدل(الشبهاتخوضهوالفهدينفيبالباطل)و[لخوضجفي

.(ألخممونهم>لىإ<..وخضغ>

(.)بالباطلإلى(الشهوات)باتاعبدل()بذلكجفي

.م!جساقطة

.وال!فين()بالصجوبدلذكر()بماجفي

.جمنساقطة)آخرين(

.،اللهحلىحداية:)أحدهماجفي

.بمنساقطةو)به(به(،امربما)هداي!همبدلبه(أمربعا)أنهاجفي

.بمنساقظة)واذواقهم(

.()اسلافهمإلى(أعقولهمبدل(الأسلافولقلحدوالآذواق)الاراءجفي

وهو=،بفيالزيادةهذهتردولملماصحبرو(<>الأصلفىالايةإيرادشيفاد
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الاية:هذهتضمنتهااصولا!بعةفهذه

علىوحبسها،اللهمحا!معنالنفسحبسوهو،الصبر:احدها

.)1(لأقدارهوالشكايةالتسخطعنوحبسها،فرائضه

[)21"]فيهلاريبالذيالحابتالجارمالإيمانوهواليقي!،:الثاني

قوله-فيسبحانهذكرها،اصولبخمسةشحبهةولا)3(ولاشكتوددولا

ءامنمنلبرولبهنوأئمغربالصثرفقبلوجوهكغتولوأأذألبر!ليش>-.لعالى

وفى[،177:]البفرة<!ألن!حقواتعبحوالكئبالأخروأل!ؤمصبالله

!دل!ضلفقدلأخرواليو!ورس!-ومليهكته-يأللهجمفز>وم!:قوله

منإلةأنرلبصاألرسولمءامن>:قولهوفي،[136:]النساء3<"بعيدأ

5"2[،:ا]البقرةورسص!-(بصن!ه-وطيكثه-بالدهءأمنئموأصصنورلهصء

والرسل.بالكتبالإيمانفيداخل(الاخو)!بالحوموالإيمان

تؤمنان"الإيصان:قولهفيعحر،حديثفي!ح!أالنبيبينهاوجحع

.")"الاخرواليوم،ورسله،وكتبه،وملائكته،بالته

)1(

،21

)3(

،4(

،5(

.جمنساقطةبامرنا<(يهدوت>:قالالأنهوجملة.ا،سخدلالفيانسب

.حمنساقط(الأقدارهإلرو"حبس)وحو

.وج،بم!وائبتتالأصلم!ساقصها

(.شكولاترددولافبهالاريببدلفبه(ترددالاجفي

وهو،أثبتكماوج،بوفيالاخر"،والبومبادئهأوالايحانالأصلفي

الاخر.باليومالإيمانبخلافالايةفيمذكوربالئهالإيحانلأن"الصحيح

لمسلم.واللفظ،عليهمقق

العجي-جبويلممؤال)38(بابالإيماذ،كخاب22(،11/البخاريصحيح
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واليصن:بمومنفليسبهايؤمنلممن)1"،الخمسالاصولفهذه

[]3/ب،/لهمشاهدةللقلبمعاينةكأنهاتصيرحتىبهاالإيمان)2(يقومان

قالولهذاالبصرأ؟(،!إلىلضمر)3(والشمسكنسبةالبصيوةإلىنسبتها

.(("[أ+كلهالايمان:اليقمين]9:السلفمنقالمن

)21

)3(

)4(

)5(

05(.)حوالإسلامالايمانعنمج!

الإيمانبيان)1،بابالإيحان،كتاب)1/36(،مسلمصحيح

.(1)ح،والإسلام

.جمنسقطالحديثنهايةإلىبينها()وجحع:قولهومن

(.الخص*الاصولبدل)أصول(جفي

0()يفومبدل()يقوىجفرب

كنسبةالبصحرةإلىنسبتهاله)مشاهدةبدلالبصر،إلى)كالشم!جفي

والقمر(.الشصس

ومعاينةبصر،معاينةنوعاذ:المعاينةدا:السالكينمدارجفيالقيمابنقال

كرؤية،الخا!جيمثالهأو،المرئينفسعلىوقوعه:البصرفمعايخة.بصيرة

علىالعاقلةالقوةوقوع:البصيرةومعاينةوالماء.المراةفيالصورهمثال

العينإدراكبمنزلةلهإدراكهفيكون.للخارجيالمطابقالعلميالحثال

)3/248،.الخارجه"للصورة

.جمنوالحئبتخطأ،وهوكله(،اليقينهو)الايحانوب،الأصلفي

ولفظه:موقوفا،-عنهاللهرضيمسعود-بنعبداللهعنوكيعرواهوالاثر

)2/456(،لوكيعالزهدكتاب.كله!الإيمانواليقين،الإيماننصف"الصبر

4!85(.ح)9/7.41الكبيرالمعجمفيالطبرانيو!واه)302(.رقماثر

خرجهو022،.)1/الزوائدمجمعالصحبح!رجال"رجاله:الهشميوقال

لوكيع=الزهدكضابحاشيةفيمفصلالخريجهانطركيرهحا،
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:)2(ورسولهأدلهإلى"أ)ودعوتهمالخلقهداية:الثالت

إنىوقالاصلحاوعملأدلهإل!دغآمصنقولاأحسنوم!):لىتعالقا

الله،حبيب"هذا:)3"البصريالحسنقال.33[.]فصلت(المسلمينم!

فهذا")4"،إليهالخلقودعا،بطاعتهوعمل،دلهاسلم،اللهوليهذا

01)6"القيامةيوماللهعندد!جةواعلاهمالإنساذنواعاأفضل()النوع

سإ*لعصروا>:تعالىقال،الخاسرينمن-)7"نهسبحا-للهاثخيةثهم

بآلحقونواصوا!ختوعمثواءا!ضأألذي!إلاام*أ*!خسحرلنىلإنس!نإن

)2(

،3(

ح!الح

)61

)7(

(.لم-38)2/436

.جمنساقطة)ودعوتهم(

.جمنساقطةرسوله،)و

.جمنساقطة)البصري(

فيال!هـيورواه)0112(،رقمأثر841(،21/الزهدفيالمبا!كابنرواه

)21/96؟(.شفسيره

تلاإذا"كانببخهما-:يسيراختلافمع-الحاليباللفطعندهماوهو

<-اولالص!طمينمناتنىدرقالصخلحاوعصلاللهإل!دغآمصنقؤ،(خسنومن!

هذا،ادقهصانوةهذا،اللهوليهذا،اللهحبيبهذا:قال33[!ا:]فصلت

العاسودعا،دعوتهفيأدلهاجاب،اللهإلىالأرضاحلاحبهذا،اللهخيرة

!-إلي:وقاك،إجابففيصالحأوعمل،دعوتهمنفهاللهأجابماإلى

01"(لح2-41"2/)الزهد،ث!اددهخليفةحذا،لربهالمسلمين

.جمنساقطة(الخوعل!ا

.جمنساقطة(القسامةيوماددهعنددرجة)وآعلاهم

)وهوحوفيسمحانه(،إلتهثنية)وطمبدل(سبحانهثيته)وهوبني

لها.بد(ديستشنىا
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خسرانعلى-سبحانه-فاقسمالعصر[،]سورة<أغةبآلصبروتواصحو

،1(
وكمل،الصالحوالعملبالايماذنفسهكملمنإلا،الإنسانشوع

الناسفكر"لو-:الله-رحمهالشافعيقالولهذا؟بهمالهبوصجفغيره

.")3(لكفتهمالعصر)2(سورةفيكلهم

علىاللهإلىدعامنإلاالحقيقةعلىالرسولىاتباعمنيكونولا

-سج)4(
بصرهعلىدلهلىعوأ-سبيلىهذقل>-:تعالى-اللهقال،يصيرة

لسبجلهتفسير(دلهإليلمحؤأ>آ:فقوله[،801:]يوسف!أتبعىومنأنا

لمفمر،اللهإلىالدعوة:ابباعهوسبيلفسبيلهعليها،هو]التن[)!(

لمعبيله)6(.علىفليساللهإلىيدع

فيالثباتالبصيرةالأعرابى)7(:ابنقال(،بصيرة>على:ودوله

)21

)3(

الم(

)5(

)6(

)7(

.جمنساقطة)لوع(

العصر(0سورة)فيبدل)في!ا(جفي

("لوسعتهمالسورةكحذهالناسلدبر"لو:بلفظتفسيرهفيكثيرابندكره

الح/585(.

.وج،بمنساقطة(بصيرة)على

يصح.لاوكلاهماب)اللائى(،وفي)الذي،،الأصلحمي

سجيله(.)علىإلى(وسبيل)فسبيلهبدلتباعه(و)هوجفي

نحويا،كان،هاشممبنيمواليم!ا،عرابي،زيادبنصححدعبداللهأبوهو

)سير"،واتباعسخةصاحب"وكاذ:الذهبيقالناسبا،والشعر،باللغةعالمأ

وصفةالأنواء،كتابولهالنوادر،فيكتبعدةله01/688(.النجلاءاعلام

الححالن.جاو!وقدهـ()231سنةتوفياذلكوكير،الشعرومعاني،الخيل

الؤبيدي،بكرلأبي،واللغويينالنحويينطبقاتفي:ترجمته)انظر

الوعاة،وبغية،131-3/128للقفطي،الرواةوإنباه-215،ص!213
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01،)2(1)الدين

ر)؟،)3(مه

كذافىلك"]اليس[!:يقالكما،العبرة:البصيرة:وديل

الشاعز)6(:قال،عبرة:اي؟بصيرة

ابصائر)8"لنا)7([لقرونمنصالأوبالذاهبينفي

غدمفمناعتبر)01(،تبصرفإذا،البصيرة)9"ثمرةالعبرة:والتحقيق

له.بصيرةلافكأنهالعبرة

وهدىاذلة:اي،بصائرفالقرآن،والبيانالظهورمناللفطواصل

1/501-601(.للسجوطي

وقال.لاحدينسباهولم)01/902(،لعروس1وتاج65(،)4/العربلساذ11،

إلىالكفرمنخرحإذأالرجلأبصر:الاعرابىابن"وعن:العرولستاجفي

902(.1/لما)"...الإيمانبصيوة

.جمنساقطةوهي(،الدينأفيبدلالدنيا()فيبفي!2(

الأ/118(.والشاهدالمولذكر،للخليل،العينكتاب31(

.جمنساقطة()البصيرة)4(

.بمنواليثبت(،!الكيسالأصلفي)3(

-جمنساقط)الشاعر،إلى()أليس()6

.جمنساقطةالا()7،

والتبيين)البجاذ،ساعدةبنلقسابياتخمسةضمنالجاحظنسط)"(

.،1/903

أثحرة،.بدل)ثم(جو،بفي19(

0اعتبر(تبصر)ف!ذابدلتبصر(اعتبرأفاذأجفي(01)

؟2



منللطريقةيقالولهذا،الرشدإلي3ويهدي،الحقإلىيقود)1(وبيان

)؟".بصيرة:(الرميةعلىبهايستدلالتي[)2"]الدم

منفليسبصيرةعلىيكنلممن(]أن[)علىايضا/الايةفدلت

وم!أنا>:قالولهذاالبصائر)6(،اولوهماتباعهوان،الرسولاتباع

>منويكون،اتبعنيومنانااللهإلىادعو:الحعنىكانفإذ،(أتبعى

)8(وحسن>أدعوا()17-فيالمرفوعالضحيرعلىمعطوفا(اتبعني

الذينهمالولصمولاتباعانعلىدليلقهو-الفصللأجل)9(؛العطف

.)01(رسولهوإلىاللهإلىيدعولت

هذه:اي(>سبيليفيالمجرورالضميرعلىأ"معطوقا!أكانوإن

24(.!12/الطبريتفسير:انظرحأ)1

التالية.الحاشيئفيكما،تصحيفوهو)الذم!وب،الأصلني)2(

والبصيمة:الاصمعيإقال:الجوهريقال،تصحيفوهو(!الذمةبفي)3(

؟93(.2/)الصحاح!الزميةعلىبهيستدلالدم!نشيء

.جمنساقط)بصيرة(إلىالرشد(إلى)ويهدي4(لي

.وج؟بمنوأثبتت،الأصل!نساقطة)5،

.جمنساقطةالبصائر(اولوهمأتباعه)وأن)6(

)2/133،.النسفيوتفسير(.016)؟/للنحاسالقرآذ،إعراب:انظر)7(

".)وحسنبدل)واحن(بفي)8،

السعادةدارمفتاح"والبلاغةالفصاحةإلىوأقرب"احسن:القيمابنقال)9،

أ،.هلح)1/

.جمنساقطة(رسوله)وإلى1()0

0()الحعطوفجفي(11)
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.31"فكذلك)2(اتبعنيمنوسبيل)1(سبيلي

الله.إلىالدعوةاتباعهوسييلفسبيلهالتقديرينوعلى

ذلكاوفي2[،%]السجدةبامرنا<كدوت>:قوله:الرابحالاصل

دون،وحدهبهوهدايتهم،رسولهعلىاللهانؤلمااتباعهمعلىدليل

بأمرهإلايهذونلابل،والمذاهبوالنحلوالآراءالأقوالمنكيره

خاصة.

جمعواالذينهمبهميقتدونالذينالدينائمةان:هذامنفحصل

،وبالبدعبالا!اءلاوالوحيبالسنةاللهإلىوالدعوةواليقينلصبربين

ومن،واولياؤهخاصتهوهم،أمتهفي!ي!الرسولىخلفاءفهؤلاء

.بالحرب!4"-واذنهسبحانه-اللهعادىفقدحا!بهماوهمعاد

علىالردفيكتابهخطبةفي-اللهرحمهاحمد-الامامقال

)1(

)2(

)3(

الح(

.جم!ساقطةسبجلي،هذه)أي

مطبوعأ.سطراوثلاثيناثنينبنحو،وج،بفيسقطيدأحخامن

الموضعهذامىالأصلفي"دمسقط:ال!اسهـثدخط-بحاشيةفيوكت

أالأصولفي)هكذا:جحاشيةوفيا(،)لا/اكئر؟!أمورقةأدريلا،شيكا

)5/1(.منها(المخقول

2/82؟،السالكين)مدارجفيالمسالةهذه-اللهرحمه-القيمابنذكر

المرسلةاوالصواعق،1/154السعادةدارومفتاح31،!سلأالأفهاموجلاء

.)1/155

ادلهرسولقال:قال-عنهادلهرضي-هريرةأبيعنبسخدهالبخاريروى

البخارجمما،صحيح"،بالحربآذنتهفقد!ليأليعادكطمن:قالالله"إنص!طهشت!:

6552(.ح،الأ/243الحواضع)38(با!ال!قاقكتاب
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الرسلمنفترةزماذكلىفيجعلالذيلله"الحمد)1":الجهمية

منهمويصبرون،الهدىإلىضلمنيدعوذ،العلماهلمن]بقايا[)2"

أهلاللهبنور]ويبحرون[)3"،الصوتىاللهبكتابئحيون،الأدىعلى

قدتائه(]ضال[)!منوكم،احيوهقدلابليسقتيلمنفكم،العمى

ينفونأعليهمالناسأثراقبحوما!الناسعلىاثرهماحسنفصا،هدوه

الجاهلين،وتاويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفاللهكتابعن

فيمختلفونفهممماالفتنةعنانوأطلقوا،البدعةالويةعقدواالذين

يقولوذ،الكتابمفارقةعلىمجمعون،للكتابمخالفودط،الكخاب

[]؟/بمنبالمتشابهيتكلمون،علمبغيراللهكتابوفي/اللهوفياللهعلى

فتنمنباللهفنعوذ،عليهميشبهوذبماالناسج!الويخدعون،الكلام

.")5(الضضالين

)1(

)2(

)3(

الم،

منرألسببنيمولىمحررأبي،السمرقنديصفوانبنجهمأتباع:الجهميه

أمية.بخيملكاحرفيقل،الأرد

يقولوذ.أنهممخالفاتهمومن،السنةهلخالفبالتيالضالةالفرقمنوهم

ال!يءيعلملاوإنه،مخلوقمحدثاللهعلموإن،فمطبالقلبعقدالإيمانإن

يقولوذ.عمااللهتعالىفيهما،منويفنىتفخيانوالنارالجخةوإد،يخلقهأذقبل

حزملابن،والخحلوا،هواءالمللفيالفصل)انظر:

.87(-1/86للشهرسخاني،والخحلوالملل،573/،2692-792،266/

والزنادقه.الج!حيةعلىالردكتابمنوالمشجت،هكذا)تبا(الأصلفي

والزنادقه.الجهـحيهعلىالردكتابمنوالحثت،،)وينصرونلأصلافي

والزنادقة.الجهحيةعلىالردكخابمنوأثبتت،الأصلمنساقطة

.)ص!5"(،فيبنأحمدل!مام،والزنادقةالجهميةعلىدال!س
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فصل

بأنالعلم:وإرادةوقصداومعرفةعلمابهالاعتناءينبخيومما

والنعيماللذةلهيحصلفيمايسعىإنحاحيوان،كلبلإنسان،كل

صحيحمطلوبوهذا،ذلكاضدادعنهبهويندفح،العيشوطيب

امويى:ستةيتضمن

بحصولهالذي،لهالملائمللعبد،النافعالشيءمعرفةأحدها:

عيشه-وطيبوسرورهوفرحهلذته

ذلك.إلىالموصلةالطريقمعرفة:الثاني

الطريق.اتلكسلوكتالئالت

حياته.عليهينكدالذيالصنافرالمؤذيالضارمعرفة:الرابع

ذلك.إلىبهافضتسلكهاإذاالتيالطريقمعرفة:الخامس

سلوكها!تجنب:السادس

إلاحالهوصلاحوفرحهوسرورهالعيدلذةتتم،امورستةفهذه

)2(.حياتهوتنكيد،حالهبسوءعادأ1"منهانقعم!وما،باستكمالها

تحصيلفيغلطالناساكثرلكن،الامورهذهفييسعىعاقلوتر

عدمفيإماأ3"،النافعالمحبوبالصطلوبهذا

.بنسخةفيالسقطيخخهيهاإلىل!أ،

.جفيالسقطين!هي!اإلى)2(

0جمكساقطة(النافع)المحيوب)3(
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فهذان.إلحهالموصلةالطريقمعرفتهعدمفيواما،ومعرفتهتصو!ه)1(

بالعلم.منهماوجمسخلح[)2(]،الجهلسبجهماكلطاذ

قلبهفيلكن،بطريقهوالعلم،بالمطلوبالعلملهيحصلوقد

)4"النافعالمطلوبهذاقصدوبينبينهتحولوشهواتإ!ادات)3(

الشهواتتلكاعترضته"]ذلك[)درفكلما،طريقهوسلوك

هذاوتقديمتركهايمكثهلاوهو،وبيتهبينهوحالت،والإرادات

أمرين:بأحدإلاعليها)6"المطلوب

.فز!ح)9(فرق)8(وإما)7(،متعلقحبإما

)1(

)2(

)3(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

.جمنساقطةبعدهاالعطفوواو،أتصوره

.بمنوالحثبت*ويتخصل(،الأصلفي

.جمنساقطهبعدهاالعطفوواوأإرادات(

.جمنساقطة)النافع(

.بمنوالحثبت)بذلك(،الأصلفي

)المنهطلوب(.إلىأ!اد()فكلمابدلهذأ(تقديميمكخه)ولاجفي

السالكين*مدارجفيالقيمابنوعقد)متعلق(،بدل)مقلق(وج،بفي

"اولها:فقالمراتبعشروعذهاالمحبةمراتبفىفصلا3/27-32(

ل!ثتيخ،)العبودية:وانظر"،بالمحبوبالقلبلتعلقعلاقةوسميت)العلاقة"

"علقها؟/9152(ةالصحاج9فيالجوهريوقال6(،صتيميةابنالإسلام

هويها".:ايبقلبهححهاوعلقبالكسر

أالقلق،محزلةعنالقيمابنتكلمفقدقوي،وجهوج،بفيوردولما

عنفيهايتجردصاحبهلدىالوقفيقوةأنهوذكرة،التصوفاهللدى

61(.-395/الالكينمدارج*انظر.ذكرإذابالموتيلتذفتجده،الصبر

.0/12،03العربالساذ،خوف:اي

.دنسخةتختهيهنا
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هذهمنإليهاحبونعيمهاوالجنةالاخرةوالدارو!سولهاللهفيكون

اعلىفيوثربينهما،الجمع[)2(يمكنهلا1انهويعلمأأ"،الشهوات

إيثارعلىيترتبماعلملهيحصلان/وإماادناهحا،علىالمحبوبينأ[]د/

هذهفواتألممنأشذالمهاالتيوالالامالمخاوفمنالشهواتهذه

ماإيحارلهانتجاالعلحانهذانقلبهمنتمكنفإذا!وابقىال!هوات

!!ار:المقلخماصيئ)؟(فا!)3(؟سواهماعلىوتقديمه،إيثارهيخبغي

ليتخلصالحكروهينادنىواحتمال(،ادناهما)علىالمحبوبيناعلى

.اعلاهما!6(منبه

)7"،وغيرهالعاقلبينوتميز،النالسعقولتعرفالاصلوبهذا

عاجلةلذةآثرمنعقل)9(فأين.)8"العقولفيتفاوتهمويظهز

)21

)3(

ألح،

)3(

)6(

)7(

،8(

)9(

.جمنساقط()الشهواتلىإ(اللهإ!كوك

.وج،بع!والحثبت(يمكنالاالأصلفي

ونصها:،لهالتفسيريشبهبماجفيورد"سواه)ماإلىأنه()ويعلم:!ولهعك

،الآخرةلذةوبينالشهوةهذهبينالجحعييكنه،أنهقلبهمنتمكن)فإذا

حذهعنالصبرألممناشدهيالتيالاخرةمنعليهصايتوتبماوعلم

(.إيثارهلهينبغيماإيثارينتجامالعلمامفهذاملحالشهوأت

)خاصة(-وج،مم!في

.جمنساقطةادناهحا()على

31(.0)صوالدواءالداءفيلياناالكلامهذاالقيمابنزأد

(.غبرهعنالعاقل)وتميزجفي

.جمنساقطةالععول(فيتفاوتهم)ويظهر

)من(.ذيادةبفي
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منبهتمتعكطيفاو،احلامكأضغاثهي)2"إنحا-منكدة)1"منغصة

وفرحة،اللذاتاعظممنهيلذةعلى)4(-المنامفي]زائره[)3"

تنقطع؛ولاتفنىولاتزوللائمةد"،)المسراتأعظممنهيومسرة

حصلتوإنما،بالالامخشيتالتيالمضمحلةالفانيةاللذةبهذهفباعها

والمها،لذتها)6(بينالعاقلقايسفلو[لالام؟وعاقبتها،بالالام

طبها!فييسعىكيف،وعقلهنفسهمنلاستحيا؛ومنفعتهاومضرتها

،راتعينلاما"علىإيثارهاع!فضلأبها!اشخغالهفيزمانهيضيعو

.")7()8(بشراقلبعلىخطرولا،سمعتاذنولا

ثحنها]وجعل[)9"،انفسهمالمومنينمن-سبحانه-اشترىوقد

منوخيوتهوخللهرسعولهيدعلىالعقدأ"هذاأ1واجرى،جنف بم).1،

)1(

2(لي

)3(

الح(

)5(

)6(

ك!7لو

ل!8(

،9(

،11(

)11(

>منغصة(.بدل)ممقضية(جفي

.جمنساقطةهي(إنياأمنكدة

(.)ذارهوب،الأصلفي

.جمنساقطةالحنام،فيزا!همنبهتمغكطيف)أو

.جمنساقطة(الحسراتأعظممنحيومسره)وفىحه

الذاتها(.بفي

،البخاري!حيح:الجخةو!ففيعليهالمتفقالقدسيالحديثمنأقخحاس

324(.لحح،)؟/301الجخةوصففيجاءما81(باب،الخلقبدءكخاب

2(.ح)4/2174،،الجنةكتابمسلمأ،وصحيح

.جمنساقطبشر()قلبإلى(تنقطعولاتمخى،لي

.وج،بمنوأثبتت،الأصلمنساقطة

بأتوأفوالمأنفسهماتمؤمنجت!تأشزىلله!إلأ>:تعالىقولهإلىإشاره

.[111ةالمحربة]سررةلآيةا<اللهسسبيللىيمئلوتلجنهلهوا

.ج!نساقطة،اأحط
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الىبالنظروالتمتع،مشتريهاوالارضالسمواتربفسلعة.)1(خلقه

يدهعلىجرىومنثمنها،دارهفيمنهكلامهوسماعالكريموجهه

بثمنويبيعهاويهملهايضيعهاانبالعاقليليقكيف)2"،رسولهالعقد

؟)3(الغبنأعظممقإ،هذوهل!فانيةمضمحلةزائلةدارفي،بخس

موازينثقلتإذاالتغابن!،يوم()الفاحشأ؟(الغبنهذالهيظهروانحا

المبطلين.موازينوخفتالممقين

]ه/ب[

فصلا

وطيب،والسرور)6"/والفرح،التامةفاللذةالحقدمةهذهعرفتإذا

والسودتى،بهنس،4ووتوحيده،اللهمعرفةفيهوإنما،والنعيم،العيش

قلبهمنعيشالعيشانكدفإن.عليهوالهغالقلبواجتحاع،لمائهإلى

مالقلعه.ول)7(رو.روروص!رو!. يحشعرمستمسر.لمحليس،ممز!لموهحه،مست!

)1(

)2(

)3(

لد؟(

)5(

!6(

)7(

اللهلرسولقالأنهعإ-اللهرضي-رواحةبنعبداللهعنبسندهالطبريروى

ولاتعبدوهأنلربي"أشترط:قال.شئتماولنفسكلربكاشترط:ع!حطه

أنفسكممنهتمنعونمماتمنعونيانلنفسيواشترطشيئا،بهتشركوا

ربحقالوا:الجنةإ.9:قاللعا؟فصاذا،ذلكفعلنافإداقالوا:".وأموالكم

الآية.ألمؤمين(مفاشزئألله>!أن:فنزلتنستقيلولانقيللا،البيع

172(..لأح1/994،الحالطبريتفسير

أوخليله:قولهجمنوسقط(.رسولهيدعلىالعقدجري)ومنبفي

دسوله،.)العقدإلىوحيرله(

.جمنساقطة(البن)أعظمإلى)ويهحلها(

.بمنساقطة(الغبنهذالهيظهر)وإنما

.جمنساقطة()الفاحش

.جمنساقطةوالسرور(والفرح)الامة

.جمنساقطة(مفرق)وهحه
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عنالقائلأفصحكحا،إليهويصكن)2(إليهيأويحبيبولا)1(عنده

:)س!(بقولهذلك

لهيكنلم)4"ممنلعيش1طعمذا!قوما

ويسكسنطحشناليسهحبيث

والطمأنينةالنكونفيالعينوقرة،النافعةوالحياة،الطيبفالع!ش

ليسكنلمكلهاالمحبوباتفيالقلبتنقلولو(،أالأولالحبيبإلى

إلىيطمئنحتىجمنه]به[)7(لقرولممخها[)16،شيء]إلىيطمئنولم

لهغنىولا،شفيمولاوليدونهمنلهليسالذي،وولثه)8"وربهإلهه

)9(:القائلقالكحا،عينطرفةعنه

الهوىمنشئت.)01(0.حيثفؤادكنقل

الأولللحبيسب)11(إلاالحبما

)1(
)2(
)31
)2(
)5(
)6(

7(لي

)8(

)9(

)01(

)11(

.جمنساقطة(عنده>يستقر

.جمنساقطةبعدهاالحطفوواو(إليه)يأوي

بعوله(.ذلكعنالقائل)افصححبدل)قيل،جفي

لم(.)منبدل)منكم(!فى

.جمنسافط،)الأولإلى(الطيب)فالعيش

.وج،ب!واثبتت،الاصلمنساقطة

.وج،بمنوأثجتتالاصلمنساقطة

.جمنساقطة()وربه

)شعر(.زيادةبفي

)ما(+ذيادةالأصلفي

اللحبيب(.بدلاللخليل(بفي
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الفتىيالفهالا!ضفيمنزلكم
منزلى)2")3"لاولالدأ!حنينه ،1(.

غايةفهذا،وحدهاللههويكونوان،واحدأهمكيكونانفاحرص

الآخرةجنةقبلمعجلةجنةفي)3"الحالهذهوصاحب.(العبد)!سعادة

بالقلبليمر"إنهالواجدينأ7":بعضقالكما)6"،عاجلنعيموشي

.(")8(طيبعيشلفيإنهمهذامثلفيالجنةاهلكانإن:اقولأوقات

اخر:وقال.طوبأ")9(فيهايرقصأوقاتبالقلبليحر"إنه:آخروقال

قيل.فيهاماأ"0.010اطيبذاقواومامنهاخرجوا!الدنيااهل"مساكي!

)1(

ك!)2

)3(

الح(

،5(

)6(

ل!7!

)8(

9(لي

11(

)وحخيخه(.موضعبفيبياض

تحامابيديوانشوحفيانظرها،أبياتأ!بعةضمنتحاملأبياليتان

592،.)2/التبريزفياطخطيب

!جمنساقطالبيتيننهايةإلىعنه،لهكنى)ولا

العبد،.)سعادةبدل)السعادة(جفيئ

(.الحالهذهأوصاحببلل(ح)وصاحبهوفي،()الحالةبفي

.بمنساقطةو)نعيم(،منجساتمطة،عاجلنعيموفيالاخرةجنة)قبل

11)بعضهم(0جفي

"وقال:قالالسالكينمدارجوفي،(16أصهالمحبينروضةفيالمؤلفذكره

ألو:لهيقالسيطرمـوعابدإلىالقولهذاونسب(،حم!54)1/العار!ن"بعض

التاليه.الحاشيةوأنظر،238()4/الصفوةصفة،الحفهـبيلملجحال!

بنعبدالرحمنسليمانأبيإلىونسبه،واحذاقولاقبلهوالذيهوكشجرابنذكره

سةحوادث،الحعرفةدارطبعة،والخهايةالداية.الدارانيعطيةب!احمد

)01/896(.هـ(،)502

)عي!ش(.ريادةالاصلشي،
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،)2"بقربهوالأنس،ومحبته،اللهمعرفة:قالفيها؟)1"ماأطيبوما:له

.")3"لقائهإلىوالشوق

قالولهذاهذا،إلاالجنةاهل)!(نعيميشبهنعيمالدنيافيوليس

عينيقر؟وجعلت.!الطيب،النساء:دنياكممنإلي"حبب:حك!ح!هالنبي

"النساء:/شيئانالدنيامنإليهحببانهفاخبرالمعملاة")!(،كى

.(")7"الصلاةفيعينيقركل"وجعلتقال-:نم")6"،والطيب

فيها(.مااطيب)ومابدلهو()وماجفي)1(

.()بقربهبدل()بهجفي(2)

وفي(،العارفين)بعض!عن)ص!16(الححبينروضةفيالحؤلفناتله)3(

واب!نعيمابوو!واه)1/2!4،(،المحبين)بعضعن،السالكينمدارج

إلىوالشوق،بقربهوالأنس،)ومحبته:قولهدون،المباركأبنعنالجوزي

124(./الحالصفوةوصفة)8/167(،الأولياءحلية،،لقائه

.وج،بعنساقطةأأهل(،الح

،،1188ح3،581/.13623ح4،102/)المسندأحمد،الامامرواه)5(

.(181يمهوخ

)7/72،الخمساء،حببابالنسط-،عشرةكتابالخسائي،ورواه

لى!!اعلىصحيححديثأ)هذا:وقال،المستدركفىوالحاكم9493(.ح

016(!2/)المستدرك،الذهبيووافعه.[(يخرجاهولم!ملم

تخريجفيالأسفا!فيالأسفاراحملعنالمغخي1،العراقيإصشادهوجود

03(.2/-للغزاليالدينعلومإحياءبحاشية-الاخبادمنالإحياءمافي

3/1438،الصصحابيح!شكاة)لحقيقحسن!،إسخاده9:الألبانىوقال

526(-خأ

.جمنساقطة(والطيب)الخساء)6،

.بمنساقظةأالصلاة(إلى(إليهحببأنه)فأخبر)7،
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]العين[)6"،يهتقزمحبوبكلليسفإنه،المحبةفوقالعينوقوة

وليس،لذاتهيحبالذي،المحبوبات[)3(أباعلى)2(العينتقروإنما

لمحبتهتبعايحبفإنماسواهماوكل،هوإ،إلهلاالذي")!اللهإلاذلك

لأجلهوالحب،ستركمعهالحبفإذ(،معه)يحبولالأجلهفجحب

الله،كحبيحبهمأندادااللهدونم!.)6(..يتخذفالحشوك.توحيد

)8"،اللهفييبغضهمنويبغض!لله)7"،يحبهمنيحبإنماوالموحد

هذهعلىالدينومدار.لله).أ"يتركهماويترك،للهأ9(يفعلهماويفعل

الفعلا"]عليههما[)1ويترتب،والبغضالحب:وهي4الأربعالقواعد

استكحلدتهكلههذايكوذاناستكملفمن.والمنعوالعطاءوالترك

.العبد)12(إيمانبنقمم!عادللهكوذنمنهانقصوما،الإيحاذ

)2

)3

)6

)7

)8

)9

12

.وج،بمنوالضت(،)العيونالأصلفي

.جمنساقطة()العين

.وج،بمنوالمحبت)على(!ماالأصلفيئ

لله(.أإلاوج،بشي

03(.)صتيميةابنالاسلاملشيخ4العبوديةانطر

)مو(.:وهما،معنىلهحاليسحرفينريادةالأصلفي

".اللهأحبهمنيحبإنحا)والموحدوج،بفى

(.ألثهيبخضهمن)ويبغضجوفي(،اللهابغضهإمن)ويبهغضبفي

(.)مايفعلوج،لبفي

(.يترك)مابفي

.وج،بمنوالمثبب)عليها،،1الأصلفي

العبد(.إيمان)بنقعىبدل(انالإيما)بنق!جفي
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قرةفالصلاة،يحبهمامجردمناعلىالعينبهتقزماانوالمقصود

0)2(0.تقرلامنمناجاةمنفيهالماالدنيا؛هذه)1"فيالححبينعيون

)!(،إليهإلاالنفوس[)3(1تسكنولا،القلوبتطمئنولا،العيون

فيسيماولا،منهوالقرب،لهوالخضوع(]والتذلل[)،بذكرهوالحنعم

فيها)8"،ربهمنالعبديكونمااقرب7(أالحالوتلك،السجودحال)6(

فاعلم،بالعلاة")9(أرحنابلال"يا!ك!:النبيقولهذاومن

أنه!حفهاللهرسولعن-عنهاللهرضي-امامةأبيعنداودأبوروىوقد

استكملفقدلئه،ومنعلله،وأعطىدئه،وابغضلله،أحب"من:قال

زيادةعلىالدليلباب،السنةكئاب5/06،داودأبي)سخنالإيحانإ؟

الاحاديث)سلسلة،الالبانيوصححه468،،أح4ونقصانهالإييان

بنسهلعن،وحشهالترمذيورواهح."3(،-1/657،658الصحيحه

وتأخير،بتقديممرفوعا،-عنهادلهرضى-أبيهعنالجهخيانسبنمعاذ

؟/378،الترمذي)سنن"،إيمانهاستكملدفقد:وعندهإ،دته"وأنكحبزيادة

2521(.ح"6،باب،والورعوالرقائقالقيامةصفةكتاب

.جمنساقطة)هذه()1،

)به(.زيادةالأصلفي)؟(

ساقطة(النفوستسكن)ولاوجملة،بمنوالمثبت)الخفس(؟الأصلفي)3(

.ج!ن

(0)إليهبدل")بهجفى(لحا

والحذلل(بذكره>والنتموجسطة،بمنوالمثبت)والتلذذ،،الاصلفي)5(

.جمنساقطة

.جمنساقطة)حال()6(

.جمنساقطة(الحال)وتلك)7(

)فيه(.جفي)"(

.(بالصلاةارحخاأرخا،بلال)ياجوفي،(الصلاةفيأرحنا،بلال)يابفي()9
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فأين.فيهاعينهقرةانأخبركما)2(الصلاةفي!!احتهانأأ(بذلك

!الصلاةمنونستريح!ي:القائلقولمنهذا

،")المعرض)4(والغافل)3"،الصلاةفيعينهوقرةراحتهفالححب

فيهافاماإذا،)7"عليهشاقة)6(كبيرةالصلاةبل،ذلكمننصيبلهليس

ا!لها[)9"]إليهالصلاةواحبمنها)8"،يتخلصحتىالجمرعلىكأنه

إذاوالعبد،1(نجها)0راحةلقلبهولا،فيهاعينقرةلهليسفإنه،واسوعها

والمتكلف،مفارقته/عليهعافاشقأ"به)1قلبهواستراحبشيءعينهقرت[ب]6/

)1(

)2(

)3(

)؟(

)5(

)6(

)7(

،8(

)9(

)01(

)11(

.22578،ح،6105/)المسند،أحمدرواهوالحديث

العتمة،صلاةفىباب،الادلبكتاب،طريقينمنداودأبوورواه

عن)المغنى،العرافيإسنادهوصححوح!894(،8694،ح)!/262،

المصابيحمشكاة)تحميق،والألباني1/165(،الأسفارححل

1253(.1/393،ح

(.بذلك)فأعلمبدل)فأخبر(جفي

+ب!سالحطة(الصلاةفيع!س!راحتهأذبذلك)فأعلم

.م!جساقطة(الصلاةفيعيخهوقىةراحته)فالمحب

.)فال!فافل(خحيخما

.جمنساقطة()الصعرض

)كثيرة(.ل!في

".عليهشاقةكبيرة9بدل(شاقةكجيرة)عليهح!ي

-جمنساقطةمضها(يخخلصححىالجمرعلىكأنهفيهاقامأإذا

.وح،بمنوأثبتت،الأصل!نساقطة

)فيها(.بفي

قىتإذا)والعبدبدلبه(واستراحبشيءعينهقرتمنكلفإذ)وإلابفي

به(.قلحهوا!شراحبشيءعينه
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عليهمااشقالدنيابححبةالمبتلىالاخرةوالداراللهمنالقلبالفارغ

)2()3(!لهاشتخاوعدموصحتهتفرغهمع،طولهاليهإما5واكر،(1)لصلاةا

بهاويستريحالعينبهاتقرالتيالصلاةان:يعلماذينبغيومما

مشاهد:ستةتجمعالتيهي(الحالقلب

لإخلاصا:لأ!لا،هلمث!)ا

الله،فيالعبدرغبةإليهاوالداعيعليها)6(الحامليكونانوهو

)7(
وامتثال،إليهوالتودد،منهوالقرب،مرضاتهوطلب،لهومحبته

الدنياحظوظمنحظأعليهالهأ9(الباعثيكونلالحيث،مره -،8(.

عذابه،منوخوفاله،محبة،الأعلىربهوجهابتغاءبهـاياتيبل،البتة

."أ0)وثوابهلمغفولهورجاء

،1(

)2(

طما)3

الح،

)5(

)61

)7(

)8(

)9(

)01(

.جم!ساقط)الصلاة(إلىله(ليس)فإنه

340(.ص،الهجرتين)طريقفي،الحخقدمالكلامهذالحوالقيمابنذكو

.جمنسافطة(اشتغاله)وعدم

.جمنساقطة(القلببها)ويسخريح

.جمنساقطة

(.)الجاعبفي

رنجةإليهاوالداعىعليها)الحاملبدللله(العبدمحبةعليها)الباع!جفي

له(.ومحجتهالدهفيالعبد

.جمنساقطة،أمرهوامخثالإليهوالتوددمنه)والقمرب

.جمنساقطةاله(

-جمنساقط)وثوابه(إلىبها(يآتي)بل
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والنصحالصدقمشهد؟2":الثافي"المشهد)1

علىفيها)3(إقبالهفيجهدهويستفرغفيها،للهقلبهيفرغانوهو

ظاهرأواكطهاالوجوهاحسنعلىوإيقاعها"عليها)!قلبهوجمع،الده

الحشاهدةالافعالفظاهرها(،وياطن)ظاهرلهاالصلاةفإن4وباطنا

لله،القلبوتفريغوالمراقبةالخمضوعوباطنهاالحسموعة)6"ا،لأقوالو

)7"،غيرهإلىعنهقلبهيلتفتلابحيثفيها،اللهعلىبكليتهوالإقبال

الروحمنخلتفاذا،البدنبمنزلةوالأفعال،لهاالروحبحنزلةفهذا)8"

ذلكأبمثلىسيدهيواجهاذالعبديستمحيافلا،فيهروحلاكبدنكانت

ا:وتقول،ضماحبهاوجهبهاوئضربالخلقالئوبئلفكمائلفولالذا

ضيعتني.كمااللهضيعك

!نورولهاتصعدوباطنهاظاهرهاكملأ"]التي[)10)9"والصلاة

)2(

،3(

)6(

الأ(

)8(

)9(

)؟1(

.جمنساقطة

جا.منساقطة)مشهد(

في!ا(.إقباله)فيبدل(إقبالهفي)في!اباوفي،جمنساقطةأفيها(

+جمنساقطةعلمها(قلبه)وجمع

.بمنساقطة(ظاهراوباطنلهاالصلاة)فإذ

(.عةالحسصووالأقوالالمشاهدة)الأفعالبدل(والافعال)ألاقوالجفي

.جمنساقط)اغيره(إلى(القلب!وتفرفي

.)ف!ذا،بدل)وهو،جفي

.جصنساقظة(!ال!لاة

.وج،بصنوالحثبتأالذي،،الأصلفى



]فيرضاها[)2"اللهعلىتعرضحتىالشمسكنور)1"وبرهان

)3(
.(حفظتني)!كمااللهحفظك:وتقول،-و

،فصلأ

)2(

)3(

،4(

)6(

)7(

والاقتداء)7"لمتابعة1مشهد:[)6(]الثالثالمشهد

!سمبالنبي/صلاتهفيالاقتداءعلىالحرصىكليحرصانوهو

.جمنساقطة)وبرهان(

.وج،بمناوالمخبتبها(،)فيرضىالأصلفي

.جمنساقطةأويقجلها،

الطبراني"رواه:وقالمرفوعا،-عخهاللهرضي-أنسعنالهيئمىذكرهحديثمرر

الزوأئلمجحعلما.ضعفهعلىأجمعواوقدكثير،بنعبادوفحه،الأوسطفي

عه-اللهلى-ضي-الصامتبنعبادةعنأيضاالهيححيوذكره.،1677ح،93)2/

بنالأحوص:وفيه،بنحوهوالبزار،الكبيرفيالطبرانى"رواهةوقال،!رفوعا

،.موثقونرجالهوبقية،جماعةوضعفه،والعجليالمدينيابنوثفه،حكيم

عنه-ادلهرضي-عبادةحديثونص،2،لأ34ج،503-53؟)2/الزوائدمحيم

فأ3،الصلاةإلىقامثمالوضوء،فأحسنالعبدتوضا"إذا!مو:أدتهرسولقالما

إلىبهاأصعدثم،حفظتنيكحااللهحفظك:قالت،فيهاوالقراءةوسجودهاركوعها

،الوصوءالعبديحسنلموإذا،السماءابوابلهاوفتحت،ونورضوءولهاالسماء

بهاأصعدثم،ضيعتنيكحااللهضيعك:قالت،والقراءهوالسجودالركوعيتغولم

الخلق،الثوبيلفكماتلصثم،السماءابوابوكئق!،ظلمهوعليهاالسياءإلى

.صاحبها"وجطبهايضربا

.جمنساقظة

خطأ.وهو>الثاني(الأصلفي

.جمنساقطة)والاقتداء()مشهد(،)المشهد(،
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،الصلاةفيالناساحدثعماويعرض؛)2(يصلي(1[)]كانكصاويصلي

شىءاللهرسولعنينقللمالتيوالأوضاعوالنقصاذ،الزيادةمن

المرخصينأقوال(عخد)يقفولا؛(اصحابهالحمناحدعنو،منها)3(

فينازعهمقدكيرهم!6"ويكودط،وجوبهيعتقدوذماأقلمعيقفونالذلن

)8(النبويةوالسشةالثابتةالاحاديثولعل،اسقطوهماوأوجب)7"ذلك

لمذهبمقلدون)نح!:ويقولون)9"،ذلكإلىيلتفتوذولاجانبهمر

عماتخلفلمنعذ!أيكونولاالنهعنديخلصلاوهذافلاذ()01(.

رسولهبطاعةامرإنما-سبحانه-اللهفإن)11(،عندهالسثةمنعلمه

بهامربصاامواذاغيرهيطاغوإنحا،غيرهباتباعيأمرولموحدروواتباعه

قولهمنفماخوذ[!12"1!يالهالرسولاسوممطاحدوكل،الرسول

.)13!ومتروك

)1(

)2(

)3(

الح(

)د(

،6(

،7(

،8(

)9(

)01(

،11(

،13(

)13(

.بمنواثجتت،الأصلمنساقطة

.جمنساقط،يصليكانكما)ويصلي

)منهاشيءإ.بثي

!.متأأصحابه،ساقطة)والأوصاع(إلى

!-عند(.بدل)مع(درج،بشي

.جمنساقطة)يكوذ(

.جمنساقطةو(ذلكفي)نازعهم

.جمنساقطةالنجوية()والسخة

.جمنسادطةذلك(إلىنيلتفض)و،

(.فلانالحذهببدلالفلاذ(جفي

.جمنسا!طة()عندهإلىعذراميكوذ)شلا

.بم!واليثبت،)فامر(الأصلفي

.جمنساقط()ومتروكإد(باتباعياحمو)ولي!

42



نحكمحتىنؤمنلااناالكريحةبنفسه-سبحانه-اللهأقسموقد

ينفعنافلاتسحليمأ)1".ونسلملحكمهوننقادبيننا،شجرفيماالرسول

منايقبلولا)3(،اللهعذابمنلينجيناولا،لهوالانقيادغيرهلحكيم

أجتتوماذا>:القيامةيوم-سبحانه-نداءهسععناإذاالجوابهذا)3(

ذلك،عنيسألناالألابدفإنه65[،ت]القصص(*صآتصرس!ين

ألخهضأذسلألذجمتفلنشلن>:تعالىقاللحبالجوابويطالبنا

"اوحي:غ!هالنبيوقال،6[:]الأعراف*إ،/<أتمرسلينولنسف

يعني،"()2(تسالونوعنيتفتنونبيافكمإليئ

)1(

؟!مالي

)3(

)4(

عدوالائمبينهضفيماشحريحتهحوكحىيؤمنولتلاورئبفلا>.تعالىقال

.[56ة]النساء(6!4التمتليما!يستموأقفحتتضضاحرجاألق!همق

(.الله)عذابإلى(كيره)تحكيمبدللشيره()الانقبادج!ي

.)هذا(بدل)ها(جفي

مرفوعأ،طوياذحديثأ-عتهااللهرضي-عائشةعنبسخدهاحمدالإمامروى

،102لا/)المسند،الحديث(1تسألونوعنيتف!هنونفبيالقبرفتنة"فأماوشبه

والترهببأالركيب،1اصحيحبإسناداحمد"رواه:الحنذريقال24566(،ح

وريادتهالصغيرالجامع)صح!حالألبانيوحسنه364-!36(،لم3

1361(..ـ92،ح-2ثم1/9

"ما.قالثمع!وأثخى!ك!-عهالنبياللهفححد...:بسخدهمعخاهالمخاريوروف

أنكمإليفأوحىوالنا!،الحنةحتى،مقاميفيرأيةإلاأريتهاكنلمشيءمن

الصسيحفتنةمناسماء-قالتذلكيادريلا،قريباأو-مثلقبو!كمفيتفحخودأ

بأيهماأدريلا،الموقنأو-المؤمنفأما؟الرجلبهذاعلمكما:بقال،الدجال

فأججنا،والهدىبالبجناتجاءنا،اللهرسولهو،محمدهو؟فيقول-أسحاءأحمتقا

وأما.بهموقناكنتإنعلمناقد،صالحانم:فجقالثلاثأ.!حمدهوواتبعنا،

سمعت-،أدريلا:فيقول-اسياءقالتذلكأيادريلا،بالموظاو-اسحخافقا
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]7/ب[

لقولوتركها!يالهاللهرسولسنةاليهانتهتفمن،القبرفي)1(المسألة

)2".ويعلمالقيامةيومفسيردالناسمنأحد

[)3(]فصر

الإحسا!مشد:الرابعالمشهد

)4،.ء
المشهدوهذا.يراهكانهاللهيعبداذوهو،المراقبةمشهدوهو

الله-يرىكأنهحتى4وصفاتهوأسمائهبالدهالإيماذكمالمنينشأإنما

ونهيه،بأمرهيتكلم،عرشهعلى(مستويا!،/سمواتهفوق-سبحانه

اعمالاوتعرض!،إليهويصعدعندهمنالاموفينزل،الخليقةامرويدبر

ويشها،بقلبهكلهذلكفيشهذ.عليهالموافاةعندوارواحهمالعباد

عزيزا،بصيرا،سميعا،حيا،قيوما،ويش!د)6(،وصفاتهاسماءه

]ويفعل،ويغضسب[)7"ويرضى4]ويبغضيحب،ناهيا،امرأ،حكيما

)1(

)2(

)3(

ألح(

)5(

)6(

)7(

اجابمن)25(باب،العلمكتاب،البخاريصحيح."فقلتهشيئايقولونالناش

.86(ح،1/34)،والرأساليدبإشارةالفتيا

.ج!نساقطة()المسألة

عز-ربهيسألهعندماوذلككبجو،خطأعلىالدنيافىكاذأنهيعلم!اي

الناسمنأحداإجابتهوليس،ع!غالرسولإجابتهعن،القيامةيوم-وجل

السنة.خالف

.بمنثبتتو،وجالاصلمنساقطة

.جمنساقطةمشهد()هو)مشهد(،)المشهد(،

)مستو،.وج،بفي

.جمنلمسا!طويشهد()وصفاتهإلىالأمر()فيخزل

.بمنواثبص،الأصلمنساقطالمعكوفينبينما



منشيءعليهيخفىلا[)1"،عرشهفوقوهويريدماويحكم،يشاءما

وماالأعينخائنةيعلمبل)2"،بواطنهمولاأقوالهمولاالعباداعحال

الصدور.تخفي

يوجبفإنهكلها،القلوباعمالاصلالاحسانومشهد

والانابه،،والمحبة،والخشية،والتعطيم،والإجلال،]الحياء[)3(

الوساوس()ويقطع؛"له!لحوالذل-،سبحاثه-ددهوالخضوع،والتوكل

الله.على)7(والهمالقلبويجمع،الخفس)6"وحديث

الإحساذ،مقاممنحظهقدرعلىاللهمنالقربمنالعبدفحط

كماالفضلمنالرجلينصلاةبينيكوذحتى،الصلاةتتفاوتوبحسبه

واحد.وسجودهماوركوعهماوقيامهما،لأرض1والسماءبن

.بمنوأثبت،الأصلمنساقطالحعكوفينبينما)1(

.جمنساقط)بل(إلىناهيا()امرا)2،

.وج،بمنبعدهاالعطفواومعوائبت،الاصلمنساقطة)3،

.جم!ساقطةله()والذل)3(

)و!طع(.بفي)5(

خطأ0وهو)القلب(زيادةألاصلفي)6(

.جمنساقطة)والهم(الا(
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!1(فصل

[)3(لمنه1مشهد]:مسالخا(2ألمشهدا

هذافيا!امه"أكونه-،سبحانه-للهالحنةانيشهدان(]وهو[)!

الله-فلولا!خدمتهفيوبدنهقلبهلقيامووفقه]له[)6(1واهلهالصقام

بي!)8"يحدونالصحابةكانكما،ذلكمنشيءيكنأ7"لم-سبحانه

فيقولوذتع!ح!النبييدي

صلينا)9(ولاتصدقناولااهتدينامادله1لولاوالله

)21

)3(

)؟(

ح!)6

،7(

طما)8

9(لد

.منجساقطة

.جمنساقطة

.وج،بصنوأثبت،الأصلمنساقطالمعكوالنبينما

.وج،بم!وأثبضت،الأصلمنسعاقطة

.(نه)كوبدل()حيث!شي

.جمنساقطه(لهوأ!له)المقام:وجملة،بمنوأثبتت،الأصلامنسادطة

كان(.)ما!فيئ

14/"16(.العربالسان.لهالماوالغناءالإبلسوق"الحدو:

ينزلالسيرفيالإبلتنشيطأرادواإذاعادلهمكانت"وهذهةحجرابنقال

532،.لأ/الباري)فتح".الحالتلكفيويحدوفيسوقهابعضهم

"وأحة-بنعيدادفه:قائلهأنتنهيدأو،هحا:روايتانإجخارياعندوردت

)صحيح-،عمهاللهرضي-الأكوعبنعامر:أنهوالأخرى-،عخهاللهرضي

لح،601ح5/57،،الخندقغزوة03-بالب،المغازيكتا!(،البخاري

)صحيحلعا!ر،مسلمو!واه6941(.ح5/86،خيبرغزوة93-وباب

3/صم!1427،وغيرها،قردذيكزوة-لح5بابالجهاد،كتاب،مسلم

وعامر=هويكوذان"فيحتمل:حجرابنقال132(.،ح1423ص،123ح
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!ط
أدتهبلإسنصكوعكتمنوألاثلأذأسلموعقكيمنون>:-لىتعا-للهاقال

فالله-،[17:]الحجرات(صحدقينكنت!إنللآيمنهدلبه!أنعل!ك!يصن

قالكمامصليا،والمصليمسلما،المسلمجعلالذيهو-سبحانه

الجقرة:أ(لكفسلصهأمهذريتناومنلكم!لمئنوأتجعقنالضشا>:حث!شوالخليل

-[04:إبراهيم1<ذريتىومنألصحلوِمقيصاجعلنى!ب>:لوظ،[أ؟ثم

منهذاوكانبطاعه)1".قائمأعجدهجعلأذفيوحدهللهفالمنة

)2".عليهنعمهاثظم

:وقال53[،:]النحل<دلهفمنلغمؤمنب!كموما>:تعالىوقال

والفسوقآلكفرإلتم،وقلولبهؤ!ود!بن!اقييمنإلتكمحببأددهولبهنفاله

.![:]الحجراتإ*!-!(لزشاهـتصماولئكهـالعضيان

كانوكلماللعبدالح(وانفعهاالمشاهداعظممنالمشهد)3"وهذا

اتم-المشهدهذامنحظهكانتوجيدااعظمالعبد

ورؤيته4بالعملالعجبوبينالقلببينيحولأنهالفوائدمنوفيه

)1(

)2(

)3(

الح(

واالآخر،ععدليسممامنهمالكلوقعمابدليل،منهتوارداماعلىتواردا

والذي531(،لم)7فالجا!ي".رواحةاب!إليهسبقهماببعضعامرألمخعاذ

عف.اللهرضيرواحةابننصالقيمابنأوهـده

طاعه(.أفيبفي

.جمنساقط)عليه(إلىجورل(أنأقي

.جمنساقطةالحشهد(1

.جمنساقطةاللعبد،
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االهادي،لهالموفق،بهالماذهو-سبحانه-اللهأنشهد!أ(إذافإنه

وانابه،والاعجاب[)3(،رؤيته]عنذلكشهود)2(شخله،إليه

1)؟(/
ومنبه،يعجبفلا؟قلبهمنفيرفع(،)الناسعلىبهيصول

.المرفوعالعملشأنوهذا،بهيتكثرولاابهيحنفلا؛لسانه

يشهدافلا،ومستحقهوليه]إلى[)7(الححد)6"يضيفانهفوائدهومن

منه،كلهاالنعمةيشهدكحاللهأ9(،كلهيشهده[)ول"1بلححدالخفسه

فلاالتوحيدتماممنوهذا[)01"،]يديهفيكلهوالخير،لهكلهوالفضل

ر-111(-
علمهفإذا5،وشهؤدذلكبعلمإ،التوحيدمقامفي!دمهيستمر

المحبةمنلهاثمرمشهدألقلبهصاروإذامشهدأ،لهصارفيهورسخ

بينهنسبةمالاأ16(وطاعتهبذكرهوالتنعملقائهإلىوالشوقباللهوالا!نس

)1!

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)"(

)9!

)11(

)12(

الاصل.فيمكر!ة)شهد،

.!ج،بمنساقطة)شهود(

.بمنوالمثبت(،رؤية)علىالاصلفي

العاص!يضربالذي:الرجالمن"والصؤول،ويستطيليسطوأي:يصول

الححيط،القاموسوانظر)11/387(،العربلسانعل!م"،ويتطاول

1323(.)ص

.جمنساقط)الناس(الىإذا(فإنه)ورؤيته

)كله(.زيادةوج،بفي

!وج،بمنوالمثبت)على،،الأصلفي

)يشهد(01الأصلفي

.وج،بمنساقطةلله(كلهيشهدهبلحمدالنفسهيشهدافلا)ومستحقه

.وج،بمنوالمثبت)يده(،الأصلفي

)تسقر(01جفي

.جمنساقطة()وطاعته
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لبته.الدنيانعحماعلىوبين

وطريقمصدودا،هذاعنقلبهكانإذاحياتهفيخيرللمر-وما

يأ!لواذرهم>:تعالىقالكماهوبللحمسدودا!1(عنهإليهالوصول

.3[:]الحجر(3*آيعلمونفسوفلأملويله!و!متعوا

[،2(]فصال

التقصيرمشهد:السادسالمشهدأ3(

وبذلالاجتهاد()غايةبالامرالقيامفياجتهدلوالعبدواذ)2"

ينبغيوالذي،اعظمعليه-سبحانه-الله!حق،مقصرفهو)6"وسعه

بكثير،ذلكفوق)8(والخدمةوالعبوديةالطاعةمنبهيقابلانلهأ7"

بها.يليقماالعبوديةمنيقتضي-سبحانه-وجلالهعطمتهوان

]8/![خدمتهمفي/يعاملونهم)!(وعبيدهمالملوكخدمكانوإذا

.جمنساقطةمسدودامعنهإليهالوصول)وطريق()1

.بمنواثت،وجالاصلمنساقطة)آ(

.جمنساقطه>3(

(0الانجفي)4(

.()كايةبدل،)كلجفي(5)

.جمىسافطة(وسعه)ولذل)6(

.جمنساقطةاله،)7(

.جمنساقطة(والخدمةوالعبوديةالطاعة)من)8(

.جمنساقطة)وعبيدهم()9(
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والحياء)2"،والتوقير،،والاحترام،والشعطملهم)1(،ل3بالإجا

وجوارحهمقلوبهميفركونبسحيمشا،والنصح)3(،والخشية،والحهابة

ئعامل)6(اناولى()والارضالسمواتو!بالملوكفمالك،لهم)؟"

ذلك.باضعاف[)7"]بل،بذلك

ولا،حقهعبوديتهفيربه[)8(]يوفلمانهنفسهمنالعبدشهدوإذا

الاستغفارغيرذلك)01(معيسعهولمتقصيوه)9(،علم،حقهمنقىيبا

أ"،حقه)1منلهينبخيبماالقياموعدموتفريطهتقصيرهمنوالاعخذار

يطلباانإلىمنهاحوجأ"فيها)2عنهويعموالعبوديةلهيغفوأذإلىوانه

مستحقةلكانتينيغيكما!قهاوقاهالوأ"وهو)!،اباثوعليها)13(منه

)1

؟(

مم!3

لم(

)3

)6

)7

)8

)9

،01

،11

)12

)13

)14

لهم،.)بالإجلالبدل)بالإخلاص(جفي

.جمنساقطةوالحياء(والتودير)فألاخرأم

.جمنسا!صها()والخ!شية

.جمنساقطةلهم"وجوارحهمقلوبهميفركون)بحيب

.جمنساقطةوالأرض(السموات)ور!

.جمنساقطةيعامهل،)أت

.وج،بمنوأثبتت،الأصلم!قطةط

.بمنوالمتبت)يعرف(،الاصلشي

ذلك(.العبدعلم)فإذا:كالاليجفيوردو(تقصميره)علمإلىشهد(إذا)و

.جمنساقطةذلك()!ح

،جمنساشطةحقه(منلهيشبهغيبماالقيهاملدوعدم

.ج!نساقطةفيها(عنه)ويعفو

علجها(.!خهيطلبأنإلىمخه)أحوجبدلعليها(يطلبمنح!ج)جفي

.ج!نساقطة)هو(
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عليهمسححقلسيدهوخدمتهالعبدعحلفإن،العبوديةبمقتضىعليه

عملهعلىالا"جرةمنهطلب]فلو[)1(،ومملوكهعبدهكونهبحكم

ولاعبدههو)؟(ولي!س)3(هذاواخرق)2"،احمقالناسلعدهوخدمته

)7"الحقيقةعلىومحلوكه،عبداللهوهو)6(،الحقيقةعلىمحلوكه)!(

.وجه)8،كلمن

]اثابهفإذا)9(،عبدهكونهبحكمعليهمستحىوخدمتهفعمله

العبديستحقهلاإليهوإحسان)11"ومنةفضلمجردذلككانأ"[)عليه

)12(.عليه

منكمأحديدخل"لن!:النجيقولمعنى]يفهم[)13(ههناومن

أ،

،2

)3

؟(

)5

)6

)7

)8

)9

)01

)12

)13

.بمنوالحثبت)فإذا(،الأصلفي

منيطلبلوالعبدأفإنةكالتاليجفيورد)وأخرق(إلىالعبد(عمل)فاذ

احمق(.الاسعدهالأجرةسيده

أهذا(.زيادةالأصكفي

.جمنساقطة)هو(

.جمنساقطة(مملوكه)ولا

أوهو(.بدلهو()بلجني

.حمنساقطةالحمجقة(على)ومحلوكه

(.سبحانه)لله؟زيادةوب،الأصلىفي

.جمنساقطة(عبدهكونهبحكمعليهمتسحقوخدمته)فعحله

حمليها(.)أثابهجوفي،بمنوالمثبت(،إليهأانابالأصلفي

.جمنساقطة()ومنة

.جمنساقطة(عليهالعبديستحقهلا)إ(حيه

.وج،بمنوأثبخت،الاصلم!ساقطة
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]9/ا[

نأإلاأنا"ولا:قال؟اللهرسوليانتولا:قالوا."بعمله]الجنة[)ا"

!فصل")3".منهبرحمةأللهيتغمدنى

القيامةيومللعبد"يخرج-:عنهاللهرضي-مالكبنانسوقال

النعم)3"وديوان،سيئاتهفيهوديوان،حسناتهفيهديوان:دواوينئلائة

حقكخذي:لنعحه-تعالى-)4(الربفيقول.بهاعليهاللهانعمالتي

وعزتك:تقولثم،حسناتهفتستنفداصغرهافيقوم.عبديحسناتمن

عليه،نعمهوهبهعبدهيرحماناللهارادفإذا.بعدحقياسخوفيتما

/عنثابحت[)6(]وهذا".حسناته"له)وضاعف،سيئاتهلهوغفر

)7(ء
وحقوقهبربهمالصحابةعلمكمالعلىشيءأدلطوهو.نس

)1(

)2(

)3(

،5(

)6(

)7(

.بفىومثجخة،ا،صلمنساقطه

باب،الرقاقكتاب،البخاريصحجع،المؤلفذكرهلمامقاربةلألفاظ،عليهمتفق

وصحيح6463(،ح-233،)7/232العملعلىوالحداومةالقصد)18(

بعمله،الجنةأحديدخللن)17(باب،المنافقينصفاتكتاب،مسلم

لأ-"لأ(.1)4/9216،ح

)فيه(.ذيادةجفي

.(دلها)جفي

.جمنساقطةاله(

.وج،بمنوالمثتثابه(،)وهلالاصلفي

البزارورواه.أجدهاولم-كهادلهرضي-أنسعلىموقوفةالمؤلفرواية

البزار،زوائدعنالاستار)كشف!ت،النبيإلىمرفوعأأنسعنبنحوه

)01/8؟6(:الزوائدمجمعفيالهيثميوقال!3(،لحلحح،016؟/للهيثمي

بنداودأيضا"وفيه+المجمعمحققوقال"،ضعيفوهوالمريصالح"فيه

1/647(.10!الحدبثبوضعمحهمالمحبر،
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هذافيفإن،ودينه]وسنته[)1"بنبيهمالأمةأعلمنهمكحا،عليهم

باللهالعارفونالبصائراولوإلايدركهما،والمعرفةالعلممن"الأثر)

الحديثفي!ي!النبيقوليفهمهنا)4(ومن.)3(وحقهوصفاتهواسحائه

بنريدحديثمناححد)7()8(،والامامابوداود)6"لحرواه()الذي

أرضهواهلسحواتهأهلعذبلوالله"إنوغيرهماأ9":وحذيفةثابت

منلهمخيرأرحعتهلكانترحمهم!لو،ل!مظالمكيروهولعذبهم

."أعمالهم

)1(

)2(

)3(

)؟(

)5(

)6(

)7(

،8(

)9(

.وج،بمنوالحثبت)وشفعته(،الاصلفي

)الأثر(.بدل)الأ!ر،وج،بفي

.حمنساقطة(وحقهوصفاتهوأسمائهبالله)العارفون

)ههخا(.لبفي

(.الذيالحديث)فيبدل)فيما(جفي

بنابيعن996؟(ح75،)!/القد!،فيباب،السثةكخابداود،ابيشن

زيدوعنموقوفا،جحيعهم،اليمانبنوحذيفةمسعود،بنوعبدالله،كعب

مرفوعا.ثابتابن

احمدالإمامورواهداود،أبيروايةمئل97021(ح!6/233،المسند،

10211(.ح)6/237،مردوعاثابتب!زيدعناخربسند

77(.ح03،ت92)1/،القدرفىباب،المقدمة،ماجهابنورواه

.001.عذباللهاذلو9جميعاتعندهمالحديثوأول

905(،صالطحاويةلأحاديثتخريجه)انظر،الألبانىصححهوالحديث

)التخريج(:حبانابن)صحيحقوي!؟"إسناده:الارنؤوطشعيبوقال

1(.رقمحاممئية3/605

احهد(،)والامامبدل()وغيرهجفى

وكيرهما".وحذيفة9بدل()وكيرهجفي
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:اموراربعةالشأذهذاوملاذ

ورهبة!،رغبة:يقارنهما،)1(غالبةوقوهب،صحيحةنية

(على)دخلومهحا.الشانهذا[)3"1قواعدهي)3(الأربعةأ2"فهذه

نقصاذمنفهووباطنهوظاهرهوأحوالهإيماثهفيالثقص)6(منالعبد

بعضها.نقصانأوالاربعةهذه

وسلوكه،سيرهوليجعلهاالاشياء،)7(الأربعةهذهاللبيبفليتأمل

إلانتجم!نتجفماوأحواله)8(،وأقوالهوأعمالهعلومهعليهاوييني

منءفقدها.إلاتخلفمنتخلفولا،مخها

الرغبة،وإليه،التكلاذوعليه،الحسخعانأ").والله،[)9(اعلم]والله

علصالتحقيقهاالسنةأهلمنإخوانناوسائريوفقنابأنالمسؤولوهو

)1(

)2(

،3(

)؟(

)6(

)7(

)8(

)9(

)عالية،.بفي

)فهي(.جوفى،بياضومكانها،بم!ساقطة()فهذه

.جمنساقطةهي()الأربعةوجصلة*هي(،بدل)في،بفيئ

.وجبمنوأثبخت،الأصلمنساقطة

على،.دخل)ومهحابللجاء،ما)وككبشي

.(لنقصامنالعبدعلىدخل)ومهمابدلالعبد(علىالنقصدخك)ومتىجفي

.وج،بمنساقطة)الأربعه(

.جمنساقطة،وأحواله)وأقواله

.وج،بمنالحعكوفينبينما

.)وهو(خ!في
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.2()3")الوكيلونعمحسبناوهو،بهذوالماذلكولينهإ،(1وعحلأ[)]

)2(

،3(

.بصنالصكوفينبينما

.جمنساقطة()الوكيلإلى"الركبة)وإليه

له،لهشريكلاوحده-تعالى-اللهبمىالرسالة"تصت:الاصلفيالرسالةخاتمة

الأميالخبيمحمدسحدناعلىاللهوصلى.قديرشيءكلعلىوهوالحمدولهالملك

.أمينآآمببنالدينيوملىإكثيواتسليماوسلموصحبهلهاوعلى

والهمححدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهدئه"والحمد:بفيوخاتمتها

هذهكتبمنالقراغوكان.علمواللهالرسالةتحت،وسلموصحبه

عشرتسعةنهارالمدينهبقلعة،الضحىوقتالأحديوم-الشريفة-الأوراق

ولوالديهلهاللهكفر،مولصىبنعبدالله:الدهإلىالمفخقربقلمالاخرجماد!ن

لا.لمسالمينوا

اللهوصلى،العظيمالعليبالدهإلاقوةولاحول"ولا:جفيوخاتمتها

.ا.هـ.ا"وسلموصحبهوآلهمححدونبيخاسيدناعلى

لإحراجووفة!ويسربهمنماعلىالعالمينربلله-وآخراأولأ-والحمد

وسلم.وصح!هوآلهمحمدنبيناعلىالئهوصلى،الرسالةهذه
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الكويمةالاياتفهرس

لايةا

[!-6]]د!اتحة/6!<"صأ!تقيصال!رطناقدآ>

[21"/البقرة]<ذ!تتاومنلكمشلصينوأخعقالصئخا>

[أ!لا/]الحفرة(لمحغربوألمشرقأقبلؤجوهكغئولواأنلبزأليس!!

[52"/]البفرةزبهء<منإليةأنزلبصآألرسمو!مناء!ه

[361النسماء/]ء(كتحه-وملحكظدأدلهجمفزومن>

[6/لاعرافأ]إ(إصأاتمرسلينولنسكلتهماأذسلألدجمنىفلذلخن>

96[/]التوبة<فثهمنكئمأشذ!انوأقبلكممنأذليئ؟!

[801/يوسف1<بصيرؤعلىأللهعوا،ليءسبيلى-آهذقل>

[،9/]إبراهم(الصلؤةمقمصأجعلنىردب!

[3]الحجر/!لمجصتعوا(يأ!ثوازهتمذ>

ه[3/]للنحل(لثهفعننعمؤمغبكلمومامي

["2/لكهفا]دا(دعنفتبمرأغفلأمنلظغولا،!

[31/]مريم<ما!فالقمار؟وجطنىمل!

[!4]الفرقاذ/أذؤنجا(منفاصتربخايقولوتوالذين)

[61الخعراء/]إ(؟.سملفلمينأربرسولنا!!
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أ02
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18911،

23

،7

94
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[56/لقصصا]6*!(/صلمرسلل!اأجتئوذآما!

مسص!كصء
[2؟دسسجدة/]1ياحمحنا<يهدوتابمهمخهموجعلنما!

33[/]فصدتدله!إلطدعامضنفقى،حسنالصمق>

لأ[/]الحجرات<الايمنليهماح!باللهولبه!)

[71ا"حجرات/](اسملمواأد5عيكيمثون!

43

1791،26،

22

47

7؟

صؤأوتوالصئلحفاوعصلوأمنوااءلذينالاااا+أشأ3خ!تيرلفىدف!ضقياإن*ص.4لعضروا>

كاملة[السودةالعصر]<لفتنباصحواوتوالحقبأ

95
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النبويةالاحاديث!رس

الصفحةالحديثطرف

00000000513ء..........("...سمواتهاهأهعذبلواللهأ)إن

0000000000،0021"...وكتبه،وملائكته،باللهتؤمنانلإيحانا"

1313......0....0........"...تفتنودطييانكمإليئاوحي"

000000000000000000053".!.النساءدنياكمعنإلي"حبب

0500015ه.........."...بعصلهالجنةمنكماحديدخأهلن"

000000000000009".......ه"...الايماذبزينةزينا"اللهم

00000000000000000000000073ء01"بالصلاةادحثابلاليا"
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ل1لأقو1وألاثا!فرس

القولاوالأثرية1بد

مكحول......المتقوذ"بنايقتديالتقوىفي"ائمة

...القلبوتفسدالوقتمخالطتهتضيعمنمخالطةاحذروا"

.....مجاهد"بهممقتدينبالمتقينمؤتمين"اجعلنا

هذامثلفيالجثةاهلكانإن:اقولاوقاتبالقلبليمرإنه"

............50000550005"طيبعيشلفيإنهم

...........طربأ"فبهايرقصأوقاتبالقلبليمر"إنه

.......05!لأعرابي1ابن"الدينفيالثباتالبصيرة"

الئاقعيالامام"لكفتهمالعصرسورةفيكلهمالناسفكرلو"

ا"...مافيهاأطيبوماذاقوامنهاخرجوا!الدنياأهل"مساكين

ودعا،بطاعتهوعمل،للهأسلم،اللهوليهذا،اللهحبيب"هذا

..............لبصري1الحسن"...ليهإلخلقا

ر-مالكبنأنس"...دواوينثلاثةالقيامةيومللعبد"يخرج

....000000000000000000500500055-عنهالله

....-عنهاالله-!ضيهانيأممولىصالحابو(أبهدانايمتدى"

..-عنهاللهرضي-مسعودبنعبدألله."كلهالايماذليقينا"

....-عنهحاالله-!ضيعباسبر1الخير"فيبنايهتدى"
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الصفحة

01

11

....؟3

000034

000023

00034

000022

000052

000021

000001



الأفهرس

.....!..!.........داودابو

.........هانياممولىصاليحابو

.............-حنبلبناحمد

..........01-..الأعوابىابن

0000-عنهالله-رضىمالكبنأنس

..........-عنهاللهرضي-بلال

........".......+.لحرمديا

.000000،-.عنهالله-ركىحذيفة

......0000000البصريالحسن

...!.-عنهالله-رضيثابتبنريد

.............-....الشافعى

...-.-عنهمااللهرضي-عباسابن

.............-.؟لديناعلاء

!.-عنهالله-رضيالخطاببنعمر
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علام

الصفحة

00053

01

26،53

00013

00023

52+..

-10037

00053

000212

00053

00023

01



14

...،................!......-.+0011"12مجاهد

0000000003+-.......+.5000.5-السلامعليه-المسيح

0000000000000000000000000000000000001مكحول

الكتاب

الجهميةعلىال!د

*

الرسالةفيالواردةالكتب

العفحةالمؤلف

-0006227-...حنبلب!احمدلإماما

لمحمل!كم
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الشعريةالأبياتفهرس

الصفحةالببت

اهتدينامااللهلولاوالله

!00000000،006صليناولاتصدقناولا

الاوبالذاهبيسنفي

00000،000042.بصائرلناالقرونمنص

ملامتيتردنلاعاذلاتييا

000000000015.باميرليليسالعواذلإن

الهوىمنشئتحيثفؤادكنقل

000000000033.الأولىللحبيبإلاالحبما

الفتىيالفهالارضفيمنزلكم

0000000000043منؤللأولابداوحنينه

لهيكنلممنالعيشطعموماذاق

0000005033!..ويسكنيطمئنإليهحبيحب

64



ومراجعهعاوالد!أسةالتحقيقمصادر

دارمكتبة،الفضلأبومحمدتحقيق،السيوطىالذينلجلال،القرانعلومديألاتقان-1

.مغ،الفاهرة،التراث

مطبعة،بالعرأقالاوقافوزأرة،كازيزهيرتحقيق،للنحاس،القرانإعراب-2

.مغ،العاني

.م.غ،بيروت،الجيلدار،الجوزيةقيملابن،لعالمين1ربعنالموقعينإعلام-3

،الرياض،الرشدمكتبة،العقلناصرتحقيق،تيميةلأبن،المستقيمالصراطاقتضاء-4

هـ.2،1141ط

العربي،الفكردا!،الفضلابومحمدتحقيق،للففطي،النحاةأنباهعلىالروأةنباهإ-5

هـ.1،6041ط،القاهرة

دأر،بعضونومحمداللادقيعبدالرحمنتحقيقكئير،،لابنوالنهايةالبداية-6

هـ.أ1،416ط،بير!ت،المعرفة

ابومحمدتحقيق،السيوطىالدينلجلال،والانحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية-7

هـ.1،1384ط،البابيعيسىطبعة،الفضل

،القاهرة،الخافجيمؤسة،هارونعداللامنحقيق،للجاحظ،والتبيينالبيان-8

.غم،3ط

،الاعلاموزاره،الترزيابراهيمتحق!ق،للزبيدي،القاموسجواهرمنالعروسلاج-9

هـ.2913،الكوي!

.غم،البابيعيسىطبعة،لعكبري1الحسينبنأدئهلعبد،ن1لقر1ب1إعرفي-التبيان01

محمدمصطفىتحقيق،المانذريعبدالقويبنلعظيم1لعبد،والترهيبالتركيب-11

هـ0410لأ،القاهرة،الحديثدار،عمان-الزرقاء،المنارمكتبة،عمارة

هـ.أ،2،70ط،بروت،المعرفةدار،البغويئفسير-21

.م،غبمصرلمعارف1دار،شاكرمحمود16الجزءإلىحققه،الطمري-تفبر13

هـ.أ134،العلميةالكتبدأر،العرطبي-تفسير41
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هـ.1؟"لأ،1ط،بيروت،المعرفةداركئير،ابنلفسير-51

.مغ،بيروت،العربيالكتابدار،النسفيتفسير-61

.مغ،1ط،بيروت،صادردار،العسقلانيحجرلأبن،التهذيبتهذيب-ألا

الجورية،قيملافي،الانامضرمحمدعلىوالسلامألصلاةفصلفيالأفهامجلاء-18

هـ.41"1،8ط،النبويةالمدينة،التراثدارمكتبة،مسؤالدينمحييتحقيق

.غم،السلفيةالمكتبة،الأصفهانينعيملابي،الأصفياءوطبقاتالاولياء-حلية91

العربي،الكتابدارالانجار،عليمحمدتحقيق،جنيبنلعثمان،الخصائص-02

هـ.1376،المصريةالكتبدارمطبعة،بيروت

،االتراثدارمكتبة،بديوييوسفتحقيق،الجوزيةقيملابنوالدواء،الداء-21

هـ.4،4121ط،المدينة

العلحيةالكتبدارنشر،السيوطيالدينلحلال،المأثورالتفسيرفيالمنثورالدر-22

هـ.أ1،114ط،بروت

،عميرةعبدالرحمن.دتحقيق،حنبلبنأحمدللأمام،!الزنادقةالجهميةعلىالرد-23

هـ.7913،الرباض،اللواءدار

،أط،بيروت،كثيرابندار،بديوييوسفتحقيق،الجوزيةقيملأبن،الروح-42

هـ.أ414

.مغ،حلب،الوعيدار،الجوزيةقيملابن،المشتاقينونزهةالمحبينروضة-52

،1ط،الرياض،لمعراج1دـار،دريدأحممدنحقيق،المبارك،بن،والرقائقالزهد-26

هـ.141ه

المدينة،الدار،مكتبةالفريوائي!عبدالرحمنئحقيق،لوكغالزهد،27-

أهـ.،1404ط

الإسلامي،المكتب،الألبانيالدينناصرلمحمد،الصحيحةالاحاديثسلسلة-28

هـ.041!،4ط،بيروت
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!مغ،بيروت،لعلمية1[لكتبدارنشر،وكيرهشاكرأحمدتحقيق،الترمذيسنن-2!

.مغ؟حمص،الحديثدار،لدعاس1عزتتحقيق،داودأيي-سانن03

.مغ،البابيط!بعة،الرياندار،عبدالباقىفؤادمحمدتحقيق،ماجةابن-سنن13

هـ.أ2،214ط،بيروت،المعرفةدار،التراثتحقيقمكتبتحقيق،النسائيسمن-32

،بيروت،الرسالةموسسة،الأرنؤوطشعيبتحقيق،للذهبيالانبلاء،أعلامسير-33

هـ.7،0141ط

،رباحعبدالعزيزتحقيق،البغداديعمربنلعبدالقادر،اللبيبمغنيأبياتشرح-3لح

هـ.931!،1ط،دمشق،للتراثالمأموندار،دقاقيوسفوأحمد

الكتابدارالأسمر،راجيتحقيق،التريزيللخطيب،تمامأبيديوانشرح-!3

هـ.1341،أط،العربي

لجنة،الشنقيطيمحعدتحقيق،لسيوطي1الدينلجلالى،المغانيشواهدشرح36-

.غم،العربيالتراث

بيروت،الإسلامىالمكتب،الألانيتخريج،)حاشيتها(الطحاويةالعقيدةشرج-37

هـ.أ993،!ط

الجوزية،قيملابن،والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليلشفاء-38

هـ.أ؟12،أط،بجدةالسواديمكتبةنئر،الشلبيمصطفىتحقيق

2،ط،بيروتللملايينالعلمدار،عطارأحمدتحقيق،للجوهري،الصحاح-93

هـ.9913

هـ.1،1141ط،بيرو!،لفكرار15،البخاريصحيح-04

2،ط،ليروت،الأسلاميالمكتب،،للألبانيوزيادتهالصغيرالجامعصحيح-41

هـ.1416

بلباذبنعليورتبه،البستيحبانبنلمحمد،بلبانابنبترتيبحبانابنصحيح-42

هـ.أ2،414ط،بيروت،الرسالةمؤسسة،لأرنؤوطاشعتبوتحريجتحقيق،لفارسيا

،2ط،بيروت،الأسلاميالمكنب،الاعظميمحمدتحقيغ،خزيمةابنصحبح-43
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هـ.1لح12

هـ.أ134،بيروت،العلميةالكتبدار،عبمدالباقيمحمدتحقيق،مسلم-صحبح44

العربي،التربيةمكتب،الشاويتررهيرإخراج،للألباني،الانسائيساننصحيح-5!

هـ.أ!.1،9ط

الكتبدار،اللحاموسيدرمضانابراهيمتحقيق،الجوزيلأبن،الصفوةصفة-؟6

هـ.1،9941ط،بروت،العلمية

بنعلي.هتحقيق،الجوزيةقيملأبن،والمعطلةالجهميةعلىالمرسلةالصواعق-47

هـ.أ2،124ط،الرياض،دارالعاصمة،ادلهالدحلمحمد

الاسلامي،المكتب،الشاويشزهيراخراج،للألباني،الترمذىسننضعيف-48

هـ.1لحا1،أط،بيروب

،1ط،القاهرة،وهةمكتبة،عمرمحمدعليتحقيق،للداودي،المفسرينطبقات-94

هـ.2913

الخانجينشر،الفضلأبومحمدتحقيئ،للزبيدي،واللغويينالنحويينطبقات-!.

هـ.13لأ1،3ط،بمصر

،بدوىعلييوسفتحقيق،الجوزبةقيملابن،السعادذقوبابالهجرتينطريق-!أ

هـ.1،4141ط،بيروت-دمشق،كثيرابندار

هـ.أ؟1،10ط،بيووت،العلعيةالكتبدار،تيميةلابن،العبودية-!2

مؤسسة،واخرالمخزوميمهديتحقيق،الفراهيديأحمدبنللخليل،العين-3!

ا.هـ1،8،41ط،بيروت،الأعلمى

الكتبهار،برجستراسرتحميق،الجزريالحيرلابى،القراءاطبقاتفىالنهايةكاية-!،

هـ.أ24004ط،بيروت،العلمية

،الرياندار،وآخرينالخطيبالدينمحبتحقبقحجر،لابن،الباريفتح-!!

هـ.أ04لا،1ط،الفاهرة

الثقافة،دار،واخرالانمرفهحيتحقيق،للهعذاني،المجيدلقران1إعرابفيالفريد-!6
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.غم،الد!حة

محمدد.تحقيق،حزمبنأحمدبنلعلي،لنحلو1!الأهواءلملل1فيالفصل-لأه

هـ-1،"1،2ط،جدة،عكاظمكثباتشركة،عميرهعبدالرحمن.ود،نصربراهيمإ

العامةعبدالعزيزالملكمكتبةفيوعلومهالشريفالحديثمخطوطاتفهرس-8!

والدعوةلاوقافو1لاسلامية1لشؤون1ره1وز،تمالتسعيدبنلعمار،النبويةبالحدينة

هـ.2421،الرياض،والإرشاد

مجلد)فيالرسالةمؤسسة،الفيروزابادييعقوببنلمحمد،المحيطالقاموس-95

هـ.أ2،704ط،بيروت!واحد(

،الرياض،المعارفمكتبة،زيدأبوعبداللهبنلبكر،واثاوهحياته،الجوذبةقيمابن-06

هـ.41"!،2ط

مكتبة،الدينشرفلسلام1عبدالعظيملعبد،ومنهجهعصره،الجو!يةقيمابن-61

هـ.أ7"2،3ط،القاهرة،الأزهريةالكليات

الجامعة،شبابمؤسسة،البقريماهرلأحمد،العلميةثاره1منلقيم1ابن-62

هـ.7913،الإسكنددية

.مغ،بيروت،لمعرفة1دار،للزمخشري،المكشاف-63

مؤسسة،الاعظميالرحمنحبيبتحقيق،للهيئمير،1البززوائدعنالأستاركشف-46

هـ.9931؟أط،لرسالةا

هـ.أ1،014ط،بيروت،صادردار،منظورلابن،العربلسان-56

تحقيق،البستيحبانبنمحمد،والمتروكينوالضعفاءالمحدثينمنالمجروحين-66

.مغ،حلب،[لوعيدأر،زايدإبرأهيممحمود

،1ط،الفكردار،الدرويشعبدأدلهتحقيق،للهيئميالفوائدومنبعالزوائدمجمع-67

هـ.3041

.مغ،القاهرة،قيميةابنمكتبة،تيميةأبنفتاوىمجموع-68

المحمدية،السنةمكتية،الفقيمحمدنحقيق،الجو!يةقيملابن،السالكينمدارج-96
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01غم
العلمية،الكتبدار،تلخيعالذهبيومعه،للحاكم،الصحيحينعلىالمستدرك-لأ0
.مغ

هـ.2،4141ط،بيروت،العربيالتراث)ححاءدار،حنبلب!لأحمد،-المسند17

،3ط،بيروت،الأسلاميالمكتب،الالبانينحقيق،(أالتحقبقالمصاببحمشكاة-72

هـ.أ504

العصرية،الحطبعة،فارسفائزتحقيق،الأخفيشالحسنلابيالقرآذ،معانيلا-3

هـ.1،00،1ط،الكويت
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