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التحقيقمقدمة

شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهالحمدللهإن

فلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،وسيئاتأنفسنا

محمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلأإلهلاأنوأشهد.لههادي

ورسوله.عبده

وإشمإ،تموتنو!تقالهءحقاللهائقواءامنواألذين)يهأجمها-

.[201/عمران!(]الئمئملمون

مئهماودبئنهازؤجهاوظقو!ؤئفسئنألذفى،ظقكلردبهمأئقواالتاسيهأئها)-

عليكغكاناللهإنوالأزصامبهءلونلشاالذلىأللهوأتقواهـف!مدكثيرارطصلا

.283[رقيبا!(]البقرة/

أغمبئلكميقلخ!حسديداق!لاوقولواالدهالقواءامنواألذينيخاخها)-

(]الأحزاب/عظيما!وزافازفقدوردول!لأدلهيطعومنذلؤلبهتملكمويغفر

.]7-71.

بعد:أما

الجوزية،قيملابن"الأفراحبلادإلىالأرواح"حاديكتابفهذا

كتابوهو،مقيمونعيمنزلمن:الجئهلاهلاللهاعذهمامؤلفهضمنه

مثيرفهو،معناهيوافقولفظ،مسماهيطابق"اسم:مؤلفهعنهقالكما

إلىالعلئاتالهمموباعث،الجناتروضاتإلىالعزماتساكن

."الغرفاتتللنفيالهنيالعيش

ألقيأنأحمث،يتضمنهوماالكتابدراسةعنالحديثوقبل



ونعيمها"ووصفهاالجثة"عنتتحدبالتيالمؤلفاتبعضعلىالضوء

التوفيق:وباللهفأقول

قسمين:إلىالجنةعنالمؤلفةالكتبتنقسم

ونعيمها.ووصفهاالجنةفيمفردةكتب:الأول

ونعيمهاووصفهاالجنةموضوععنالحديثتضمنتكتب:الثاني

:نوعانوهي

.الاخرةأحوالعنخاصة-كتبا

علىالمؤلفةوالمصنفاتوالجوامعوالسننالصحاحكتب-ب

الفقهية.الأبواب

ونعيمها:ووصفهاالجنةفيمفردةكتب:الأولالقسم

.("الفردوس"وصف1-

.هـ(238ت/الالبيري)الأندلسحبيببنلعبدالملك

.مهـ-148791-70الأولى-طالعلميةالكتببدارطبع-

".الجنة2-"صفة

أبي"بابنالمعروفالقرشيعبيدبنمحمدبنعبداللهبكرلأبي

.هـ(281ت/)الدنيا"

-مهـ-6991-1417الأولى-طالقاهرة-تيميةابنمكتبةنشرته-

سليم.عبدالمنعمعمرو/ودراسةتحقيق

.النار"وأهوالالجنةأهلبيانفيالأخبار"دقائق3-



.ط375ت/)السمرقنديإبراهيمبنمحمدبننصرالليثلأبي

.27()8/للزركليالأعلامانظر

".الجنة4-"صفة

.هـ(414ت/)السرفسطيمحارببنإبراهيمبنليحيى

518(.)2/العارفينهديةانظر

".الجنة5-"صفة

هـ(.043)ت/الأصبهانينعيملابي-

الأولى(-)ط(،بيروت-)دمشقللتراثالمأموندارطبعة-

عبدالله.رضاعلي/تحقيق.م891هـط8014

".الجنة6-"صفة

المقدسيأحمدبنعبدالواحدبنمحمدعبداللهأبيلضياءالدين-

هـ(.643)ت/

.م002هـ-12-423الرياض-بلنسيةدارطبعة-

شاهين.سلامةبنصبريلمتحقيق-

ووصفهاالجنةموضوععنالحديثتضمنتكتب:الثانيالقسم

ونعيمها.

:الاخرةأحوالىعنخاصةكتبا

.حمادبننعيمرواية"الزهد"1-
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--.هـ(181ت/).المروزيالمباركبنالأ!الر الرحمن!لحميى/حبيب.بيروت-العلميةالكفدار

هـ(.243ت/)الكوفيالسريبنلهناد

الأولى()ط/.طلكويتالاسلاميللكتابالخلفاءدار-طبعة-

الفريوائي.عبدالرحمن/تحقيق.م1هـ-6041859

."المرسلينسيدبأحاديثالغافلين"تنبيه3-

.هـ(375ت/)السمرقنديإبراهيمبنمحمدبننصرالليثلأبي

هـ-6014-(ط/الثانية)بيروت-العلميةالكتبدار-طبعة-

.سلامأحمد/وصححهحواشيهكتب.م8691

.والنشور(""البعث4-

هـ(.458ت/)البيهقيالحسينبنأحمدبكرلأبي

هـ-8014-(الأولى-)ط/بيروت-الثقافيةالكتبمؤسسةطبعة-

.زغلولبسيونيالسعيدمحمد/تحقيق.م8891

."الاخرةأحوالفي"العاقبة5-

الأندلسيالأزديالحسينبنعبدالرحمنبنعبدالحقمحمدلأبي

.هـ(581ت/)الاشبيلي

.م991هـ-1410-0(الأولى)ط/-طنطا-الصحابةدارطبعة-
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.الأثريالمصريعبيدالله/تحقيق

."الاخرةوأمورالموتىبأحوال"التذكرة6-

الخزرجيالأنصاريفرحبنبكرأبيبنأحمدبنلمحمد

.هـ(671ت/)القرطبيالأندلسي

هـ.4251-الا"ولىالطبعة-الرياض-المنهاجدارطبعة

إبراهيم.محمدالصادق:الدكتور/وتحقيقدراسة

."والملاحم"الفتن7-

.هـ(774ت/)الدمشقيكثيرابنالحافظالفداءلأبي

هـ-041ط(الأولى-)الطبعةبيروت-العلميةالكتبدار:طبعة-

عبدالشافي.أحمد/وصححهضبطه.م8891

."الاخرةأمورفيالسافرة"البدور8-

سابقبنمحمدبنبكرأبيالكمالبنعبدال!حمنالدينلجلال

.هـ(119ت/)"السيوطي"الأسيوطي

هـ141)1(الأولىط/)-بيروت-الثقافيةالكتبمؤسسةطبعة-

.المصريمحمدابي/تحقيق.(م-1991

.")1(الاخرةعلومفيالزاخرة"البحور9-

الموضوعاتمعجمانظر،الجنةعنتتحدثالتيالمؤلفاتمنالمزيدلمعرفة)1(

محمدبنعبدالله:تأليفمافيها،وبيان،الاسلاميالتأليففيالمطروقة

)1/038-381(.الحبشي



.هـ(1881ت/)السفارينيأحمدبنلمحمد

للسفاريني.5(1/0)الادابمنظومةشرحالألبابغذاء:انظر

علىالمؤلفةوالمصنفاتوالجوامعوالسننالصحاحكتب-ب

الفقهية.الأبواب

ابنو"سنن"،الترمذيو"جامع"،مسلم"صحيحمنكلففي

للبغوي؛"السنةو"شرح"حبانابنصحيحو""الدارميو"سنن"ماجه

أبيبنبكرلأبيو"المصنف"،الصنعانيالرزاقلعبدو"المصنف"

.ووصفها"ونعيمهاالجنةصفةب"تتعلقأبواب=شيبة

بمايلي:شيبةأبيوابنعبدالرزاقمصنفيعداالكتبتلكوتتميز-

الأحاديث.لتلكوالتبويبالترجمة1-

إلاماندر.؛فقط()المرفوعةالمسندةالأحاديثعلىالاقتصار2-

بمايلي:الكتبتلكعنشيبةأبيوابنعبدالرزاقمصنفيويتميز-

والتبويب.الترجمةمنخلوهما1-

والموقوفةوالمرسلةالمرفوعةالأحاديثعلىاحتواؤهما2-

والمقطوعة.

على:الكتبجميعوتتفق-

ووصفها.الجنةلأحاديثاستيعابهاعدم1-

صحيحيعداوالضعيفةالصحيحةالأحاديثعلىتضمنها2-

ومسلم.البخاري
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الأفراحبلادإلىالأرواححاديبكتابالتعريف

مايلي:ويتضمن

اسمه.1-

مؤلفه.الىنسبتهاثبات2-

تأليفه.تاريخ3-

عليه.وثناؤهم،منهالعلماءنقول4-

.ومحتواهموضوعه5-

.هردامو-6

ومختصراته.طبعاته7-

التحقيق.فيالمعتمدةالخطيهالنسخوصف8-

.الكتابتحقيقفيالمنهج!-

التحقيق.فيالمعتمدةالنسخمننماذج0-1



:الكتاباسم1-

:اسمانالكتابلهذاوود

."الأفراحبلادإلىالأرواح"حادي:الأولالاسم

وهذا":فقال16()ص/هذاكتابهمقدمةفيمؤلفهسماههكذا-

....وسميتهوتبويبهوتفصيلهوترتيبهجمعهفياجتهدتكتاب

."..."الأفراحبلادإلىالأرواح"حادي

مازادتهوأما،الاسمهذاعلىالخطيةالنسخجميعواتفقت-

إلىالعزماتساكن)ومثير:الكتاباسمبعد،هـ(،ج)أ،بالنسخ

تلكفيالهنيالعيشإلىالعلياتالهمموباعث،الجناتووضات

إضافةمنفهو="الغرفات"[بدل""الدرجات]وفي)ج(الغرفات

عداصغيربخطالكتاباسمبعدالجملةتلكمجيءبدليل،النشاخ

)ج(0)1(النسخة

للمؤلف.ترجممناكثرأيضاالاسمبهذاوذكره-

والسخاويحجركابن:الكتابهذامننقلمنعامةوذكره-

شرحالألبابفي"غذاءالسفارينيعندماجاءأيضاالنساختصرفمنولعل)1(

القيمابنالإمامألف"وقد:قالحيث033(و)5/2(0/)1في"الآدابمنظومة

والموضع.(،..."الأفراحمنازلإلىالأرواح"حاديكتابهالجتةصفةفي

.بفحواهعنهعئراو،العنوانبهذانسخةعلىوقفالسفارينيفلعل،نحوهالثاني

المصريةالكتبدارفيالخطيةالنسخبعضفيماجاءذلكونظير

"بلاد".كلمةبدل"ديار"فيهاوردحيث،دينيةوأخلاقتصوفرقم)3022(

العربي.الكتابدارط/،(41ص)"الأرواح"حاديلكتابالجميليمقدمةانظر
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سيأتي.كماوالسفارينيوالبرزنجي

."الجنة"صفة:الثانيالاسم

الجهميةعلىالمرسلة"الصواعقكتابهفيالمؤلفسماههكذا

مانصه:والعشرينالخامسالطريقفيفقال:(1332)4/"والمعطلة

منالرؤيةمسألةعلىدليلاأربعين"الجنة"صفةكتابفيذكرنا"وقد

."...الصريحوالعقلوالسنةالكتاب

لامرين:،فيهلاشكالذيالصريحالاسمهوالأولوالاسم

نقله.سبقكما،كتابهمقدمةفيذلكعلىنصالمؤلفأن1-

مختصراوصفايكونأن(الجنة)صفةالاسمهذايعدولا2-

جمعالمؤلفأنبدليل،علميااسماوليس،ومحتواهالكتابلموضوع

المعتزلة:شيوخأكابرعلىردهفيفقالواحد،مقامفيالاسمينبين

واحد،حديثإلاالرؤيةفيليسأنهظنالذي،البصريالحسينأبي

منمايقاربفيهاأنهيعلمولم":-البجليعبداللهبنجريرحديثوهو

"حادي-الجنة-صفة:كتابفيذكرناهاوقدحديثما،ثلاثين

")1(.الأرواح

مؤلفه.إلىالكتابنسبةإثبات2-

القيمابنإلى(الأفراحبلادإلىالأرواح)حاديالكتابهذانسبة

منها:عديدةوجوهذلكودلائل،فيهالاشكثابتة

.(ص)471للموصليالمرسلةالصواعقمختصر:انظر)1(
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"اجتماعوهوكتبهمنكتابعلىالكتابهذافيالمؤلفإحالة1-

.843()ص/انظر("الاسلاميةالجيوش

الجهميةعلىالمرسلة"الصواعقكتابهفيالمؤلفإحالة2-

فيالواردةالأحاديثفيالكتابهذاعلى)4/1332("المعطلة

.685(-562)ص/"...الأرواح"حاديانظر،الرؤية

سواء-الخطيةالنسخجميعفيمؤلفهإلىالكتابنسبةمجيء3-

.الفهارسفيوصفتالتيأو،غيرناعليهاأعتمدأو،اعتمدناهاالتي

رجبكابن:الاسمبهذاكتابالهأنللمؤلفترجممنبعضذكر4-

"طبقاتفيوالداودي)2/045(،"الحنابلةطبقات"ذيلفي

،(117-960)6/"الذهبشذرات"فيالعمادوابن،(269/)"المفسرين

"هديةفيوالبغدادي)1/623(،"الظنون"كشففيخليفةوحاجي

"هادي"،إلى)حادي(منعندهتصحفلكنه)2/158("العارفين

.426()ص/"المكلل"التاحفيخانحسنوصديق

فيأماكنهافيمثبتةوهي،الكتابهذاعنالعلماءنقول5-

سيأتي)كماوالسفارينيوالبرزنجيوالسخاويحجركابن،الكتاب

(.بابهفيمفصلا

والمزي(.تيمية)ابن:شيخيهعنبالنقلالمؤلفتصريح6-

انظر)ص/132،134،267،942،005،536،906،618،907،

.)713،724،073،732،733

14



:الكتابتأليفتاريخ3-

عشية:الكتابهذاتأليفمنفرغأنه-اللهرحمه-المؤلفذكر

:أي،وسبعمائةوأربعينخمسسنة،الليلمنالاخرالثلثعندعرفة

سنين.بستوفاتهقبل

أولوفي)أ(،المدنيةالنسخةاخرفيالنفيسالنصهذاجاءوقد

.)هـ(العراقيةالنسخة

عليه:وثناؤهم،منهالعلماءنقول4-

عبدالرحمنبنمحمدبنالحسنبنإسماعيلبنعبدالرحمن1-

."الحياليالمسواك"بابنالمعروف!السنجاريالمؤدب

(1أنشأ)6فقدهـ،771عاموذلكالعراقية)هـ(النسخةناسخوهو

المذكورالكتابهذاناسخيقول":مانصهفقالالكتابفيهايمدحبيتا

وهي:،الأبياتبهذهلهممتدحا،اخرهاسمه

رسلهخيرمعالفردوسوأسكنهجزائهبخيرمنشئهاللهجزى

بسبلهلامخافطريقاوعاهموضحالمنتأليفهفيفقدجذ

:وقال

بأهلهسارالأرواححاديإذاوأهلهاللديارشوقايحنون

ظلهياطيبالأفراحبلدإلىشوقهزادشيقمنألاونادى

:قالأنإلى

بفعلهنحوهابأقواليقومترىفمنيتلىالقومفهذاكتاب
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وحفهالكتابعقدفيتملسبرهاراملمنإشاراتوفيه

بقوله:وختمه

بمثلهماسمعناكتابفهذاتعمهمللسامعينومغفرة

وأهلهجمعاوالصحبوعترتهالرضىأحمدعلىياربيوصل

.هـ(852ت/)العسقلانيحجربنعليبنأحمدالحافظ2-

و)13/434)12/354(:مواضعفيالباريفتحفيمنهنقل

754و625685-و)ص/838"الأرواح"حاديفيوهو437(و

108(.و

فيمنهنقلهـ(ت/209)السخاويعبدالرحمنبنمحمد3-

"حاديفيبنصهوهورقم)668(:ص)/287(الحسنةالمقاصد

762(.ص/)"الأرواح

هـ(ت/3301)الحنبليالمقدسيالكرمييوسفبنمرعي4-

قولهفيالبينات"الكلماتكتابهفيكثيرامنهواقتبساليهأشارفقد

جنمخ(لهمأنالضنلختوصعملواءامنواالذيىميوودشر:تعالى

جزءالحرامبالمسجدالأواخرالعشرلقاءضمنالمطبوع94(،)ص/

)62(.رقم

.هـ(3011ت/)البرزنجيالشافعيالحسينيرسولبنمحمد5-

الجنة"تحاجتحديثفيالمختار"القولرسالتهفيمنهنقلفقد

بالمسجدالأواخرالعشرلقاءضمنالمطبوع-05()ص/والنار"

.)53(رقمجزءالحرام

16



.08(1و754)ص/"الأرواححادي"فيوهو

.هـ(1881ت/)السفارينيأحمدبنمحمد6-

منظومةشرحالألباب"غذاءكتابهفيموضعينفيمنهنقلفقد

.331(و033)2/"الاداب

.(-476477و-485487)ص/"الأرواححادي"فيبنصهوهو

.هـ(9132)ت/عيسىبنإبراهيمبنأحمد7-

وتصحيحالمقاصدتوضيحكتابهفيالكتابهذامنالنقلأكثرفقد

إلى)2/468(من،القيمابنالامامقصيدةشرحفيالقواعد

.)1()2/995(

فيالمؤلفذكرهمايشابهالموتذبحفيكلاماهـ(229)ت/السيوطيونقل)1(

به.للعلمهناوضعتهلذا،القيملابنينسبهلملكنه816(،)ص/الأرواححادي

.69()2/للفتاوىالحاويضمنالموتبذبحالصوترفعرسالةانظر
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:ومحتواهموضوعه5-

واشتملت،بكتابهتعريففيهابمقدمةهذاكتابهالمؤلفافتتح

على:

استحكمت،منوحال،الخلقاللهخلقأجلهامنالتيالغاية-

علمواالذينالموفقينوحال،الناسأكثروهمالغفلةهم

الجنةوصففيميميةقصيدةثم،بإيجادهمأريدوما،لهماخلقوا

بيتا.)48(علىاشتملت

فذكرها.بابا07()إلىقشمهحيث،الكتابأقسامبينثم-

الجنةوجودعلىوالسنةالكتابمنالأدلةفيهذكر:الأولالباب-

.الان

أدمأسكنهاالتيالجنةفيالناساختلاففيهذكر:الثانيالباب

جنةأوالخلد،جنة:هيهلمنها،وأهبطوالسلامالصلاةعليه

غيرها؟

منشبهوذكرالاخر،علىفريقكلردوما،الفريقينأدلةفذكر

عليها.والرد،بعدتخلقلمالخلدجنةأنزعم

.)8(الباباخرإلى)2(البابهذامنالمسألةهذهواستوعبت

وصفاتها،،وسعتها،أبوابهاعددبذكرالكلامفافتتحبالجنةبدأثم

الجنة،ومفتاحهي؟وأين،مكانهاإلىتطرقثم،البابينمابينومسافة

وعندالموتعندلأصحابهابهيوقعالذيومنشورهاالجنةوتوقيع

واحد.طريقإلآلهاليسالجنةأنوبين،دخولها
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.()16الباباخرإلى)9(البابمنشملوهذا

ثم،الدرجةتلكواسمأعلاها،وبين،الجنةدرجاتذكرثم

وثمنها،عبادهعلىالجنةسلعتهوتعالىسبحانهالربلعرضتطرق

ربهم،منلهاالجنةأهلطلبثم،التبايعوعقد،منهمطلبهالذي

ربهم.إلىفيهموشفاعتهالهموطلبها

2(.0)البابإلى()17البابمنوذلك

الجنة،أسماءعن)33(البابإلى)21(البابمنتحدبثم-

.نوعانوأنهاالجنانعددوذكر،واشتقاقها،ومعانيها

،...وغرسهابيدهالجنانبعضوتعالىتباركالربخلقذكرثم

منوأول،ورئيسهممقدمهمواسموخزنتهاالجنةبوابيبذكرأعقبهثم

هذهمنالسابقينصفاتذكرثم،دخولاالأمموأول،الجنةبابيقرع

ذكرإلىتطرقثم،الجنةإلىالأغنياءالفقراءوسبق،الجنةإلىالأمة

ع!يم،محمدأمةمنهمالجنةأهلأكثرأنوبين،الجنةأهلأصناف

فيمنأعقبهثم،الرجالمنأكثرهموالنارالجنةفيالنساءأنوبين

ماوردوذكر،أوصافهمبيانمعحساببغيرالأمةهذهمنالجنةيدخل

وتعالى.تباركالربحثياتمن

الجنةتربةفذكر،بالتفصيلذلكوصفة،الجنةنعيمبينثم-

وقصورهاوغرفهاوبياضها،ونورهاوبناءها،وحصباءهاوطينها

لموإن؛الجنةدخلواإذاومساكنهملمنازلهممعرفتهموبين،وخيامها

ذلك.قبليروها
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وطولهموخلقهمخلقهم:فيالجنةأهلصفةعنتحدبثم

وأدناهم،منزلةالجنةأهلأعلىذكرثم،أسنانهمومقداروعرضهم

مؤذنبهيؤذنالذيوالأذان،الجنةريحوذكر،دخلوهاإذاوتحفتهم

وثمارهاوظلالها،وبساتينهاالجنةأشجارإلىتطرقثمفيها،الجنة

وأنهارها،الجنةزرععنتحدبثموريحانها،وصفاتهاوأنواعها

ويشربونفيهايأكلونالتيوآنيتهم،وشرابهموطعامهموعيونها

وبسطهموفرشهموحليهملباسهمعنتحدبثم،وصفاتهاوأجناسها

وسررهمخيامهمذكرإلىعرجثموغيرها،ونمارقهمووسائدهم

واوصافهن،وسراريهمونسائهم،وغلمانهموخدمهموأرائكم،

ذكرإلىتطرقثم،والباطنالظاهروجمالهنوصفائهنوحسنهن

ذلك.فيوردوما،العينالحورمنهاخلقالتيالمادة

والمني،المذيعنذلكونزاهةووطئهمالجنةأهلنكاحذكرثم

حملالجنةفيهلالناساختلافذكرثمغسلا،لايوجبذلكوأن

.لا؟اموولادة

وسماع،العينالحوروغناء،الجنةأهلسماعذكرإلىتطرقثم

أهلمطاياذكرإلىأيضاتطرقثم،لهمومحاضرتهوجلعزاللهخطاب

الجنةسوقذكرثم،بعضابعضهموزيارة،ومراكبهموخيولهمالجنة

وتعالى.تباركربهمالجنةأهلوزيارة،لأهلهافيهاللهأعدوما

فيماوردوذكر،الجنةفييصيبهمالذيوالمطرالسحابذكرثم

فييدورأوبالباليخطرمافوقالجنةوأن،ملوككلهمأهلهاأن

الخلد.
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.)64(البابإلى)34(البابمناستغرقكلهوذلك

لهموتجليه،وتعالىتباركربهمرؤيتهمفي)65(البابعقدثم-

قدرا،وأجلها،الكتابأبوابأشرفالبابهذاأنوذكرإليهمضاحكا

.خطراوأعلاها

منهاالدلالةأوجهوبين،الرؤيةعلىالقرانمنأدلةبسبعة-فافتتحه

ذلك.على

صحابئا.)28(عنفذكره،ذلكعلىالسنةمنبالادلةأعقبهثم-

صحابئا.()12عنفذكره،ذلكفيالصحابةعنماجاءتلاهثم-

بعدهم.فمنالتابعينعنماجاءأعقبهثم-

وأتباعهموشيوخهمونظرائهمالأربعةالأئمةعنماجاءذكرثم-

الرؤية.مسألةفي

ذلك.فياللغةأهلعنماجاءأعقبهثم-

الرؤية.منكريوعيدفيفصلاعقدثم-

وخطابهالجنةلأهلوتعالىسبحانهتكليمهفي)66(البابعقدثم

ثم،ذلكعلىيدلماذكرثمعليهموسلامهإياهمومحاضرته،لهم

وذكرولاتبيد،لاتفنىوأنها،الجنةأبديةعن)67(البابفيتحدب

بهاحتجوما،بهاقالومن،والنارالجنةفناءفيالناسأقوالفيفصلا

منوعقلاشرعاوالنارالجنةدوامبينالفرقفيهوذكر،قولكلأرباب

وجها.)25(
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دخولا.الجنةأهلآخرفيماجاءفيهذكر)68(البابعقدثم

فأورد،تقدمفيمايذكرهالمفصولافيهجمع)96(بالباباعقبهثم

والنار،الجنةاحتجاجفيجاءوما،الجنةأهللسانفيجاءمافيه

النار،دونخلقااللهفينشىءفضلفيهايبقىالجنةأنفيوماجاء

وهوالعبدارتقاءفيوماورد،الجنةأهلعلىالنومامتناعفيوماجاء

ذريةإلحاقفيجاءماثممنها،أعلىدرجةإلىدرجةمنالجنةفي

المرادفيوالاختلاف،بعملهيعملوالموإن،الدرجةفيبهالمؤمن

.قولكلودليل،بالذرية

،الدوامعلىحسناتزدادوألها،تتكلمالجنةأنفيماجاءأوردثم

أزواجهن.ممايطلبهنأكثرأزواجهنيطلبنالعينالحوروأن

فيجاءماوذكروالنار،الجنةبينالموتذبحفيجاءماذكرثم

فيجاءماوأورد،دائمةفهيالذكرعبادةإلاالجنةفيالعباداتارتفاع

الدنيا.دارفيبينهمماكانالجنةأهلتذاكر

دونالبشرىلهذهالمستحقذكرفي)07(بالبابالكتابختمثم

السنةأهلإعتقادمنوجملة،ذلكفيالواردةالآياتفذكر،غيره

والجماعة.

أهلدعوىخاتمةوهو،الكتابخاتمةهوبفصلالبابهذاوختم

يلهمونوألهم،ذلكفيوأحاديثآياتمنفيهجاءمافأورد،الجنة

النفس.يلهمونكماالحمد

22



:هردامو-6

بهاتصريحهحيثمنالمؤلفعليهااعتمدالتيالمواردتنقسم

:)1(قسمينإلىوعدمه

بأسمائها.صرحمصادر:الأؤل

مؤلفيها.بأسماءصرحمصادر:الثاني

بأسمائها.صرحالتيالمصادر:الأؤلالقسم

674،675،676،307،)657،صفي،بطةلابن،الابانة1-

،407.)071

.664(،705.053)ص/فيللبيهقي،والنشورالبعث2-

.(5ص)16فيللخطيب،بغداد()تاريخالتاريخ3-

.(ص)47في،البلوطيسعيدبنلمنذر،التفسير4-

.(ص)48في،للماوردي،التفسير5-

.ص)94(فيالخطيبلابن،التفسير6-

.(ص)94فيالأصبهانيالراغبالقاسملأبي،التفسير7-

.5(0ص)فيللرماني،التفسير8-

.49(،ص)51فيالمالكيمزينلابن،التفسير9-

.(ص)128فيالمنذرلابن،التفسير0-1

.مواردهمنيعتبرفلا،بواسطةالكتبهذهبعضعنالمؤلفنقليحتمل)1(
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.)935(صفيللشدي،التفسير1-1

.08(462،743،4،)387صفيمردويهلابن،التفسير12-

.)615(صفي،نصربنلأسباط،التفسير13-

.(048)صفي،عروبةأبيبنلسعيد،التفسير4-1

.)972(صفي،حاتمأبيلابن،التفسير5-1

)733(.صفيحميدبنلعبد،التفسير16-

.)735(صفيالوالبيطلحةأبيبنلعلي،التفسير17-

.74(4،)743صفيللطبري،التفسير18-

،158،،19،111914،)41صفي،للترمذي،الجامع91-

171392،،،314،316،321،035،937،381،383،242

443،005.505527،،556573،.067،،671.)672

.03(ص)9في،الجعدبنلعلي،الجعديات0-2

ص)661(.في،الاشبيليلعبدالحق،الصحيحينبينالجمع21-

فيالأصبهانينعيملأبيالأولياء"،"حلية=الحلية22-

.)276

في،الدارميسعيدبنلعثمان،المريسيبشرعلىالرد23-

.)674(

فيالطائيجعفرأبيروايةأحمد،للامامالسنةفي)499(رسالة
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.(001ص)فيعبدوسرواية،أحمدللامامالسنةفيرسالة5-2

.96(664،1)صفيللبيهقي،الرؤية=اثباتالرؤية26-

.6(44)صفي،للدارقطني،الرؤية27-

.(452،552ص)في،أحمدللامام،الزهد28-

،173،،145ص)36،93،112فيداود،لأبي،السنن92-

187188،.)922،

الجامع.=للترمذي،03-السنن

ص)113،922،248،192،في،ماجهلابن،السنن31-

.)662

.693(،)93صفي،للنسائي،السنن32-

.571(ص)فيعاصمأبيلابن،السنة33-

.ص)643(فيللطبراني،السنة34-

.723(،ص)643في،أحمدبنلعبدالله،السنة35-

107،ص)617،في،"اللالكائي"للطبري)1(،السنةشرح36-

.)071

.5(00ص)فيمسلمبنللوليد،الصورحديثشرح37-

ايضاالمؤلفعليهويطلق"،والجماعةالسنةأهلاعتقادأصول"شرحهو)1(

"السنة".
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.(2،624،475)70صفي،للجوهري،الصحاح38-

.(الكتبأسماءفهرس)راجع،)1(للبخاري،الصحيح93-

.(الكتبأسماءفهرس)راجع،لمسلم،الصحيح0-4

.(693،067،671،ص)33في،)2(للحاكم،الصحيح1-4

.ص)697(في،للبرقاني،الصحيح42-

.(141،ص)35في،عوانةلأبي،الصحيح43-

.(39،141،ص)33في،حبانلابن،الصحيح4-4

545(..ص)173في،الأصبهانينعيملأبي،الجنةصفة45-

في،يعلىأبيبنالحسينلأبي،"الحنابلةطبقات"الطبقات46-

.)79(

.ص)843(في،للمؤلف،)3(واستوائهخلقهعلىالربعلو47-

.3(10ص)في،السماكلابن،الفوائد48-

.073(ص)فيالطائيعربيلابن،الفصوص94-

.(ص)69فيعبداللهرواية،أحمدللامامالمسائل0-5

)1(

)2(

)3(

الكتب.أسماءفهرسفي""الصحيحينإلىالإحالةايفماوراجع

المؤلفماكتبهوانظر.تجوزفيهالاطلاقوذلك،الصحيحينعلىالمستدركهو

.2(41-2ص)13،"المحمديةالفروسية"فيالمستدركعن

."والجهميةالمعطلةغزوفيالإسلاميةالجيوشاجتماع"هو



فيالاصطخري،أحمدروايةأحمد،للامامالمسائل51-

.(ص)79

في،الصائغزيادبنإبراهيمروايةأحمد،للامامالمسائل52-

ص)707(.

ص)607،707،في،حنبلروايةأحمد،للامامالمسائل53-

.)807

فيزياد،بنالفضلروايةأحمد،للامامالمسائل54-

ص)407(.

.7(0ص)5في،داودأبيرواية،أحمدللامامالمسائل55-

فيالمروذي،بكرأبيروايةأحمد،للامامالمسائل56-

ص)507(.

.7(0ص)6في،طالبأبيرواية،أحمدللامامالمسائل57-

في،هانىبنإسحاقروايةأحمد،للامامالمسائل58-

ص)607(.

.7(0ص)6في،القطانيوسفرواية،أحمدللامامالمسائل9-5

.7(ص)70في،الأثرمرواية،أحمدللامامالمسائل0-6

فيمنصور،بنإسحاقرواية،وإسحاقلأحمدالمسائل61-

ص)407(.

في،الكرمانيحربروايةو!اسحاق،لأحمدالمسائل62-
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17

.)663،826(

.(الكتبأسماءفهرس)راجع،أحمدللامام،المسند63-

.653(،ص)576في،للشافعي،المسند64-

.676(،371،195،ص)35في،للبزار،المسند65-

.(1ص)17في،حميدبنلعبد،المسند66-

.335(،ص)185في،الطيالسيداودلأبي،المسند67-

،277،356،ص)918في،الموصلييعلىلأبيالمسند،68-

4894،،.)785

ص)926(.في،منيعبنلأحمدالمسند،96-

.3(0ص)5في،راهويهبنلاسحاق،المسند07-

.ص)386(في،مردويهلابن،المسند71-

521(.صفي،سفيانبنللحسنالمسند،72-

.ص)52(في،قتيبةلابن،المعارف73-

.2(ص)52في،للطبراني،)الكبير(المعجم74-

.ص)26(في،الأشعريالحسنلأبي،الاسلاميينمقالات75-

.(04ص)في،مالكللامام،الموطأ76-

.ص)263(في،الأثيرلابن،"الحديثغريبفي"النهاية77-
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مؤلفيها:بأسماءصزحالتيالمصادر:الببانيالقسم

في"والزنادقةالهجميةعلى"الردكتابهمنأحمد،الامام-

)ص/79-69(.

في"،والمثاني"الاحادكتابهمنعاصمأبيبنأبوبكر-

)ص/272(.

.(ص)478في،"اللغةتهذيب"من،الأزهري-

.ص)943(في،"الايمانشعب"من،البيهقي-

.6(90)ص/في،"الرؤيةفيمفردمصنف"من،تيميةابن-

والنار"،الجنةبفناءقالمنعلىالردفيرسالته"من،تيميةابن-

733(.724،073،732،)ص/في

،1ص)91في،"والتعديلالجرح"كتابهمن،الرازيحاتمأبو-

،325،093994،005،573،.)295

.61(0ص)793،في،جزئهمن،عرفةبنالحسن-

.ص)254(فيالفوائد،منسليمانبن-خيثمة

.65(46،0)9صفي،التوحيد""كتابهمن،خزيمةابن-

.ص)228(في،د"الأقر"كتابهمن،الدارقطني-

.687(،658ص)343،في،"البعث"من،داودأبيابن-

)راجعجداعنهأكثروقد،"الجنة"صفةمنالدنيا،أبيابن-

.(الرجالأسماءفهرس
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،ص)201في،واعرابه"القران"معانيكتابهمن،الزجاج-

691.)202،503،415،941،294،

.(4ص)43في،"والكذابين"الضعفاءمن،الرازيأبوزرعة-

.(06،901ص)في،""الكشافمن،الزمخشري-

.7(1ص)9في،""الكتابمن،سيبويه-

ص)131،271،285،فيمن"المصنف"،،شيبةابيابن-

.)287

274،ص)252-253،في"الاوسط"،المعجممن،الطبراني-

205705،.)595.

.951()ص/في،الصغير""المعجممن،الطبراني-

ص)164،فيالجئة"،"صفةكتابهمن،المقدسيأبوعبدالله-

،273،274،276،278.)927،692،333،305

في"السنة")1(،كتابهمن،حاتمأبيبنعبدالرحمن-

ص)007،107،207(.

.(1ص)39في،"التفسير"كتابهمن،الصنعانيعبدالرزاق-

.)277(صفي"المصنف"من-الصنعانيعبدالرزاق-

.66(0ص)في،""الاستيعابمن،عبدالبرابن-

بواسطة.نقلفهو،الاعتقادأصولشرحفياللالكائينقله)1(
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ص)261،في"،الرجالضعفاءفيمن"الكامل،عديابن-

،103،325،093،894،994.)005،105،581

.ص)236(في،الوجيز"المحرر"تفسيرهمن،عطيةابن-

.(44ص)9في،"الحديث"غريبفي،أبوعبيد-

،201،991،403،114ع)في،"القرانمجاز"في،أبوعبيدة-

514،644،484،584،634،477،478،048،482،486،494)

،141،414،444،ص)691في،"القرانمن"معاني،الفراء-

458463،478،،482،)971

في"،الاعرابصناعة"سركتابهمنجني،بنالفتحأبو-

ص)201(.

في"،القرآنغريبمن"تفسير،الدينوريقتيبةابن-

ص)991،346(.

في"،القرانمشكلمن"تأويل،الدينوريقتيبةابن-

ص)414،072-413(.

.(1،328،564،165.ص)52في،الزهد""من،المباركابن-

.(01)2صفي،""المقتضبمن،المبرد-

أسماءفهرسوراجع،الطبريعندوهي،من"التفسير"،مجاهد-

."مجاهد"الرجال

،1،791،124،164،464)60صفي،من"التفسير"،مقاتل-
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464،474،476483،،486948،،294523،)563،.

،،447،944ص)446في،"الوسيط"تفسيرهمن،الواحدي-

478.)808،
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ومختصراته:طبعاته7-

.طبعاتعذةالكتابطبع

،هـ/13268091-،القاهرة-الكردياللهفرجمطبعةطبعة1-

.أجزاء)3(في،العالمينرفيعنالموقعينإعلام:بهامش

.أجزاء)3(في،القاهرههـ،0134عامفيطبعة2-

في)403(،مهـ/13573891،القاهرةالأنوار،مطبعةطبعة3-

صفحة.

بتصحيحهـ،1381،صبيحعليمحمد:طبعهامصرفي4-طبعة

الربيع.حسنمحمود

م،هـ/19137191،القاهرةمصر:نهضةمكتبةطبعة5-

في)342(صفحة.

صفحة.في)692(،الطائف:المعارفمكتبةطبعة6-

في)424(،مهـ/89137891،القاهرة:المدنيمطبعةطبعة7-

صفحة.

العلمية:الكتبدارطبعة8-

في)103(صفحة.

جدة،:المدنيدارطبعة9-

صفحة.

،م8391هـ/3041،بيروت

)103(فيم،هـ/40148391

،الرياضالمؤيد:ومكتبة،دمشق:البياندارمكتبةطبعة01-
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،عيونمحمدبشير:تحقيق،م3991هـ/4141نيةلثاا،(ط)

صفحة.(593)في

نية،لثاا(ط)،بيرؤت:العرييلكتابادارطبعة-11

صفحة.461(في)الجميليالسيد:تحقيق،م8691هـ/6014

دمشق،:كثيرابنودار،المدينة:التراثدارمكتبةطبعة12-

علىيوسف:تحقيقم،هـ/14111991الاولى)ط(،بيروت

صفحة.في)628(،مستوالدينمحيوتقديممراجعة،البديوي

تحقيق:،م6991هـ/1417،القاهرة:المدنيمطبعةطبعة13-

صفحة.في)363(،المدنيصيحعلي

هـ،1422،الثانية)ط(،بيروت:الرسالةمؤسسةطبعة14-

صفحة.5(0في)9،النوريوقاسمالشربجيعلي:تحقيق

،م4002هـ/4241،الأولى()ط،بيروت:حزمابندارطبعة-51

صفحة.781()في،التركوفاروقزمرليفواز:تحقيق

،م0002هـ/1241الأولى()ط،المنصورة:رجبابندارطبعة-61

في،العدويمصطفى:لهوقذمراجعهالعلأوي،محمد:تحقيق

)487(صفحة.

:الكتابمختصرات-

لخصه،،المؤلفتلامذةلأحد"المساعيأشرفإلى"الداعي1-

.()1أبوابثمانيةعلىورتبه،أسانيدهوحذف

.623(/)1الظنونكثف()1
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الحسنيعبداللهبنليوسف،الأرواححاديمنمنتقى2-

بحلب،الأحمديةبالمكتبةمخطوطوهو،الشافعيالأرميوني

هـ.849سنةنسخترقم)285(،

حسنلصديق"،السلامدارروضاتإلىالغرامساكن"مثير3-

.(ص)427المكللالتاجكمافيخان

الخيرمنمطلوبكلمفاتيحفيعشرالرابعالبابلاخرنظم4-

"هدايةمجموعةضمنوهو،النجديعتيقبنسعدالشيخنظمها

بالرياضالسعوديةبالمكتبةمخطوطوهو،"عتيقآلمسائلمنالطريق

مجاميع.85(/4)6برقم

وقد،الدخاخنياحمدلعبدالحميد،"الأرواححاديتقريب"5-

.م0991هـ/0141-،الاولى-ط،القاهرة،الصفابدارطبع
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التحقيق:فيالمعتمدةالخطيةالنسخوصف8-

وهي،خطيةنسخخمسعلىالكتابتحقيقفياعتمدت

كالتالي:

)أ(.حكمتعارفمكتبةنسخة1-

النبوية،بالمدينة،حكمتعارفمكتبةفيمحفوظةنسخةوهي

لوحةكل،لوحة(في)191الكتابويقع،مواعظ(،رقم)178تحت

غالبه،فيبالشكلمضبوط،واضحجيدوخطها،وجهينعلىتحتوي

الفيوميمولدا،)1(الحمويمحمدبنأحمدبنمحمودوكاتبها:

وتسعينثلابسنة،الأولىجمادىشهرمنخلونلثلابنسبا،

هـ(.)397وسبعمائة

بلادإلىالأوراح"حاديكبيربخطالعنوانصفحةفيوجاء-

."الأفراح

روضاتإلىالعزماتساكن"ومثيرصغيربخطكتبثم-

."الغرفاتتلكفيالهنيءالعيشإلىالعلياتالهمموباعث،الجنات

الأصلغيرأصلعلىمقابلة"بلغ:مانضهالكتابنهايةفيوجاء-

نهايةوذلك،تعالىاللهشاءإنفصحمعارضتها،مع،منهالمنقول

،القرآنحفظ،المنير"المصباح"صاحبالفيوميابنوهوهـ(،سنة)075ولد)1(

وغيرها،واللغةوالعربيةواصولهالفقهفيتقذمانإلىوتفمه،الحديثوسمع

شرحوتكملة،مالكابنألفتةشرح:مثلالكثيروصنف،حماةقضاةوولي

.(01/013اتلامع)الضوء:انظر.مجلدا(في)13للسبكيالمنهاج

36



."وتسعينثلابسنة،الأولىجمادىعشرثالث

ببعضهاتنفردمميزاتمنالنسخةهذهبهتتميزلماأصلاجعلتهاوقد

.الأخرىالنسخعن

مايلي:المميزاتهذهوأهم

منه.المنقولالاصلغيرأصلعلىومقابلةمعارضةأئها1-

المذهبرئاسةإليهانتهتممنوهوالعلماء،أحدبخطأئها2-

المطالعةعلىوالانكبابوالعفةوالتواضعالدينمع،بحماةالشافعي

الخط.وحسن،وغيرهالأدبفيوالمشاركةوالتصنيف

الألفاظضبطحيثجيدا)1(،ضبطاومضبوطةمتقنةنسخةألها3-

لهبورمزالكلمةضبطفيوجهمنأكثرمالهإلىوأشار،المشكلة

"معا".

"ذكر:فقالالكتابتأليفتاريخالنسخةنهايةفيجاءأله4-

الليلمنالأخيرالثلثعندعرفةعشيةمنهفرغألهاللهرحمهالمؤلف

منالعزيزالنصهذافيماولايخفى،"وسبعمائةوأربعينخمسسنة

.)2(وفائدةأهمية

الخطعلمفيبيتاتسعيننحومنظومةعملانهوالكتابةبالخظعنايتهومن)1(

.(01/013)اللامعالضوء.المنظومةلهذهشرحاعملثمالكتابوصناعة

الجهميةعلىالمرسلة"الصواعقكتابتأليفانالتاريخهذامنيستدكقد)2(

"حاديمنكلاماذكرالمؤلفلأنبعدها؛هـاو)745(سنةكان"والمعطلة

أعلم.واللهالكتابذلكفي"الأرواح
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النظرانتقالمنيكونأنولايعدوجذا،قليلسقطهاأن5-

.ونحوه

.()بكوبريلينسحة2-

استانبولفيباشا،محمدزادهكوبريليبمكتبةمحفوظةوهي

لوحةكل،لوحة)253(فيالكتابويقعرقم)717(،تحتبتركيا،

بالشكلمضبوط،العبارةواضحعاديوخطها،وجهينعلىتحتوي

الانصاريإبراهيمبنعبدالغالببنإبراهيموناسخها:أحيانا،

سنةرمضانشهرمنعشرالثامنفيكتابتهامنفرغوقد)1(،الحنبلي

كبيربخطالعنوانصفحةفيوجاءهـ(،)761وسبعمائةوستينإحدى

،الافراحبلاد"إلىمنهأصغربخطتحتهوكتب،"الأرواح"حادي

العلياتالهمموباعث،الجناتروضاتإلىالعزماتسكانومثير

."الغرفاتتلكفيالهنيءالعيشإلى

وبقيته[...بن].أحمدملكه:تملكالصفحةهذهعلىوكتب-

عليه.مطموس

:قالعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي"عن:أيضاعليهاوكتب-

يعطيالذي:والمنانعنه،أعرضمن]...[الذي:الحنان

الشؤال".[..النوال].

ونصه:التصويرفيواضحغيرلكنهتملكالنسخةاخرفيوجاء-

."..وثمانمائةخمسسنة..المطلبيعبداللهبنمحمد...."

ترجمته.علىأقفلم()1
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النسخة:هذهوتتميز

مؤلفه.منعهدهابقرب-أ

.والأخطاءالسقطقلة-ب

.()جبرنستونجامعةنسحة-3

تحت،المتحدةبالولاياتبرنستونجامعةمكتبةفيمحفوظةوهي

علىتحتويلوحةكل،لوحةفي)168(الكتابويقعرقم)8022(،

،الأحرفمشكولأولهوغالب،بهلابأسنسخيوخطها،وجهين

الناسخخليلبنمحمدوكاتبها:اخره،فييتلاشىحئىويقل

منشوالشهرمنالاثنينيومفيكتابتهامنفراغهوكان)1(،المؤدب

.هـ(176)وسبعمائةوستيناحدىسنة

هذه"نقلتحديثبخطالأخيرةالورقةطرففيكتبوقد-

."اللهرحمهالمصنفخطمنالنسخة

نسخةالأصلفي"كذا:الحاشيةفيق/ب(في)135وجاء-

".المصنف

ولولا،بالمصنفالنسخةعهدلقربمحتملالكلاموهذا:قلت

بذللش.الجزملكانالكتابلخطومغاير-يطهرفيما-حديثالخطأن

العلم:أهلمنعددعليهواطلعالكتابهذاتمللبوقد-

الفانيالفقيرالعبدملكهثم":مايليالعنوانصفحةوسطفيفجاء

ترجمته.علىأقفلم()1
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خروجعندالايمانعلىاللهتوفاهالكورانيمحمدبنالدينتاحالحاج

وحشرهاليمينأصحابمنوجعله،رمسهفيللجوابوثبته،نفسه

وصحبهالهوعلىعليهاللهصلىمحمدالمرسلينسيدلواءتحت

وجيرتهموقومهمأهلهممنماتولمن،ولوالديهلهوغفر،أجمعين

."العالمينربوالحمدلله،أجمعينوأمواتاأحياءالمسلمينولسائر

الفقير"]...["ملكمايليالعنوانصفحةيسارفيوجاء-

....منمحرم...[]الشرفيةجامع[محمد]إمامالشيخ[]ابنجمال

السيد،الكريمربهفضلمنملكه"ثمأيضا:فيهاوجاء-

هـ.4411سنة.بفضلهعبدالرحيم

إلىالفقيرالنسخةهذهفي"نظر:مانصهالكتابنهايةفيوجاء-

ولوالديهلهاللهغفرالأندلسيالمغربيمحمدبنأحمد:تعالىالله

امين.المسلمينولجميع

إلىأولهمنتامةمطالعةالكتابهذاقرأت":مانصهأيضاوجاء-

ربهعفو-الراجيعبدالرحيمالسيد.[.].إليهالفقيروأنا،اخره

وذلك،الأحوالكللهأصلح،الحبالمحمدالحاحابن-الكريم

محيعبدالرحمنالسيد:جذهمدرسة،الشرفيةمدرسةفيالمطالعة

الهوعلىسيدناعلىاللهوصلى،والرضوانالرحمةعليهالعجميالسنة

شهرنصففيوذلك،العالمينياربامينأجمعينوسلموصحبه

.1541سنةمنالفردرجب
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النسخة:هذهوتمتاز

المؤلف.إلىنسخهاتاريخبقرب1-

العلم.أهلبعضأيديعلىتداولها2-

محتمل.وهذاالمؤلفنسخةمنمنسوخةأدها3-

:)د(البريطانيةالنسحة4-

)9259(،برقم)شرقيات(البريطانيالمتحففيمحفوظةوهي

وخطها،وجهينعلىتحتويلوحةوكل،لوحةفي)266(وتقع

بنمحمدوكاتبها:،بالشكلمضبوطوغالبهجدا،جميلنسخي

منفرغوقد-فيمايطهر-)1(الشافعيالموصليعبدالكريمبنمحمد

:[]وثمانمائةأربعينسنةالفردرجبمن[...]فيكتابتها

."المستعانواللهالطاقةبحسبمقابلةبلغ":اخرهافيوجاء

الكتابهذاانتقل"الحمدلله،:ونصهتملكأيضافيهاوجاء

بنعبداللهبنعبدالعزيزالعليربهإلى]الفقير[ملكفيالمستطاب

اللههـوصلى1183سنةرمضان9المعطماللهشهرفيالحنبليفيروز

.محمد("سيدناعلىوسلم

واحد:غيرعليهااطلعالنسخةأنويبدو

ختمهثم،حديثتخريجفيتعليقاق/ب(في)145جاءفقد-

الناسخ.أنهيحتملوهذا،محمد"كتبه"بقوله

ترجمته.علىأقفلم()1
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لما"المتصوفةمن"ولعلهاخرلرجلق/أ(في)225أيضاوجاء-

حاشاه":معلقاقال،الاتحاديةبإمامووصفهعربيابنالقيمابنذكر

والمسلمينتعالىاللهوأمدنا،قبرهلناونور،سرهاللهقدسالاتحادمن

."امينبمدده

النسخة:هذهوتتميز

المؤلف.منعهدهابقرب1-

جميل.بخطمكتوبة2-كونها

.أخرىنسخةعلىومعارضةمقابلة3-كونها

:)هـ(العراقيةالنسحة5-

.()6673رقمتحتببغدادالعامةالأوقافمكتبةفيمحفوظةوهي

منالهبةطريقعنالالوسينعمانالىالنسخةهذهوصلتوقد

علىالآلوسيفوقفها،الأعظميةمتوليسبطأفنديعبدالرزاق

الأوقافمكتبةإلىانتقلتثمببغداد،المرجانيةالمدرسة

(.العنوانصفحةعلىذلك)كماجاءالعامة

وجهين،علىتحتويلوحةكل،لوحةفي)232(الكتابويقع

بنالحسنبنإسماعيلبنعبدالرحمن:كتبها،واضحعاديوخطها

المسواكبابن"المعروفالسنجاريالمؤدبعبدالرحمنبنمحمد

.هـ(771سنة)رجبآخرفيكتابتهامنفرغقدوكان،)1("الحيالي

ترجمته.علىأقفلم()1
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مانصه:-ذكرهماتقدمإلىإضافة-العنوانصفحةعلىجاءوقد-

الله:رحمه"قال

البريةخيرقالهنأربعكلماتعندناالخيرعدة

بنيةواعملنيعنيكماليسودعوازهدالشبهاتاتق

وغيرها

اللكعبناللكعفيهسادقدالذيالزمانهذاإلىانظر

متبعوهوىمطاعشحإعجابهمبعدمنأهلهفي

الكتابتأليفتاريخوالمؤلفالكتاباسمبعدأيضافيهاومماجاء

الاخرالثلثعندعرفةعشيةمنهفرغألهالمؤلفوذكر":مانصهفجاء

."وسبعمائةوأربعينخمسسنةالليلمن

واحد.غيرعليهااطلعالنسخةأنويبدو-

الغريبتفسيرفيتعليقات-الكتابأول-فيعليهاجاءفقد-

بالفارسية.ترجمتهاثمالعربيةباللغة

.بالقدرةاليدتأويلفيأشعريلرجلتعليق(بق/05في)وجاء-

:فقالتعليقاالكتابنهايةفيالنسخةعلىالمطلعينأحدوكتب-

لاأعتقدها،يسيرةأحرفغيرجامعه.[.واستفاد].جميعا"طالعه

.[...]الهامشفيبعضهاعلىنبهت

ومؤلفه،الكتابهذافيهاامتدحبيتا)16(الناسخوكتب-

."الأبياتبعضذكر"كماتقدم
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بمايلي:النسخةهذهوتتميز

بالمؤلف.عهدهاقرب1-

فيها.والأخطاءالسقطقلة2-

ومصححة.مقابلةألها3-

فراغتاريخمنالعنوانتحتصفحةأؤلفيالناسخماذكره4-

.الكتابمنالمؤلف
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:الكتابتحفيقفيالمنهج9-

=جداجيدةالكتابهذاتحقيقفيالمعتمدةالنسخكانتلما-

بعذةالنسخباقيعنلتميزهاأصلاحكمتعارفمكتبةنسخةاتخذت

رموزبوضعوقمتالفروقوأثبتوصفها"فيذكره"كماتقدممميزات

نسخة:كلإلىتشير

النبوية.بالمدينةالمحموديةالمكتبةأ"-"-

بتركيا.كوبريليمكتبة="ب"-

.برنستونجامعةمكتبة=""ج-

البريطاني.المتحفمكتبةد"--"

.ببغدادالعامةالأوقافمكتبة=هـ""-

داخل"أ،ب"نسخةمنكلصفحاتأرقامبإنزالقمتوقد

معقوفتين.بينووضعه،النص

النصضبطمنكتابغيرمافيذكرهماتقدمإلىإضافةهذا

الواردةالنصوصوتوثيقوالاثار،الأحاديثوتخريج،وتقسيمه

.)1(
مكنونه.عنالكاشفةالفهارسووضع،!يه

عبدالرحمنبنالحسن:الشيخالكتاباؤلعلىالعملفيسبقنيقدوكان)1(

.*...*نجمتينبينوضعتهمنهاستفدتهفما،العلوي
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التحقيقفيالمعتمدةالنسخمننماذج0-1



01،-5.-
أ!!ل!!!!مافي6بخ!!جملآ...أ

+.*.!نخاتالمجزضا!لضساتوف!رصاجما
:ا.تىنج!!ثير،تجكاالجلسظ1ا!المجليائاافىاكمامحئآ.*

لابئما6يىمحبم!د*ههض!لجمالمحالامام!1!ضا+

!ت....--..،.---:.4.ش-آ!،!ر.!ءص

:./.أ-ا-.?..3.حكل،إ؟ص!!للي!لدع!عاليمحائسا0-.ك!،-7

صكهـ-3لعلابرلدل!لمما-ىيالاهاله!!إ01
..--ء-.+حمبمخه

س-!مرءكيم+

.ء..ء.،ل!ءننثملمجة!ي!ال!لجالريإ.61-

"!!ئر!!ص!بر،ابر!!.ة-
*،!!

من.*كئ،لممم!!!ب!؟.!ه-

،..ء،.،..---7-

مققف%كلكفا!نريخفالررك!ير---.ء!.،

...-ص!-،-ير.-..آ-ا

-..6!حىقنىول!ا،!يخننط!،.-----؟+ء---بئ!-.-------------خ!+بيم-8

*.ء!صلإ+بن-+ء*،بخ،!!!ةصء!نى-.ا؟ن.-....بم،-!-.عا8.

..-..ا:.،يبمتخبهر!!برءا!2.!.+كابرا

14--ثم
!-..+--.ص!..

+رز*يا،بر-!ا!دءهـ--"!ء-ء.-ت-!اءلإ:(لا?!-

.إء-...!بخز\ا..!ء.-!ا-93*إبابرلمأ-..جمكه!.

-*فيأ.!--ص-.--"--د.-9:لما،ءضىلما-وفلإأ،اء/،*.ء"..!.-فر!علإت-.ح!إأ
-يم--*ا6ش

-.!*:-جمم.---1-..--

فى.

.خ-أ

سا2

ءقيس!إ--ة+؟

اييملاكا.حمر33برث..-،

-:ةب!-

لج!حضأحي7-!-----ء---.-ا

(1)النبويةبالمدبنة"حكمتعارف"مكنبةنسخةمنالأولىالورفة-ا



.6-دالأا!ىذالىقزبر!!.:!ر*ح!!1لآ:6-!!اطتئ-لابرل!!رو.،

!:!9.هـ!+!!لهـتر.)0،،ا06!يه-"ال!ظخاخمه!7.س+0أ.لآ
-9!!+-!ل!:فيأ:928:."+::3دي!خ!6

*تج:أكفيل!.يثإه،دلآ06:عبخافيكز1!بمو6مالآ.خ!:يا-ا،0+،:!ل!

-لأ-*ي+.؟يبما+*.الي*+د!ا.3تثلابي!-:مم؟

6،تجال!تف؟نجم!شثى!لأخل!:3لضثر:!-خ!:بصإلأ.ير!ر.اليجمغ:!"

!س!3ثى!ر1!ل!ركز!كيص!+لآلأكلثد!"3ثي1.ا؟ا.،حتيبزلأ!!تجض:يبم

يرش+يا06اا3لأنر"الصمر!!:يؤ9ا*في*كى:6،!.!ة6ا-؟.6! .-!.-.!!ثر.طتألة-!3اقيي+- الص+"-.ثث.-+دلة3

لأ6!الخ!لبمث!!الأ.!اإ!7.!!+-؟*ثؤنجلإفيدقؤ-!خأ؟بر.ثنيالش

6طئحأبرثضةيانجه!:يزالبما+يهلإاة؟6!ل!.رص!لاو!ك!ةح!!.ء.ر+يبم3-.ي؟ش ؟.-.

")/.*نجيلا.".:"/.:7ني-:3)-لأ/!إاخس/03

ا،ة.".-ء:؟(سسخئل؟*لم.*أ-!*.*..

6-*\لأ6"،لد*+دلأإ،لأ3-666ت!ة*لأ!!ض6-6-.73*!ا.ثاورف6-. :لا!.،ث"../:دآث/6.1ول66!-+*ر
بر6.\؟.06،ثر!!يمانجه8لا؟إ/فيول!+.ث!لأ!6ديرلأت!ب

ت!يا-في09،-.لأ*ئاإنر!نث.!!لأ!6-بت!3ا!ابر،يلأ،!ط..7ب!تئلم..لألا*،لابأ

ا-07:+6ث6-13.60+-86ث!!.*ر+1.69+*+.بمأثر

!تىيا.رر:لأ"3لأ*.*!د.؟.!!لإ11ت3-لأ.!!،لايا-ثط*؟6*!6.لم.كح!! 837كلي..إ،6*ثلا+*فى6..ثلاهـ؟ب-،.!3ول"

ثا"!ل!ول!ا3:أت6!ر،+3يا1*لآنه؟تا6-..!د%*3!لآ.:63بثبما-ا6006
.-!-...*كل!:.لآ.!حف3ي!لأت!ى8،:

-لأ.!*؟-3..1ديركلأ!!-ي!ثا:ناوهـفى*63--ثى+6لآ8د:!ث

يا..ثا!!!!.لم:ئل!!ثذئدط6-:*.،:.+*.يلإ.يزلآث!ص؟!:6فيإيبما.
*66ثقم!ة؟هدل!*.!+.".**لأ

!:،يه-!\؟90%11*إ.*+في3،!بم!-!أ!لمىث!لأ!!بؤأبم-فييلا60*ثبم!اثإ6!لإحي.

.؟-.-6*-فى

!اب!!!ؤ.طلأنلأبلأ=فيحه2ي!2:"لأزجمبما!ركرا!لأ!لإتي!6!ةآ!به!*ال!36

!!*ملإ*-!!!6\ت"في3:ا.د!لإلإ6-!!:ل!.*م!حى-.ك!؟،لألأ!*ث

(1)النبويةبالمدبنة"حكمتعارف"لنسخةالكئابمنالأولىالوزفة-ا



؟-،اأ
رو"-63.+:د.+ت6..ذإ*96ث9ياهـ+*لمئكدر.1!ي!؟

ثنرض!قتةات!ا!!بن!افي!في+31+3"!ي!ة!ىإث:فيأ6ر2!!3!!ي!!
--1-16-،:.-!ر\اي

إيإنرفيات1.ث!،؟)فضث!ذتخ!*..بفيحتي-!.ليبياكلم!نر1!ا!*!1هـيل!!اط

-!ا!إث،يئمد!ط:.ي:ابر-.!!!-لمي!خرك!*!ا!أ!!أ!بم3ثد!.ي!طالذ)نئ

3د6؟.رز!2!؟8*7آ!ذ::.وو.د!-فيث!!*6=!تجإ.!إ،:.د3ذ؟!.ث!.

س!طى:.!)6:ك!-1!!يا!ئح!!ئر:!1!!ت،ي:!-+\\ذ؟ؤ*،بزأأ!ي!!1ثا+.9

!لأ.!3ة!اقي.*!\96-!!؟ة.فتمانأ.أث!*8!ى.+؟!\6-!!بئ:!؟0"!-.:!!

في"8!كالف؟!.أ-ثد*كلفخ!.ثاا1ي!اث!!!؟تي!:،6!ذ!د*9ايبما 611!-؟!6!.00،3ذ:يا3\\166!

ث!ث!حى\قه!ح!ت!الد.3!اث1!!،ا-!ه!؟!إفي*6!ذ!ه!+فييتصر3!ل!الط"+.!3+ذ*ث!ؤ

حم!-؟دد"ثآ6!1آ:!!1ر1يضيا*ث*قيبخ.الئيم!اب1!ا!33!دفي.ك!صصبرءإ!صنهمصيض

ثا.!-*ور!،300فىك!!!بر!1!-:،ثه!ل!

ثتاا"ذ1ثا*ي.ع!*!ثابه!!*!يكمفي!::6!3ربم!1ا؟.!ا6ل!.!+:.

ئ!3!+دير1في1!أ-1)بر!3تجد1،-ث!.!ذ64:حه-ث!!7!*)*بز،

.!!دثإ*!م!ي:.دصمال!/6،!ى:ث!.ات!6ئ!!،ك،ثا.كد!في.ئملإلإ --.ح6+
+؟-+-هـ1-6ئيئ!د،!بذال!.ا!.6-لدش61

69+6-قيفئ!!،*حأ3في"تد،!ياال!6"*؟!راى307/.أ،!
د*أبيم!فيأيات+*:+؟!ي.ثت*ث!في!6-!؟ور+6برء؟زكم.،"

ث!في!د؟افي1!6ذ!*ث!!3!3:!يثص!6*!!8+!قيلىثض"0ب!1*.!--.صفي

.وي.6..!فىفأ!7ا+ت.6-3كا!د!هـ6:1"6+،.0لم16-09-!

3ء.\-*-".ررث!1بر،-.يا!:إ!د!رآت6*9؟ص!ذجث!...دمه.
!ث!،..-أا-1.618!:ة

!!!!+،!ثاثثأأ1+1!إ.نج6!ث!لمجة:"6:*ثقى-.سد--؟-ة

"ة05!*!3ل!ا*6

؟!أ186-،*

صا-+ع0،ب3ول؟دا-،1

،هـ\ط!ا،"-ر،.!ا!-لي؟*ة6

.9---!.د.!6
س.--.-!ول!-حيد-!!د

(1)"حكمتعارف"نسخةمنالأخبره!رفة-1



يلأ6!ي+!!-:د!نرال!ه.ا-تز3.ثق؟!ت06*6!دقض.ث!!ؤ1.إء
-3-!-:!هـ!ي!ن!ثؤ!ا!!تزا!!1*إ*اثاثحثا!

!!الدك!كث!؟!لط؟ث!317!في.إقي!ه*!!!ب!ثل!!ث!!+ج!8

ثأ6!!!!*ث!8!احبمب؟!6دزيلأيرر.+!01،+لهة.7!

ث!-!ك!*6في3!ث!-حخ!ث!ت!ذكاذثؤ:أ!!يؤييلأيإفيماأ،ث!

11؟!ي!رخمبن!.فئفىيز!ييمث!!إ،في؟!اللهث!لإ8،+؟إالة؟. **+..

.،**أث!ا؟!ثض+!ثضأ؟؟.ت:!ر!09!ب-
يم3-.6هـ!ثىكتثيثى1كي:لآ!*!اهبر!016يز!نلم**ثث!ثاير

الصرز!،!د2نغ!كيز-3"*"*7يلإ.زثدط!.ثؤ*!ضا0
*ث!ك!.*..،+، .5
ي!

*!يأث!الهذخ!يخ!*يا-!ا!ثاثي!؟1ي3!6!-ا!ئ!3+نأأي!يا-ثيم.!ث!و

:!نهلمة،الي63.؟+الب؟يز!ث!!!ثإثغ.وبر،3*!،33
ياد\أ*-.لم+ي،"!!0:06!3\.6ث0-01،ط!

خ)09*!رحم!ن!-.6.3:!!يا-ثد6:ي-!تلهط:.ئاإ!آ:.6ث3-06:ا-

،ر9-(!*.!!ي.+.يا:.ثا6-!حمهـربرآ601دأ:!6!؟!-

جم!!"-.،!أ!زل!9+ث!فىثكثا!ت!يا)،ا-!ا:يه!و673)+3".9+

:!3؟ثر.!!*.3+ثير:ا6ء"ب!++*الت

!ا؟قي!6!.ال!في.اح!6ثر،ذ5!9-تألم!-رآةنر!ات!.اأ*.،إ ..!.\!دل-

او\؟+طاح!ا!)ثةيا!3أياة-ث!3؟+!.)يطهـ!ثه!-ثميطسؤ.إ!كأ

63-..ث!*؟8!6!**-ءإذ،!ة3تهأ!حهت!!ا.!ك!-هـيبمايص

،يا*

(ب)بنركما"كوبريلى"نسخةمنالأولىالورلمحة-2



،ا-كاهـإلئفئنفمدللى)فوئلهضتإ!ثيعلي

تنما!ىلبئ!ظ،بىءج!!فلملححهنهولبملاقحتلبق!اانمنمنجه

"8نهؤساياعطمتخهس!اوا.-

لمؤمنئللقورابللةابوا!ب!بحئا-//،

لعوعبيداكهئقن!بجل!سالف!!!قمادا.

لببأبرهمتبئعدالغاابركتودجربه!

ي.اللارلمجنكغالاضاأابزابرهيم

نقئخرخمةلىاك!فأاقيمذئف،بوصنم-/+يخه.8ا

03!.ض!إضنهلحفهحدإهـس!يتتيهالحهوصئلإ..ء،؟"

-..-رانابميهوالنكلرفثهوش!سكص،!ه------------.!..

ك!*8الطلنيض!بئوبقدببرهر!لتهتج!اما...؟..

00001ثي...إلثهعرصتذ!اصوالهومجبشئم+.بز-0"ت

لمن،س!هال!،ال!اذقىمتجنةإفي*!ئيما.

ثه-......
!-.36.ونجعمدصونحتضا.-/..ب.!

ا.!،"ح!6ايىاى*.

ك!كأأا6هـإ*-*-!-إ؟!إ،1--..7،"5؟إة،ولش!،--

--*-..-ء-..-.-..هخ6ءةء*ل+.

02-*-66،.

--رزد."7*4

3*!ثب.،-ب!س--8..ت".كا.*":

(ب)بمركما"كوبريلى"نسخةمنالأخبرةالورفة-2



!.-بئةة-ت؟!بشكأ.-نه!!س-ختج\!ض!!ع!ةصب".33+!اال!لح..-تاي!هتم*+!!.

نغ!ثب!!::في؟0-.+!خء!د؟نج!!ا38!:نرام!ة،ثبفييخ!خدأ!!!-ح!جني

--..+ننفىضئرلح!اى3!ثت!!إةأممر!فحم!ج6-!2ج!جمه!--ت6

-.-".-،-س..ءإحه-ا.2-"...ت.ةنر+زرفلافىفي*إ!بم!لم!بر*36!ت
-لم؟ا...+جخ!،*جملامم!-..مم!:.خ!..\

.،!فيص-.نخ!-ض..

تشا!يم.\!*تج!!ءكأب.!كأ7؟خ!و-!!بنكت-كىهثاور3*؟

خ!لآ!ثه!ثرأح!-!!،ر--ثى--في*+.!ثإذ؟!*--!فيلأنمخ3-ء!-إ.ك!

"!ءك!:-....."-..0د.ء؟!6-"*6-*.،؟عه"ا*:.1

.إ!قي*ت.؟*ج!ي!163-هـ+.رر**ص!ح!.3-*"س:؟ا.14-ات
جم!اب"كا7".--.!طا.+*ءءكت.*+.؟9

\:!،؟ش*!عروئم!:0.لم.ث-.-.خلإط.ا"!لحغ*\./.2جم!!؟؟!31برث!بكات!!إ.2-ك!-؟ا

ط!بماغقئ!*ئرنجهر.+/.ء.،!ث!ثش-؟*ك!جا؟ش!!نن!-.

!"+2ك!يمدآ..-.%لحؤ-!!!ة:!اخم!فيزريم.:إ

-فيبيزبم!ةلأبرا!ةت،بخإفييةثيمنر.في.نم!؟،!!"!؟ا.مذأ*ر

ةةسشجم!-ت،!خ!ىإج-،+ثولا./31تج!+!في!،،لأنر"،ث!؟تفيشيركلا0رث!بر.ثألأ- أ-.ث!-ز.-:-،"-؟."س-،.--خ!ا-.:ء:،!سد*.ةرا-*-؟:في:

!-:----+ت!*ث!م!-حي+ت!ث!

.-+و.-لأ!6-!ر.،بر.!هـ\ال!بس!!1؟!-*قت-لدثا:إل!..!.!؟؟-*يا.!::.

ثر+..+!-36ن!ش*+06\0.."؟؟-:د-0\!**:++

فت،31نج*؟إ..هـ.+!:.ذ:*،!!لأ6-حمد6ا--!إ.-!73-ا!.فيثا

:++:!..+.اث.3ر!*:+*ح!!.-.يا*نا:ء6!-+!ياج3فئ!ياث%*!!!ا

تارب!!ا:!تج،!ه-6لت،+*.،يأي!ذفي3.ئا:لم!-ت.؟!+؟يا-33!3*+ثى!*ة

-\6*.!!ثب**6!0!ز3-*6:ذد:3*بت!!!رائر*-3:3.يي!!يبدفي!؟؟!في!!+-
!-قين!+-!د.+".6!ا:*6--*6.!.ر:.-ب-.!ا.+ت
+--!.!ا*.هـص!تاثص*+-*ث!-3.-هـ-.لد)-.بر6\.!ي+*

%.!ثأ:ير*-6ت*حري!!!ؤ:ث!ي*،.بخىز؟؟ت:بر؟*ير:.!تبرر!ذت.+للأص!فى-

3!.،!!ثش+نريا؟-*!ص*لأ-3تا!،-إ-ئايدك-.رل!!!ر**!!1!ي .رشنج؟.+-!:+؟3..3.وطت!ر!!ى!ا:10.171."ت
!-*+.ذ-

ط!الة!؟+63!ر!6!!ي*!إث.!-.ار.*!إ:ذ*!إ*أ--.لأ063ض.-!قي.بخ!صلافي!ب
:.").6+زر:)-6-بر*!ء-*3-:اث

-ياالبر،02+.!-3++ر!تبما!:.!:في**ت:**!.هـ!"دي!ت6سة!،!.
011-.للا!!ث!ث!3*لمت*!ايفج!لاث!ا!ت:+!-!!*فىذ3ا؟لما-ثح؟!6فث*بما.*

.--...+-)-ول6
.!ا-!ي.!،ر!؟+.،لجت!ا!يأ+37.*قىت+،2برصا؟.ص!!.---:

(ج)المتحدةبالولايات"برنستون"نسخةمنالأولىالورقة-3



--5:1ءملا
ل!بر؟!بر-بر؟ل!:؟/:-*نخكل؟ح!!ت-!!ثات+!ل!!ى.!ثا-د،-!ح!!2..ب؟06

،-.9 3!*06ث.!026!6:!60-86ث!-..يم

!لت*ا!فينج!ث!-ذ؟!يد!!-6.!!ر!في!انرث!66-3!!ل!

!يالىا"!ثض!يخي!فيا؟ج!ب!ثدز+ء!33-+!إ:!*نجأ+-متج!لأ!ا!-+ --:!ا:ي.!

ثبملآ3!ث!3!ثثرض-.ث!؟-.8-(0*يا!!ءيأي!هيخإ-.؟،!ءيخلإ./!لل!!

.!!.!؟كنني!؟لأقي!اصا!ات!!!يانخلضيكثب!!أ:؟ئر-+نا،!إ؟يا!ض..!!

+خة-+بر38.!!!ي!

أقيب-!حر6،ة!ث!إلآ+6*:فا:يا!لأ!كورلطا*.!

6ت!لأ!!!----؟لأ!ج!-ص!ب!يجمو!ه!بزلغ!رقز.----ث!!ت

كا!عي!ه

!!!نى؟-!ز!نئ/؟

.!ى.+!زحه/.ء-؟
.!ص-لم/!جهـبم

/-صح!7.--،.كأ-!تد،ثم
0-*!+!جم!/!محيصهـ/.

بخءصم!!م-!!+حمبا

!ثر!ح!ثري-ء

ىخس!?!.لم!يمبم/حي/
3!رصبهي!يررمم!ا،ححصهـلم3-حبى

7/ص-!-سصاجم!إءبم-ء.فيإ
--.-!-لم

+لمش،ءبخخق-.خ!!حىأكيرحثمثه

%!!!،إ"ر،ء*!

(ج)0المتحدبالولابات"برنستون"نسخةمنالاخدرهالورفة-3



..ة..-+.لما...*بأ..-:-.*--يغ-:!ع*!را3---و،- ربر،.--.ءير+فيد+-7ت2؟*

أ-لأ!31!غ3جيم!ة!أحااغ!؟ث!!ثما-،ئريأ:!6تف!كأ:يب!لأ!ص*+-،" -!ة-ء.

حم!7!+!لأت--!هبم!.7ي.!ا.ل!؟يإ.+!ص!؟ت
د*:ا1،بم.يا!3!*.3ا!:3+!انب%.!-ييزيض!!ر؟؟

رفي!اك؟*.)د*.!3-نجلإفهغ6ر!!ايمإحا!!:*طإ-!بزتيلبت*دث!أفي-.!2يهننثر!

*يبم*!3ثفي،
أض---."،ؤاصا.ح!0

6:،لأ!!أ!!3!.3ئجءولأ--.أبم**يلفزر-فى.-13ر367زر--يخبما!ط،.؟س!!-2
لأ--1!-!ا!.:،ة.هـ!ا+*.ص-لا

!!!-ولدو-!-*3؟؟!ا!ب.!.-!خيما-ت*19-في!6،رزحم!بما!،

ل!في!3فيبزقتإ6ير.!ح!!ابرخي!!ص!!ا3!.+!ص:أاا*!أ-63!بمفي.

لنن3أ!
**)تفى-ثؤ!وللمحإيد-حا--!ا-2-

!!ط9!يائا-؟!ثضأفيذفيفض!ا-حهلأ!حتةثبخهلرضم))دب-.ة،بر!،01 *-.را--*!؟!ر*!ة

د76ب!*!لأ*!!.ياايآ

*!نض:666!!إأ!ئغبيرح!ؤتوو-ت!.*1ت!.3-يا؟-ر+*

ء:--"!---!"لأتم-.؟-+أ؟)ء-:-ش"ع؟ة!؟2؟-،-؟31طءكا؟ءير!ء!بر-*-.!ح!،*!-.!*3يز":--%.خ-،ي!؟؟غش!

-*/-اس-!--،/).-.ء+،ء6!،،.،قيس!"سكيمس!هم-!!،-!ل!3(!ي!لايررو!زطكاؤش!سص!!!/د

!ث!*.6!-،!،!.إهـأثد)؟ك!-!6ه!!.و3:ئر!!؟!ييخ!:بر!!ثث!لامه.

-!*!+3-.-!-*61+*؟-!-رزيفئ-ا3ي،بز.26!يخ!أ-ثي!..!)ة
--!ث.؟2!د.!+)-خلأس!ياا!ك!-+-....هـة.د-ي"-*.!--كت
.ا*.-01-.)-*لم!.--0

ت!!+فض-ير!!.+!3+،!هص-.*!لاهـي!.ئم!ثت.ذ:.؟إبخ.اللاكل!كث"

ا6خ!\!*26.يثغ؟الف!.!ر؟إ*ا-!ة+!.*0*6ض0!..!ي0.هـظتئر!

ا؟!-"--*؟67ا؟*8+.-هـ!!!*!ه
ثه-7لأ!-خ6!حا!م:.بخم!هيم.ت!!!!!أيأةلآ.03*ير*ح!!وة!*!لإل!

1!؟ثدهـ-ر:!ل!-!،،!ها6)يثت*!الم؟..6*ثد*ا- ث!..!*خم61.3اث!..ص+

بم3+.*3.-!،!ييف.!.!56.!!*ث!.،

-!بمآ+"67د-أ-6لآ*ا،اليم-:أئر:-؟-أال!-!لإ2يخهـحر.اايلأتلمجآ*اكاهلىال!ف)6
-؟-!--بمد.---،.\/-!--،9!

؟آ"1إال!+ي،ثر*!ي،6ث*:

+يخهثم.ء**

ء!ه!هـ.:اط+*ثنن*!!ث2!يهآ*فيا -.ال!ط*+!يف*يح!!د!*+(و3

هـ-كا.!،نج!ص!ؤ!لاث!!بر3ن!6إ-افية:!اء!!-ءذنر!،لأ!اكا!ال!!1:

!/-،.!لمحر/،.،"-بحه3./

ا،.فيي1-

(د)البريطلأسالمتحفنسخةمنالاولىا!يرقة-4



دت!أ36ةا-حا.!.6أ-3أ،حد.!يلز؟!ب!!ي01

أك6!6؟63.نمإ:-!غثفي،أ-)-آض!-6آ؟ض.إ*!.قي!-!-.-

:*.6،!!-!-.آ.يمت!!3ر-لإ.ص-ت

!+ا1!؟!شت*.+لدد!د!.ولا؟3!غ*إ؟.أث!**يلأ6!الج!-!.
ة*لم..-".:1*،!"*-*!+6!3!

ا،!لمأتر!36ئبما-*!!د-*.ذ!1!!.جمت*!ش!:!!به6؟!في

،"ث!-ر+-ث!.لا!.*!!هـ*6-8!
ث!ص

نر6:.حد6،!3*.-:-ت!.

66-،./،*أ6،حى*1؟.في؟1\ت6ب*10تفي-

+لإءل!ل!!اى!*أييير!!مقاأ-ص!ك!*!يت*!ا!-6لمح!د!*ث!*

-.-،.*0،1كأ!؟!066!ير..

!اثه،س-أ.،سابرنمنجنيل!ومزر!في،!!ي!ث!3ة:ف:!:!ث.!.

غ!---*؟؟!ذا)،يض-لىأ،ا،.7!*!..ءلأ-ء..ا؟!

،،؟فىهـ!رر96؟!صزر!و1ثنر0يآ!!6!ح!!إ-! ولز!أبلم!-!1\.!ظث!ثي*!*ء+

حررب؟!*

-.يب6*وو!0*6--ثئنث*ثب*؟*ثيمشة!رلت3هـص!+يم!

أ-هـ!ت*+.*هـ1فيسالىوو*ت!أ68!.*!ثوور؟
%؟6-*د؟!!ف-،!*6.-ل.ه6-*.ث! هـ

-/13-5.!**:أ..!ص!ور:.ث؟!ى.06+!ا.ةج!..هـل!!
.!-خأثىخ -ء*-8!006!ة*.لث *63د،16

ء*!*.!-6ف*ثط!مزفى*!ا-د!ر.ث!ةلافب!ث!لأد*1ثيم
ثر-.+

،*!ت!ي!افي.!د3ث1-بر*!د-!ول6ء!أ.1.هـ*ثيث!9-!6

كأ--6ير*!ت:!تد.يخث!ال!جم!ااء19:1ح!!بز/،يث:بخث!**!ل!!في!

(د)البريط!سالمنحفنسخةمنالأخبرةالميرفة-4



ئمغخينءبر..اثخلابرأ!لتضد!غآ3ا3آ"اكئن"،ا.-.*."؟..!

2-صخ!-أفئقي!!!"؟ب!خ!قي!1!ا%*إإ**!لمح!3-*.لد:!ل!!"!رلأ!آ-ثلا-ث"إ+؟كط ".ثه!*!!لإ*-هـثر-ث!فى؟:!خبثبلمأ.-3.:"

-إ-يرلمج!!ثر!ىط1ير*خثى3!لأ*ظ!-*د!!ل!ثأ.*ن!.ور*!3.*-كا

02-!38!لا:رو*!ك\س!4!ي!.*لأ؟*ث*3ثاا*ظ3!*،":3!م.لأ!19لأهـ:
/**!-.+!*.3!6:8.6!اول6"-!لا!*"!اث!*!-

؟*،!بمارر،ث*!ثتح!!؟6!ه!ثذ،فيوقي.وو.فئ:6:ي!لا؟*!هـى!!له

ث!!!*!ر!!!لإإ!ثل!!ي!؟!**أ!ثث!خا!د*أ،1أثبء!لإللاق!!بصه

"-ة-لم.-.لأ.ثا!مد:*يي!ا!!ا"إ،الإث! 4ء؟؟ءلم!!*!ث!!ل!!،+!ث!فىخ!*إثا61+؟.!"

--.-!،!...وو*.+*3!ث3اثافي!د!ل!!ةفيرزفا"ءي!تءبز*قثمغقي-

61*ةكل/ةث!6!ك!ال!ثلإفا!!تت*!*قي*ذك!ييله!1!!+وللألمح!!بئقيفية+كب

3!،!فىبخلأش!!!لاملأ1خ!!ا23خد!يكى!6-*!ثون!ملأثل!9!اف*قي:-!!لأ!!--

-*!لا*ا-ح!-!!-خ!زر،!لالا؟-!ثفي!!هلاعف!وو*اأكاث!!1.*!أ6!لإثي؟

3!"لف،،ا*!ا.-بر!!اصنن؟!(6ثإ+!بثاد:!-،-نج386-،لإئر3!ذ!ل!*ثي-

...+!لأيرفي!لأفيإ.و-رلافي+\*!0!86!اأ:.6*8-!!لأإ!*6
-:.!.3.8!--"د!!ت09ث!**لا**نمن!!+،!:؟.!!ي60"8 بر!د!

ير6تلإ6رر*ش!لم-فى9*فىأ!أارو!:لأ6لأ!ك!فيلأ،*

022لا*!لإثت3*ثلإعه+ث!-لإ*:لأ.!الةك"ا!

-لأ-ث!!أ!!-!!!ر!لأط!لةب!نج+.في؟؟:.6.%!!!*فىكىبش!!إإ.ئ!!!

لإ\!(:طاال!ثيهثلإ.!3!!ا-:ا!-!ا*!ر!"!6*ي!6ا!2-*-بم!!"-ثة !ت1ط!-6.-!.:!:ء!.6ه!-

!و1!بم

،\رو!.ا!..3ثتو!لأ0\ا؟!-!ؤ.:ف6فى:ء!!
*0حيينثمذ**.ا.إلأ!ت-!+س.!ا؟؟333!لاتلا1أئل!.!!!!-1!

ثهلملأ6ث!.*ةثم3ذ!ا!ضءثا*ف!1،أ*!هد!!ننبر!!ثإةلأا1!لأقي\!كتفلا!حمل!9-خ!ثلا!1-اص

لا!لأ!الض!ثكأ؟كى!و،؟ء6!أ!!.!جمي!لأببر!ه!!لا!!!جم!بمخفثبم؟!فنلإ:ناك!!*1-!؟آ

)،.1/-ء!،افيسئر!ربزلمهأ-..:ء!!ل!."2+.ما!:ة*.!آ!ى؟8،د".6!لا:،؟.:ا.،،؟أاير++*ثض،بز؟!9--

.--،"ا..!-ح!قظ3/1..؟لاقمنهضىئ!جم!"ظ؟ئى،ثي-ك!ا*هقأير!هحم!دل!-افي!؟البن!ع!بر-"،نجضةس!ضفي"3!"ء-خ.-

هـ()الصافبةا!وفافمكنبةنسخةمنا!ولىأ!لدفة-5



ا.
001!..-01:-ت

يبمصيبم3/73صيلىصحوخيي//3صحبم!صحصا،ىط!/بملم-3!برحصصصححييماء.
-!!.6*\فة6!.ث!6.أ!-!م-1:.2ت*

ة6حيب"1حص.خأ:ف!!كيخ!!!-!ا6لحثا-ث!يه-اا!اي!-.!"رو/!!لغ.ة

!ب!ر!أمم+!.!.ح!ة!افي!:!=**ثهثتبئكل!!-د

"-11!-ا*كتلت

إيايهىث!أ-تجأ!يمأ!!أإح!سغ-!آدث!حر!.!ل!ء*.3 .:ةهـ!8ررةارث!!ا-تب!-ء!آ-!اد

!ثا!!و:6أ!ثإ؟+ثثة!م،ا؟-6ذث!ول!ثه*ةبم!*ثثيه4 .!!ر!-سا11!.!.+*+.6.!-
6*!ثزححصحبى

:ت!تح!ح!6قيقيثث3!أ:.*-فى.ا

ئم!خ!نج!-!رث!ا3!جلىثا!ردك!0+*ت!!،06ش!

:0ةثىاب3-.ةابماحى!*6ث!+قيا!ض%!طح!!76حإ*!!رالب!.!..ا نجا*!ل!-تما-!!

حمم

ا6وي!ث!لئماث!حأ،إكثرة!!-!لأ-!!ث!3قي6!
.-+كتكتثوحم*:ا*ص!ىححي.!!"ثى،-

6!خاظى\!في!للأئربر!ث!ل!.!!ب!9!!ثا-!"!دبل!؟ث!

ال!؟.افي!!ء!لاتج!.د:ا؟؟ث!ثأ-ةي!ا!خ!!آآ!ثف!يدأ
....حثاثد:3دة*--د70حهبما-9أح!9س! ؟.اثة!مهـ+!6!ا!ا--3ء60ه!،ثر--حه

.*ة*-ثج!6حه،؟ثر0،ث!-!ض!-13-

ا؟!-فيءاو!ى\.كر!الي-!86!8ا*لىأا000+!،59!ر!ر6--؟
ثى8:لح00-5.-.*ةت!

!-دح!-!أ!ثتث!6لتر-*ا6رك!!ر6اثك.ثر0!ثرأ!0"ثكلم!،ف!بمل!)!ش .ا!ة--!ثى%؟!6!االم6خم-!ر

د.!ثر\!يلأ3/6!ف!-؟ث!-!!!!!غ!قي..!لأ"؟3+أ!اآ9:ا"

2*.!!رلم!؟-7!في!،2اف!فيلمع.++!زر("ء-!!!ط!كد-.أ

كا-؟:001(-اط!.ة.!:/-/ءثىباا!6!ا00!.6لأ"*،\،-ء/.إ

!،،9!بر.؟"ثمبر.

هـ()الواقيةالأوقافمكثبةنسخةمنالأخيرهالورقة-5
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