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الرفيرالرتج!%لله

التعقيقمقدمة

نبيناالكريمرسولهعلىوالسلاملصلاةوالعالمينربلله!حمدا

جمعين.أوصحبهالهوعلىمحمد

الكتبمناللهرحمهالجوزيةقيمابنللامامالروحكتابفإنبعد،أما

بنو(428)تسينالابنالنفسفيكتبإليناوصلتوقد.بابهفيالنادرة

كتاتمنوقطعة6(60)تالرازيالدينوفخر(533)تالأندلسيباجه

فئةلىإينتميهذاالقيمابنكتابولكن56(،0)تالبغداديكاتالبمأبي

بيو492()تالمروزينصربنمحمدمصنفاتوهي،الكتبمنأخرى

بيو3(96)تقلاشاابنقسحاإبيوأ3(؟3)تالنهرجوريطيعقوب

كتابولاسيما(.458)تيعلىابيلقاضيو593()تمندهابر،اللهعبد

،الروحكتابموارداهممنهوالذي"والروحالنفس"مندهابم!لحافطا

.كبيرا؟ضائاوكان

بل،الكتبخزائنقيبوجودهاالانلناعلاملاالمصنفاتهذهوكل

"الروجوسماههذا،الروجكتابقبلألفهكبيراخركتابنفسها!قيملابن

ولا،عليهنقفلمولكن،وغيرهالكتابهذافيعليهحالو:والنفرما"

زاويةفيمخبوءايزاللاأمالقيمابنتراثنفائسمنضاعفيمااضاعندري

هوالقيملابنالروجفكتاب؟للناسويظهرهعنهيفتشمنمنتظراالزوايامن

منهجعلىالبابهذافيالمصنفةالكتبمناليومأيدينابينحيدال!الكتاب

،.السلف



اثنانوهي،المصنفعنهاسئلأسئلةعنجوابالكتابهذاصلو

الروحومستقرالقبروعذابالبرزخأحوالعنمعظمهاسؤالا،وعشرون

والمصنف.ذلكلىإوماوقدمهاالنفسحقيقةعنأسئلةومنها،الموتبعد

واستقمى،وبحث،وأطنبأفاضلجوابافيطريقتهعلىاللهرحمه

وفوائدمبسوطةومباحثعظيمةمسائلهذاكتابهفضمفأفاد.واستطرد

شهدوقد.النفسوتزكيةوالفقهوالحديثوالتفسيرالعقيدةفيمتنوعة

منأجوبتهبعضفيبلغقداللهرحمهالقيمابنبأنالعلماءجلةبعض

عليه.مزيدلاماعليهاوالردالخصومحجحوتتبعالقولوجوهاستيعاب

الروحمسائلفيبعدهألفمنلكلعذبامورداالروحكتابكانثمومن

.البرزخوأحوال

صدرتالاولىطبعتهفكانتالهند،فيقديماالروحكتابطبعوقد

وبعد.1376سنةمصرفيطبعثم.مراتهناكطبعهوأعيد،1318سنة

.كثيرةطبعاتصدرتذلك

نسخثلاثعنعلميةرسالةفي4041سنةمرةلاولالكتابوحقق

سبيلفيأولىخطوةتلكوكانت،6041سنةالرياضفيوطبعت،خطية

العلمي.المنهجحسبالكتابنصإخراج

نصتحريرفياعتمدناوقد.السبيلهذافيجديدةخطوةهذهونشرتنا

لىإلرجوعو،أخريينبنسختينالاستئناسمعخطيةنسخستعلىالكتاب

منكثيرتصحيح-وحدهاللهبفضل-فامكنوغيرها،الكتابموارد

لىإأقربالنشرةهذهفيالنصيكونأنوأرجو.والاوهامالتصحيفات

السابقة.النشراتفيعليهكانمماالمؤلفنص



،الكتابنسبةعنفيهاتحدثتتعريفيةفصولاالكتابيديبينوقدمت

لثناءوهميتهوأ،عنهوالصادرين،وموارده،ومطالبه،تأليفهوزمن،وعنوانه

عليها،اعتمدتالتيالخطيةالنسخوصفتثم.وطبعاته،ومختصراته،عليه

نسبةتحقيقفيأطلتوقد.النشرةهذهإعدادفيسلكتهالذيوالمنهج

طويل-زمنقبلبذلكسبققداللهرحمهزيدأبوبكرالشيخأنمع-الكتاب

.يترددونريبهمفييزالونلاالناسمنفريقارأيتنيلا

فيزللأوحللعلىوقفواإذا،الافاضللباحثينوالعلماءمنوامل

عليهمالعلمحقبل،أبصارهميغضوالاأن،عليهالتعليقأوالنصتصحيح

مشكورين.متفضلينعليهينبهواان

مكتبةفيالمخطوطاتأقسامفيوالعاملينلمسؤولينالاخوةوأشكر

والدراسابللبحوثفيصلالملكومركز،الشريفالمكيالحرم

كتابمنالمطلوبةالنسختصويرمنبهتكرمواماعلىبالرياضالاسملامية

سعىوقدلجزاء.اخيراللهفجزاهمغيرها،منالاستفادةوتيسيرالروح

المحفوظةالكتابمخطوطاتلتصويرضميريةجمعةعثمانالدكتورأخونا

حسناته.ميزانفيوجعلهسعيهاللهفشكر،بدبيالماجدجمعةمركزفي

المثوبةيجزلنو،بهوينفعالمتواضعلجهداهذايتقبلأناللهأسأل

علىوسلماللهوصلى.اللهرحمهالجوزيةقيمابنالامامالكتابلمؤلف

جمعين.أوصحبهآلهوعلىمحمدنبينا

الاصلاحيأيوبحملأمحمدالرياض

1143رمضان61



الكتابنسبةتعقيق

ضمنلهالمترجمونذكره.القيمابنكتبأشهرمنالروجكتاب

اختلافعلىالعلامأهلمنهواستفاد،الوراقوننسخهعلىوأقبل،مؤلفاته

لابنتلمذمنفمنهم.وبلدانهمأزمانهمتباعدوعلىوطبقاتهممذاهبهم

ومنهم،لحنفيواوالشافعيلحنبلياومنهم.عاصرهمنومنهم،القيم

وأاختصرهمنومنهم.واليمانيلنجديووالعراقيوالمصريالشامي

بهأعجبمنومنهم.منهالنقلعلىاقتصرمنومنهم،ترتيبهوأعادلخصه

منعشرالرابعالقرنلىإالثامنالقرنمنمنهمنرلمولكن.عليهثنىو

عزوهعلىمطبقينجميعاألفيناهمبل.القيمابنلىإالكتابنسبةفيتردد

"النبوي"الهديمجلةفيظهرإذ،1384سنةكانتحتىصريحا،عزواإليه

فيوذلك.؟"القيملابنليسالروجكتاب"هلعنوانالقاهرةفيالصادرة

رحمهالمطيعينجيبمحمدالشيخمقالاتسلسلةمنالثالثةالحلقةذيل

الشيخ:قال(.1الروج)كتابفيواردةوحكاياتأحاديثتعقبفيالله

المعنويوالتوجيهالثقافةقسمرئيسغازيجميلالاستاذأخي"سألني

هو()الروجالكتابهذاكانإذاعماالدقهليةبمحافظةالعامةبالعلاقات

ابنمنهجمعيتفقالكتابهذاوهل؟إليهمنسوبأنهأمقطعا،القيملابن

القيملابنالكتابهذاإن:فأقول؟والتثبتوالضبطبالدقةعرفالذيالقيم

".الاتيةللأسبابوذلكيقينا،

اخيعليهاوقفعيوقد.42-14ص،الحجةذيشهر،21العدد92،المجلد(1)

خيرا.اللهفجزاه،الجديعمحمدبنجديعالشيخ



نأالروحكتابفيالقيمابنذكرهماهمها:أسبابخمسةذكرثم

لاذلكإن:وقال؛موتهبعدالمنامفيتيميةابنالاسلامشيخرأىبعضهم

تأليفهزمنعلىيدلبل،فحسبالقيمابنلىإالكتابنسبةصحةعلىيدل

.الاسلامشيخوفاةبعدوهوأيضا،

،الكتابوموضوعاتسلوبهوالبحثفيالقيمابنبمنهجواستدل

كتبهمنيثبتأنعليهالشيخلىإالكتابنسبةفييشك"والذي:وقال

هذا".كتابهفيالبارزةالقضايايهدمماالأخرى

فييصدرلم-اللهرحمهغازيجميلالشيخوهو-السائلأنوالظاهر

الرواياتلبعضالمطيعيالشيخنقدولعل،الروحلكتابدراسةعنسواله

إليهفكتب،الكتابنسبةفيالشكنفسهفيأثارفيهالواردةوالاثار

مستفسرا.

)1(8913سنةاللهرحمهالالبانيالدينناصرمحمدالشيخأخرجثم

"الساداتالحنفيةعندالامواتسماععدمفيالبينات"الاياتكتاب

كتابفيهاذكرضافيةبمقدمةوصدره(1713)تالآلوسيالدينلخير

لابنالمنسوبالروح"كتاب:فقال(04)صحاشيتهافيأولاالروح

..".:وقالعليهالردمعالقيملابنكلاماأورد6(0)صفيثم."القيم

فيألفهلعلهأو،إليهالروحنسبةصحةمنكبيرشكفينيفاوغيرهولهذا

".أعلموالله،للعلمطلبهأول

منالاولىالطبعةصدرتوفيها.الآلولميلكتابنيالالباالشيخمقدمةتاريخوهي(1)

.9913ليالتاالعامفيصدرتالثانيةطبعتهفإنيبدو،فيماالكتاب
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حياته-الجوزيةقيم"ابنكتابهاللهرحمهزيدأبوبكرالشيخأصدروقد

نأالعلمطلاببعضألستةعلىانتشر"قدأنهفذكر،0041عامفي"واثاره

تيميةابنالإسلامبشيخاتصالهقبلألفهنهأوالقيملابنليسالروحكتاب

المجالسفيالأسماععلىومرالالسنتناقلتهماهذا.لىتعااللهرحمه

دونقدذلكمنشيئاولعل،كتابفيمدوناذلكأرولم،والمباحثات

)1(."عليهالوقوفيتيسرلمولكن

مقدمةفيالألبانيالشيخذكرهلماصدىكانبكرالشيخسمعماوكأن

الشيخأعدحينماصدرقدالمذكورالكتابيكنلمولكن،"البينات"الايات

الشيخسؤالعلىالاطلاعفاتهكما،عليهيقففلم،القيمابنعنرسالتهبكر

بكرالشيخردوقد.المطيعينجيبمحمدالشيخوجوابغازيجميل

بعدألفهوأنه،ريببلاالقيملابنالروحكتابأنثبتوالشبهتين،على

قبله.لاالاسلامبشيخاتصاله

لىإاولهمنالروجكتابقرأالمسألةهذهلتحقيقانهبكرالشيخوذكر

موهومة"نتائجالالسنتناقلتهماأنلهفتبين،الفاحصالمتأملقراءةاخره

دراسةغيرمنانتشرتإنمانهاو،المحضالرفضونهايتها،النقضسبيلها

".تحقيقولا

دراسةعنصادراايضاالالبانيالشيخكلاميكنفلم،الشيخوصدق

رإلاالروجكتابفيوجدأنهنفسهفيالشكأثارالذيوانماالروج،لكتاب

المرسومةلصورتهوخادشا،القيمابنمنهجمنعهدهلمامخالفاواحتجاجا

الموجبالاقوىالسببهويسمعونالموتىبانالاعتقادإنثم،ذهنهفي

.(452)ص2341،العاصمةدار؟موارده،آثاره،حياته-الجوزيةقيمابن(1)
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القيم،ابنإليهذهببماالشيخفضاق)1(،المبتدعةعنداللهبغيرللاستغاثة

قبللفهقديكونأنإلاالقيمابنلىإنفسهالكتابنسبةفيوشكفأنكره،

.الاسلامبشيخاتصاله

اللهرحمهالقيمابنقولالادلةمنلهمرأيتما"وأغرب:الشيخيقول

الاحياءبزيارةالامواتتعرفهل:الاولىالمسالةتحت8()صالروجفي

."...نصهمافيهجاءطويلبكلامفاجابلا؟اموسلامهم

زائرا،عليهمالمسلمتسميتههذافي"ويكفي:القيمابنقولنقلثم

بزيارةيعلملمإنالمزورفإنزائرا؟تسميتهصحلمابهيشعروننهمولولا

جميععندالزيارةمنالمعقولهوهذا.زاره:يقالأنيصحلمزارهمن

يعلمولايشعرلامنعلىالسلامفإنأيضا،عليهمالسلاموكذلك.الامم

"سلاميقولوا:انالقبورزارواإذاامتهع!ي!النبيعلموقد.محالبالمسلم

يسمعلموجودوالنداءلخطابواالسلاموهذا...الدياراهلعليكم

الرد".المسلميسمعلموإنويرد،ويعقل،ويخاطب

عن5أغناكانفما،القيمابنالله"رحمقائلا:ذلكعلىالشيخوعقب

غيبيأمرفيلهمجاللاالذي،العقليالاستدلالهذامثلفيالدخول

لماعليهبنفسداناأقفولمعنهالكلامهذانقلناقلاأنلوفواللهكهذا؛

تعلمناهاالتي،السلفيةوالقواعد،العلميةالاصولعنوبعده،لغرابتهصدقته

والقياسيينالارائيينبكلامشيءاشبهفهو؛تيميةابنالامامشيخهومن،منه

قياسوهو،المخلوقعلىوالخالقالشاهد،علىالغائبيقيسونالذي

وغيرهولهذا؛و]لبدعالكلامأهلعلىأمثالهالقيمابنردطالمافاسد،باطل

25(.)صلبيناتالايات)1(
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طلبهأولفيألفهلعلهأو،إليه""الروحنسبةصحةمنكبيرشكفيفاني

.(1)."..بامرينشطريهفيمردودكلامهإنثم،أعلمواللههللعلم

بالمسلميعلامولايشعرلامنعلىالسلام"فان:القيمابنقول:قلت

تفسيرهفيكثيرابنالحافظبعينهنقلهالرد"المسلميسمعلموان...محال

لىإذلكيدعوفهل.الروحكتابمنطويلاقتباسضمن32-327(5)6/

كثير؟ابنلىإالتفسيرنسبةفيالشك

منمأخوذبعينهالاستدلالهذاأندرىلوالشيخيقولأنعسىوماذا

أنهوجهغيرمنالصحيحينفيعنهثبت"وقد:قالالذيالاسلامشيخكلام

أهلعليكمالسلام"قولوا::ويقولالقبور،أهلعلىبالسلاميأمركان

")2(.يسمعمنيخاطبوانما،لهمخطابفهذاالديار..."

السنةكانتولهذا.يزورهمنيعرفقد"والميتاخر:موضعفيوقال

إلخ)3(."...مؤمنينقومدارأهل،عليكمالسلام:يقالأن

بنسبةيتعلقماهنايعنيناوإنمااخر،فصلفيالمسألةعرضوسيأتي

لىإقسمناهاوقد)4(،متنوعةمتوافرةصحتهاعلىوالدلائل.الكتاب

الدلائلفينيالثاوالقسم،الخارجيةالدلائلفيالاولالقسم:قسمين

خلية.الد

6(.0)صالبيعاتالايات(1)

363(.4/2)الفتاوىمجموع2()

3(.4/240)الفتاوىمجموع)3(

بنبكرللشيخ"موارده،اثاره،حياته-الجوزيةقيم"ابنكتابفيمنهاجملةانظر4()

255-258(0)صاللهرحمهزيدأبواللهعبد

12



دلائله:اظهرفمنالأولالقسمأما

وردفلما)557(،الافهامجلاءكتابهفيذكرهنفسهالقيمابنأن(1

:قال،لحديثا"ملكانتلقاهاالمؤمنروحخرجت"إذا:هريرةبيأحديث

يقصد."الروحكتابفيوأمثالهلحديثاهذاعلىالكلاماستوفيت"وقد

السادسة.المسألةفيكلامه

نقل-القيمابنتلامذةمنوهو-597()ترجبابنلحافطاأن2(

كتابمنعديدةنصوصاالنشور"لىإأهلهاوأحوالالقبور"أهوالكتابهفي

القيمابناللهعبدأبوشيخنا"وذكر68(:)صفيفقال-سيأتي-كماالروح

"قال96(:)صقالثم.حكايةونقل...".الروحكتابفيلىتعااللهرحمه

السابعة.المسألةفيالحكايتينوانظر.أخرىحكايةونقل،شيخنا"

الحنبليالمنبجيمحمدبنمحمدبنمحمداللهعبدأباأن3(

منفيهواستفاد777،سنة"المصائبأهل"تسليةكتابهألفقد785()ت

القيمابنالعلامة"قال:فقال،بصراحةالقيمابنلىإونسبهالروحكتاب

271(.)ص..."اللهعبدأبوصاحبناحدثني:لهالروحكتابفياللهرحمه

القيمابنردنقللماوكذلك.السابعةالمسألةفيواردةنقلهاالتيوالحكاية

يومقبلالاجسادلىإالقبورفيالارواحردعدممنحزمابنزعمهماعلى

تكلف"بلاالردمؤنةكفاناقداللهرحمهالقيمابنالعلامة"فهذا:قالالقيامة

السادسة.المسألةفيالردوهذا278(.)ص

ويبلغوالغربالشرقخزائنفيالمنتشرةالخطيةنسخهأن(4

وأقدمها.القيمابنلىإنسبتهعلىمجمعةكلهانسخةربعيننحوعددها

سنة،وعشرينبثلاثالقيمابنوفاةبعد774سنةالمكتوبةالظاهريةنسخة

.هذهنشرتنافيعليهاعتمدناالذيالاصلوهي
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كتابهفيالقيمابنترجمةفي852()تحجرابنالحافطذكره(ه

:الباريفتحفيمنهنقلهفيماإليهنسبهوكذلك()1(.204)3/الكامنةالدرر

القيم"ابنجميعا:فيهاولفظه4(.30)445/8(،444،)923/6(،)3/

".الروحكتابفي

أصحابكبارمنوهو885(،)تالبقاعيعمربنإبراهيمأن(6

".الروج"سروسماهترتيبهعادوالروجكتاباختصرقدحجر،ابنالحافط

المقصودالاوراقهذهفيتعالىاللهشاءإنكاتب"فاني:مقدمتهفيوقال

قيمبنمحمدالدينشمسالعلامةللامامالروجكتابمنبالحقيقة

2(.)ص.".،ومثواهمنقلبهورحمثراهاللهسقىالحنبليالدمشقيالجوزية

فيالقيمابنترجمةفي19(1)تالسيوطيالدينجلالذكره7(

الصدور"شرحكتابهمنها،الاخرىكتبهفيإليهونسبه63(/1)الوعاةبغية

تتعلقفوائدفيتمة"خا:تمتهخافيقالالذيوالقبور"الموتىحالبشرح

نقلوقد(.414)ص"القيملابنالروجكتابمنأكثرهالخصتبالروح

فيالقيمابن"وذكر:موضعفيفقالأيضاالكتابأثناءفيمنهكثيرةنصوصا

الملائك:اخبارفيالحبائككتابفيوقال2(.54)ص"الروجكتاب

ونحوه263(.)ص"الروجكتابفيالقيمابنالدينشمسالعلامة"وقال

للحنابلةقولان...":أيضاوفيه2(،1/21)لهللفتاويلحاوياكتابفي

والاقوالالنصوصوهذه(.651)2/"الروحكتابفيالقيمابنحكاهما

أيدينا.بينالذيالروجكتابفيواردةكلها

سياتي،كما63(/1)الوعاةبغيةفي19(1)تالسيوطيجمتهترفيذكرهوكذلك(1)

والشوكاني092()8/الذهبشذراتفي(9801)تالحنبليلعمادوابن

.(431)2/الطالعالبدرفي(0521)ت
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المشحونالفلككتابهفي539()تطولونابنالدينشمسذكر8(

منلخصته":وقال،"الروجحقيقةفي"الفتوحبعنوانلهكتابا(42)ص

".تتماتمعالقيملابنالروجكتاب

في1(182)تالصنعانيالاميرإسماعيلبنمحمدتعقبقد9(

فيالقيمابنكلام08()صالتثبيتأبياتشرحفيالشتيتجمعكتابه

نألىإ(175)صالغريبتأنيسفيأشاروكذلك،دفنهبعدالميتتلقين

"تكلفالقيمابنوأن،واضحةالاجسادقبلالارواحبخلقالقائلينأدلة

أكثربل،إليهالروجكتابنسبةفييشكلمولكن."قالهمانهضفمالردها

لجوابابسطقدنه"واعلام:قولهذلكومن،إليهعزوهمعمنهالنقلمن

،ذكرهمااستيفاءعنغناءولا،الروجكتابهفياللهرحمهالقيمابنعليهوزاد

منطويلانصانقلثم94(،)ص"متعينبهاوالايمانمهمةالمسألةفان

القيمابن"قال:قولهومنهالقبر.عذابمنكريعلىالردفيالسابعةالمسألة

كتابمننسخةكتبالاميرأنبالذكرلجديروا81(.)ص"الروجكتابفي

سبلفيوقالبالهند.العلماءندوةمكتبةفيمحفوظةوهي،بخطهالروج

كتابفيالمسألةوبسط،المسألةعموملىإالقيمابن"وذهب:السلام

دونالقبرفيبالسؤالالامةهذهاختصاصمسألةيعني(131)2/"الروج

+(2411/)أيضاوينظر.السالفةالامم

-111)4الحنبليالسفارينيأحمدبنمحمدالدينشمسأن(01

وابنتيميةابنالاسلامشيخكتبمنالنقلبكثرةمعروفوهو-(1881

فيالزاخرةالبحور:كتابيهفيالروجكتابمنكثيرةنصوصانقل-القيم

القولذكرعندماالبحورفيفقال،البهيةالانوارولوامع،الاخرةأحوال
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المحققالامامالقولهذا"اختار:الروححقيقةفيالقيمابنعندالمختار

:فقالالكتابعلىأثنىثم."عديدةأقوالمنالروحكتابهفيالقيمابن

"..وأعظمها.أجلهاهوبلالفنهذافيرأيناماأجلمنهذا"وكتابه

فيالروحكتابمننقولهصدرالانوارلوامعكتابفيوكذا(.1/001)

مثلا:انظر."الروحكتابفيالقيمابنالمحققالامام"قال:بقولهمواضع

/2-801،12،18.0،21،2،23،32،38.520،6571.

مفتي(-11282)491بطينأباالرحمنعبدبناللهعبدالشيخ(11

السعوديةالدولةعهدفيالدعوةعلماءوأحدعهدهفيالنجديةالديار

وبدائعاللهفانإغاثةاختصرفقد،القيمابنبكتبعنايةلهوكانت.الثاني

أباالشيخحوزةفيكانتالروحكتابمننسخةيديوبينالفوائد)1(.

القيمابناستدلالعلىتعقيبومنها.بخطهتعليقاتحاشيتهاوفي،بطين

فيشكايبدلمولكنا(،8/)قدفنهبعدالميتتلقينعلىالناسبعمل

.الكتابنسبة

-)1225الشيخالحسنبنالرحمنعبدبناللطيفعبدالشيخ(12

بنداوديدعىعراقيرجلعلىردوله)2(،الدعوةأئمةكبارمن(3921

شبهكشففيلجليسوالطالب"تحفة:بعنوانطبعجرجيسبنسليمان

القيمابنأنزعمالعراقيهذاأنالعجب"ومن:فيهجاء"جرجيسبنداود

ومسموعموجودالروح"وكتاب:قالثم66(.)ص."..الروحكتابفيقال

".وفروعهوأصولهوأقوالهبنصوصهالعارفينالثقاتالمشايخمن

626(.)صالوابلةوالسحب(،2427//)16السنيةالدرراخرفيترجمتهانظر(1)

96(.)صنجدعلماءومشاهير(،2134//1)6السنيةالدررآخرفيجمتهتر2()
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اللهرحمهنيالالباالشيخاخرجهالذي"البينات"الاياتوكتاب(13

أبوصاحبهيشكلم،مقدمتهفيالقيمابنلىإالكتابنسبةفيوشكك

ابنلىإالروحكتابنسبةفي(1317)تالالوسيمحمودبننعمانالخير

ص)"الروحكتابفيالقيمابنالحافط"قال:قالمنهنصانقلفلما،القيم

ص)"الروحكتابفيالقيمابنالعلامةرده"وقداخر:موضعوفي(137

نقلالاحمدينمحاكمةفيالعينينجلاءالشهيركتابهفيوكذلك(.121

منالقيمابنالعلامة"وقال:فقالالارواحمستقرفيالروجكتابمننصا

وفي"اخر:موضعوفي468(.)صنصه"ماالروحكتابفيطويلكلام

القرانقراءةثوابوصولأيدنبعدالقيمابنللحافطالروحكتاب

64(.5)صنصه"ماقالكثيرةبأدلةللأموات

(0271-21)17الالوسياللهعبدبنمحمودالدينشهابوالدهوقبله

داحلةليستنهاوالروجبجوهريةالقائلينمذهبالمعانيروجفيذكرلما

لابماالروجكتابفيالقيمابنالمذهبهذا"ورد:قالعنهخارجةولاالبدن

ذكراخرموضعوفي03(.1/631،9)5فيونحوه56(،1/)2"عليهمزيد

جسمعنعبارةالانسانأنالاول:قولانالمحققينعندعليهالمعولأن

:الروجكتابهفيالقيمابن"وقال:قالثم.إلخ...متحركحيعلوينينورا

دلةوالصحابةجماعوإلسنة1والكتابدذوعليه،غيرهيصحولاالصوابإنه

!(481)8/"فليراجعادلةوخمسةدليلمائةلهوذكر،والفطرةالعقل

وليسالروحوهوجسمانيولابجسمليسإنهالثانيالقولذكرثم

فيمفردةرسالةالرئيس"وللشيخ:قالثمإلخ،خارجهولالمالعابداخل

للروحيهبجدامفيدكتابوهو.كتابهفيحججهزيفالقيموابن...ذلك

شرخا".للصدرويورثروخا
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لىإالروجكتابنسبةإثباتعلىالخارجيةالدلائلمنبهذاونكتفي

".عنه"الصادرينفصلفيالمزيدوسيأتي،القيمابن

فهيداخليةدلائلسميناهاالتيوهي،الدلائلمننيالثاالقسمأما

أبرزها:وإليكم،الكتابفيمبثوثة

الروجموضوعفيلهآخركتاباهذاالروجكتابفيالقيمابنذكر(1

قائمةذاتاالروجكونيعني-هذا"وعلى:الخامسةالمسألةفيفقالنفسه

فيذكرناهاقددليلمائةمنأكثر-...وتنفصلوتتصلوتنزلتصعدبنفسها

.(231)ص"والنفسالروحمعرفةالكبيركتابنا

دارمفتاحكتابهفيبالكبيرهناوصفهالذيالكتابهذاذكروقد

وسماه37(89،21)صمرتينالأفهامجلاءوفي(501)3/السعادة

والنفس.الروحكتاب

شيخشيخهالروحكتابمنمواضععشرةفيالقيمابنذكر2(

كلامفيهانقلأخرىمواضعالكتابوفي،اللهرحمهتيميةابنالاسلام

.الكتابمواردبحثفيتفصيلهاوسياتي.إليهالإشارةدونشيخه

الاخرفيدخلأحدهماإن:وقالحديثينالرابعةالمسألةفيأورد3(

".ذلكيقوللحجاجاأبوشيخنا"وكان:قالثم،اللفظينبينالراويوركب

(742)تالمزيالرحمنعبدبنيوسفالحجاجأباالحافظيعني

ولاعنهينقلماوكثيرا.القيمابنشيوخمنوهوالكمالتهذيبصاحب

)1(.والرجالالحديثفيسيما

.(177)صزيدابوبكرللشيخالجوزيةقيمبن(1)
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ابنعليهاتكلمكثيرةوفوائدولطائفومسائلمباحثالكتابفي(4

رايهفيواحداوهناكهناعليهاكلامهفكان،الاخرىكتبهفيالقيم

ذلك:ومن.تناولهسلوبوواستدلاله

ظهوره!منءادمبنىمنرئكأخذ>وإذ:لىتعالقولهتفسيره-1

اللهرحمهذهبفقد،عشرةالثامنةالمسألةفي[172:]الاعرافالاية(ذربنهم

يقولكما"العلمأهلوكبراءلحديثا"أهللمذهبخلافا-تفسيرهافي

وانه،بربوبيتهالاقرارمنعليهسبحانهفطرهمماالمرادانلىإ-الانباريابن

يذكرونهمرسلهإليهمأرسلثم،ومربوبونمخلوقونوأنهم،وفاطرهمربهم

وجوهمنهذاعلىيدلإنماالايةنظم:وقال،وعقولهمفطرهمفيبما

السماعكتابفيالقيمابنفسرهاوبهذا.وجوهعشرةذكرثم،متعددة

كتابفيالمذكورةالعشرةالوجوهمنوجوهبسبعةستدلو)384-385(،

.الروج

أواحدةالنفسعنالروجكتابفيوالعشرونالحاديةالمسألة2-

ثلاثادملابنانكلامهمفيوقعالناسمنكئيراأنفيهاذكر؟ثلاثامهي

لهاولكنواحدةنفسأنهاوالتحقيق:قالثم،مارةوولوامةمطمئنة:أنفس

الثلاثالصفاتعلىتكلمثم.باسمصفةكلباعتبارفتسمى،صفات

البابعقدالشيطانمصايدفياللهفانإغاثةكتابهوفي.الكلامفيفاضو

لهومهد.عليهالنفساستيلاءمنالقلبمرضعلاجعلىعشرالحادي

مختصراوصفاالثلاثوصفثم،ثلاثأمهيأواحدةالنفسعلىبالكلام

فيلماموافقكلهوهذا.التلوماواللوممناللوامةواشتقاقالخلافبذكر

.الزيادةبعضأووالاختصارالتفصيلفيبينهماوالفرق،الروحكتاب
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بزيارةالامواتتعرفهل:الروجكتابفيلىالاوالمسألة3-

يرىفهو.بالاثباتالمؤلفعنهاأجابوقدلا؟أوعليهموسلامهمالاحياء

استدلومما.عليهسلامهويسمع،بهويستبشرالحيزيارةيعرفالميتأن

.محالبالمسلميعلمولايشعرلامنعلىالسلامأنذلكعلىبه

بنلقيطعنالمرويالطويلالحديثالمعادزادكتابهفيساقوقد

منها:كثيرةفوائدمنهواستخرجعامر

هذامحمد(.إليكأرسلني:فقلكافربقبرمررت)حيثما:"وقوله

أهلأصحابسماعدليلوفيه.ونهيأمرتبليغلا،وتوبيختقريعإرسال

685(.)3/"لهموخطابهمالاحياءكلامالقبور

لحكاياتاببعضالمؤلفاستشهدقدالمسألةهذهوفي-4

الموتىمعرفةبابالدنيا،أبيلابنالقبوركتابمننقلهاالتيوالاقوال

وقول،واستعبنمحمدوقول،الجحدريعاصمحكايةمنهاالاحياء.بزيارة

لجمعة.ابيومتتعلقوكلها،اللهعبدبنمطرفعنوحكاية،الضحاك

"الحادية:قاللجمعةايومخصائصعددلماالمعادزادوفي

لجمعة،ايومفيوتوافيهاقبورهممنأرواحهمتدنوالموتىان:والثلاثون

أكثراليومذلكفيويتلقاهمعليهمويسلمبهميمرومنزوارهمفيعرفون

".لامواتوالاحياءفيهيلتقييومفهو،الاياممنغيرهفيبهممعرفتهممن

بنمحمدوقول،عاصموقصة،مطرفبقصةذلكعلىاستشهدثم

.(14-1/5146).الضحاكوقول،واستع

قاسقلب:ثلاثة"القلوبأنذكر،والقسوةالصبربينالفرقفي-5
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القلب:القلوبصحوجدا..رقيقمائعوقلب،اليابسةاليدبمنزلةغليظ

هناقالمابنحوووصفهاالثلائةالاقسامهذهوترى."الصلبالصافيالرقيق

.(1-0129)5العليلوشفاء(21-0212)الصيبالوابلفي

تهعيةراضيةربكإكزحى!المظمينهالانفسيائنها>:لىتعاقوله-6

نأالقيمابنفيهرجح03[-27]الفجر:(بضى!واد!عبدىفي!فادصلى

بينفجمعأيضا.القيامةويومالموتعندالمطمئنةللنفسيقالذلك

الحاديةالمسألةفيالروحكتابفيقالكذابينهما.منافاةفلا،القولين

.(-2117917/)السالكينمدارجوفيوالعشرين

واالاجسادعلىالارواحخلقتقدمفيعشرةالثامنةالمسالة7-

قبلخلقتالارواحبأنالقائلينعلىالقيمابنردوقدعنها،خلقهاتأخر

أيضا.(021)المحبينروضةفيهذاقولهمخطأوقدالأجساد.

المنكرينوالزنادقةالملاحدةعلىالردفيالسابعةالمسألة8-

رياضمنروضةأوالنارحفرمنحفرةوكونهوضيقهوسعتهالقبرلعذاب

وسلامهاللهصلواتالرسل"أنأولها:أموربثلاثةالقيمابنمهدوقد.لجنةا

:قسمانأخبارهمبل،باستحالتهوتقطعالعقولتحيلهبمايخبروالمعليهم

العقولتدركهلاما:الثانيوالفطر،العقولبهتشهدماحدهما

ولاغلوغيرمنمرادهع!ي!الرسولعنيفهمنالثانيو"الامر.."بمجردها..

منقصدهومامرادهعنبهيقصرولايحتملهلاماكلامهيحملفلاتقصير،

".والبيانلهدىا

والعدولالصلالمنعنهوالعدولذلكبإهمالحصل"وقد:قالثم

كلأصلورسولهاللهعنالفهمسوءبل،]دلهإلايعلمهلاماالصوابعن
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الاصولفيخطأكلاصلهوبل،الإسلامفينشاتوضلالةبدعة

بعضفيالفهمسوءفيتفقالقصد.سوءإليهاضيفإنولاسيما،والفروع

الدينمحنةفيا،التابعمنالقصدوسوء،قصدهحسنمعالمتبوعمنالاشياء

."!وأهله

"الصواعقكتابهمنوالعشرينلحادياالفصلالمؤلفعقدوقد

وذكر.للتاويللجالبةاالاسباببيانفي("والمعطلةالجهميةعلىالمرسلة

وسوءالفهمسوءوهما،السامعمنواثنينالمتكلممناثنين:أسباباربعة

ساءمن-الصحابةيعني-عصرهمانقضاءبعدحدث"فلما:وقالالقصد.

وفسادالفهمسوءبحسبالتأويلمنأنواعفيوقعواقصدهوساءفهمه

منشتقوهاقداربابهارايتالفاسدةالمذاهبأصولتاملتواذا..القصد.

اثارمن"العليل"شفاءفيوذكر(.5015-00)."ء.الاصلينهذينبين

وسوءالفهمسوءمن"وذلك:قالثممواضعهعنالكلمتحريفالقسوة

.(601)صالقصد"

عندالكلام"أننجرانوفدقدومقصةفقهمنذكرالمعادزادوفي

إيرادلىإشارو."..خلافهعلىدليليقومحتىظاهرهعلىيحملالإطلاق

فإيراده...":قال28[.:]مريم<هرون>ياخت:لىتعاقولهعلىالنصارى

6(.44)3/القصد(".سوءأوالفهمسوءمنإماوهوفاسدإيراد

يستقميالخلافيةالمسائلفيانهالبحثفيالقيمابنمنهجمن(ه

الكتابعلىبعرضهاقولاقولايناقشهاثمبها،القائلينوحججالاقوال

يحتجفهذا،الخصومبينمناظرةيقيموقد،ذاكأولهذاتعصبدونوالسنة

ذلكأمثلةومن.الصوابيطهرحتىوهكذاهذا،علىيردذاكثم،ذاكعلى
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ومسألة،النفسحقيقةومسألة،الارواحمستقرمسألة:الروحكتالبفي

فيالناسأقوالحشدفلماالاحياء.سعيمنبشيءالموتىحأروانتفاع

تلخصما"فهذا:قالعشرةالخامسةالمسألةفيالموتبعدالارواحمصير

بهتظفرولا،الموتبعدأرواجهممصيرفيالناسأقوالجميعمنلي

وما،الاقوالهذهماخذنذكرونحن.البتةهذاغيرواحدكتابقيمجموعا

والسنة،الكتابعليهدلالذيذلكمنالصوابهووما،عليهوماقوللكل

بها".اللهمنالتيطريقتناعلى

القيم.ابنكتبعلىاطلعمنكليعرفهاالطريقةوهذه

كتابفيمجموعابهتظفر"ولا:السابقالنصفيالقيمابنقول6(

ينبهماوكثيرا.القيمابنكتبفيالمألوفةالعباراتمن"البتةهذاغيرحدو

مكانفيالمختلفةالمصادرمنجمعهاتجشمالتيالمادةقيمةعلىقارئه

حاديفيقوله:ذلكأمثلةومن.التأليففيمنهجهسماتمنوهذاواحد.

فيبهتظفرلاولعلك،المسألةهذهفيالفريقينإقدامنهاية"فهذا:الارواح

97(.1)ص"الكتابهذاغير

والمباحثالنقولمنتضمنتهوماالابوابهذه"فتأملأيضا:فيهوقال

.(001).".هالبتةالكتابهذاغيرفيبهاتظفرلاالتيوالفوائدوالنكت

جامعةصولونافعةفصولذكرعلىأتينا"قد:الموقعينإعلامفيوقال

ولاالكتابهذاغيرفيبهاتظفرلالعلك،بهوالاحتجاجالقياستقريرفي

الهجرتينوطريق2(،4/1،822)أيضاوانظره.2(1/27)منها"بقريب

،(227004،/1)السالكينومدارج(11)صالصابرينوعدة897()ص

.(3061)صالفوائدوبدائع276(،/1)السعادةدارومفتاح
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الثمانيةالفروقولكن،الفروقفيطويلبابالروحكتابآخرفي7(

شيخدعوةعليهاقاستالتيالقواعدخلاصةهيالكتاببهاختمالتي

فيوالسنةالكتابلىإبهاوالرجوعالامةإصلاحفيوأصحابهالاسلام

"الفرق:الثلاثةفالفروقجميعا.والسلوكلمعاملاتولعباداتوالعقيدة

وتنزيهالرسلتنزيهبينوالفرق،المعطلينوتوحيدالمرسلينتوحيدبين

التشبيهوبينلصفاتوالاسماءحقائقإثباتبينوالفرق،المعطلة

وبينالمعصوممتابعةتجريدبينالفرقو"التوحيد.حولتدورلتمثيل"و

الاتباعالواجبالمنزلالحكمبينوالفرقوالغائها،العلماءأقوالإهدار

دركولاالضرورةعندالاتباعجائزيكونأننهايتهالذيالمؤوللحكموا

تجريدبينو"الفرق.المجتهدينالفقهاءالائمةتقليدحول"مخالفهعلى

ولياءوالرحمنأولياءبينوالفرقان،المراتبأربابهضموبينالتوحيد

.التصوفحول"الشيطانيوالحالالايمانيالحالبينوالفرق،الشيطان

لهمنعلىيخفىفلاالمحاور،هذهعلىدائرةالقيمابنمؤلفاتومعظم

نفسه.المعدنمنخرجقدأيضاالروحكتابأنبكتبهالانسةمنشيء

الكلامشباعواالنفسبطولمعروفاللهرحمهالقيمابن8(

الموضوعمنأهميكونإليهايستطردالتيالمباحثوبعضوالاستطراد،

الفصولهذهآخرفيينبهماوكثيرا،عليهالكلامعقدالذيالاصلي

اقتضتالتيهيإليهاالحاجةوشدةأهميتهاأنعلىالطويلةوالمباحث

:الفروقفيكثيرةفصولاأوردبعدماالروحكتابفيفقالفيها.الاطالة

إليهوالحاجةالكتابفصولأنفعمنفلعلهالفصلهذاتستطل"ولا

."...شديدة
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"ولاوالدواء:الداءفيقوله:الاخرىالكتبفيالتنبيههذاامثلةومن

5(.0)صأحد"لكلشديدةإليهالحاجةفانالفصلهذاتستطل

أثناءفيالمعترضالفصلهذاتستطل"ولا:الصابرينعدةفيوقال

935(.)ص"وانفعمنهاأهمفلعله،المسألةهذه

قصدمماأهمفإنهالفصلهذاتستطل"ولاالفوائد:بدائعفيوقال

2(.1/68)أيضاوانظره(،1/281)"بالكلام

نوعمنفيهوماالفصلهذاتستطل"ولا:السعادةدارمفتاجفيوقال

عظيمة"لمنفعةوماسةإليهلحاجةافإن،فائدةمزيدعلىيشتملتكرار

/2(00.)2

لا:المقدمةهذهلقارئأيضاأناوأقول،كثيرةوهيالشواهدبهذهأكتفي

قدالقيمابنلىإالكتابهذانسبةأمرأنأظنكنتفاني،الفصلهذاتستطل

فياللهرحمهزيدأبوبكرالشيخدونهالذيالتحقيقبعدمنهمفروغاأصبح

لاالعلامطلبةمنطائفةرأيتولكنسبق،كما"لجوزيةاقيم"ابنكتابه

عالقةتزاللاالشبهةفكأن،القيمابنلىإنسبتهصحةعنيتساءلونيزالون

أعيدثم،سنةثلاثينمنأكثرقبلصدرقدبكرالشيخكتابأنمع،بالاذهان

نسبةوأكدتالعموشبسامالدكتورنشرةصدرتثم،مرةمنأكثرطبعه

الفصولفيوسيأتي،الاطالةبعضالمبحثهذافيأطلتثمومن.الكتاب

.ويعززهذلكيؤيدماالقادمة

!!!
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الكتابعنوان

بهذاعليهأحالولكنه،عنوانهعلىالروحكتابفيالقيمابنينصلم

لهالمترجمونسماهوبه.سبقكما557()صالافهامجلاءكتابهفيالاسم

ومنهم-منهلناقلونو.وغيرهمالعمادوابنلسيوطيوحجرابنكالحافط

بهذاذكروهكثر،وهم-المنبجيالدينوشمس،رجبابنالحافطتلميذه

أيضا.الاسم

زهاءعددهايبلغالتيالكثيرةمخطوطاتهفيالواردهوالعنوانوهذا

فيالهنديالمكتبفيمحفوظةإحداهما:مخطوطتينعدامانسخةأربعين

والدراساتللبحوثفيصلالملكمركزفيوصورتها)87!(برقملندن

هذهمع"الارواح"روحأولها:فيالكتابعنوانوردوقد،الاسلامية

منشؤهغلطوهو."والبرزخوالاخرةالموتبعدماأحوالتحقيق":الزيادة

"الارواح"روحفان،الجوزيةقيموابنالجوزيابنبينالخلطيبدوفيما

الوراقونخلطماقبلومن.مطبوعوهو،الوعظفيالجوزيلابنكتاب

)1(.الجوزيةقيمابنلىإلجوزياابنكتببعضفنسبوابينهما

الكتابنسخأقدمهيالتيالظاهريةنسخةفهيالاخرىالمخطوطةأما

اسمفيهاثبتوقد.النشرةهذهإعدادفيعليهااعتمدناوقد،نعلمفيما

كلمةوكتبت."والنفسالروحهكذا:"كتابالعنوانصفحةفيالكتاب

مائل.بخط"النفس"

2(.2-080)2)26-27(،زيدابوبكرللشيخالجوزيةقيمابنانظر:(1)
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كتبهالذيأنشكولا،المخطوطةناسخبخطأرىفيماالعنوانوليس

كبيرلهاخركتابعلىفيهاأحالنفسهالقيمابنفإنكاملا؛الكتابيقرألم

بعضعلقثمومن.محالةلاغيرهالكتابفهذا"،والنفسالروحمعرفةفي"

الصواب:"قلتأيضا:مائلبخطالمذكورالعنوانتحتالنسخةهذهقرأمن

الروحمعرفةفي)كذا(كبيركتابالكتابهذالمؤلففإن)والنفس(،ترك

".أعلموالله.الكتابهذامنالخامسةالمسألةجوابفيإليهأشار،والنفس

النسخةهذهأولفيالمكتوبالعنوانأنفي-ترى-كماقاطعوهذا

وجدإذ،عندهمنالكفابهذاتسميةفياجتهدكاتبهولعل.صرفخطأ

الثلاثالمسائلخصصقدالمؤلفورأى،العنوانمنغفلاالنسخة

لهفبداجدا،مطولةمنهاالاولىلمسألةوإليها،وماالنفسلحقيقةالاخيرة

لاوهو"،"الروحعنوانمنالكتابلهذاأنسبلنفس"و"الروحعنوانأن

".والنفس"الروحبعنوانكبيرااخركتاباللمؤلفأنأصلايعلم

:وقفتانوهنا

جلاءكتابهفي(1713)تالالولميالدينخيرأورد:الأولىالوقفة

منهاالثاني.الروحفيموجزةبحوثخمسمةالاحمدينمحاكمةفيالعينين

أنهالاول:قولانالمحققينعندعليهالمعول"إن:وقالالانسانحقيقةفي

إنهالروحكتابفيالقيمابنالمحققوقال...علوينورانيجسمعنعبارة

وهذا(.681)صإلخ"الصحابةجماعوإوالسنةالكتابدلوعليه،الصواب

:قالالبحثختملماأسطربعدولكن.لوالدهالمعانيروحمنمنقولكله

وإلى...الرازيالامامكتبلىإفليرجعوالتفصيلبالادلةالاحاطةأراد"ومن

.(961)صوغيرهاالمعانيوروحالقيملابنلنفسوالروحكتاب
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،الارواحمستقرفيالرابعالبحثلىإتطرقفقطصفحتينبعدثم

أدلةتفصيلأردت"وان:قالثمهذا،كتابنامنفيهالمختلفةالاقوالونقل

ثم(171)ص"الرحمةعليهالقيملابنالروحبكتابفعليكالاقوالهذه

نصامنه.نقل

منخرىوالروحكتابمننسخةيملكاللهرحمهالدينخيركانفهل

إحالة،تلكعلىخرىو،هذهعلىمرةيحيلفكان،والنفسالروحكتاب

بينالذيالكتابتسميةفيالتسامحمنهووانما،ذلكأرىلا؟مقصودة

.المذكورةالمواضعفيبالاحالةالمقصودوهو،النقلمصدروهوأيدينا،

علىكلامهأثناءفياللهرحمهزيدأبوبكرالشيخذكر:التانيةالوقفة

الثلاثياتشرحفيالسفارينيوذكره":القيملابنلنفسوالروحكتاب

(1/584،")734(1).

فيالقيمابنالامام"وقال:الموضعينفيالسفارينيقوليعني:قلت

بأنهوالنفسالروحكتابالقيمابنوصفوقد(".الكبرى)الروحكتابه

كتابقصدأنهعلىذلكدلالكبرىبالروحالسفارينيسماهفلما"كبير"

بالكبر.وصفه()الروحكتابعنولتمييزه(والنفس)الروح

ايضاالالبابغذاءكتابهمنموضعينفيالسفارينينهناضيفو

.(173)36/2(،1/0)الكبرىبالروحسماه

الاتية:الامورفلاحظتالاربعةالمواضعتاملتوقد

المسألةمنقصيرانصا584()1/الاولالموضعفينقل(1

925(.)صالجوزيةقيمابن(1)
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وأالبدنأوالنفسعلىالقبرعذابهل:وهي،السادسةبالمسألةالملحقة

)الروح(".فيالقيمابن"قال585(:1/)التاليةالصفحةفيقالثمكليهما؟

كانالسفارينيأنفرضناإذا-يعقلفهلنفسها،المسألةمنطويلانصاونقل

ينقلأن-("الكبرى"الروحمنوأخرى"الصغرى"الروحمننسخةيملك

منطويلااخرنصابعدهينقلثم()الكبرىمنقصيرانصااولا

الذيفما،الصغرىفيوردتقدواحدةمسألةمن(؟والنصان)الصغرى

الاحالة؟فيبينهماالتفريقلىإلجأهأ

فيوالسبعينالخامسالحديثشرحبعدالثانيالموضعفي2(

عذابأسبابالاول:أمرينعلىالسفارينينبهالقبرعذابمنالاستعاذة

تحتنقلثم734-737(./1)يسيراإلاكاملاالتاسعةالمسألةونقلالقبر،

القبر.عذابمنالمنجياتفيالعاشرةالمسألةنصفنحو("الثاني"التنبيه

المسألةمننصاونقل("الروحمناخرمحلفيالقيمابن"وقال:قالثم

المتصلالنقلهذافيفقوله.انقطاعهأوالقبرعذابدوامفيعشرةالرابعة

منكلهاالثلاثةالنقولأنفيصريح"الروحمناخرمحل":السابقبالنقل

("."الروحالثالثوفي"الكبرى"الروحأولهافيسماهواحدكتاب

النقلبدايةعندسماهالمذكورينالموضعينفيأنهويلاحظ3(

.بالروحسماهثم،الكبرىبالروحالاول

مننصا36(1/0)الاولالموضعفيفنقلالالبابغذاءفيأما(4

فصلمن(173)2/الثانيالموضعوفي،والتمنيالرجاءبينالفرقفصل

الثلاثةوالفروقوالكبر.الصيانةبينالفرقثموالكبر،المهابةبينالفرق

.الروحكتاباخرفيالواردةالفروقجملةمنكلها
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نصوصمثلالمذكورةالنصوصأن-أعلموالله-لييظهرفالذي

بالروجسماهوانماهذا،الروجكتابمنجميعاالسفارينينقلهاكثيرةأخرى

بأهميته.وتنويهالهاتعظيماالاربعةالمواضعفيالكبرى

ومفتاحالافهامجلاءفيالقيمابنذكرهالذيوالنفسالروجكتابأما

نقلأوذكرعلىلهنقففلمكبير،بأنهالروجكتابفيووصفه،السعادةدار

المصادر.فيمنه

!!!
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الكتابتأليفزمق

نإاحتمالا،ذكراللهرحمهالالبانيالشيخانالاولالفصلفيسبق

الطلب،بدايةفيالفهقديكونانوهو،القيمابنلىإالكتابنسبةصحت

ومنهجه.بفكرهوتأثرهتيميةابنالإسلامبشيخاتصالهقبليعني

فيهذكرالقيمابنبأنالاحتمالهذااللهرحمهزيدأبوبكرالشيخردوقد

علىلاختياراتهوذاكرابأقوالهمستشهدامواضععشرةنحوفيالإسلامشيخ

:قالمنهاموضعأولوفي(.1)مؤلفاتهعامةفيالمألوفةعادته

تيميةابنالاسلامشيخإلىمائلغيركانممنواحدغيرحدثني"وقد

وغيرهاالفرائضمسائلمنعليهيشكلكانشيءعنوسألهموتهبعدراهأنه

.(69)ص"بالصوابفأجابه

!
728.سنةالإسلامشيخوفاةبعدألفالروحكتاببأنقاطعوهذا

حكايةالكتابمنالسابعةالمسألةفينقلالقيمابنأنهذاويؤيد

منوكان،السلاميمنتاببنمحمداللهعبدبوصاحبنا"وحدثني:فقال

منتابابنتوفيوقد2(.00)ص."..الصدقيتحرىوكان،اللهعبادخيار

728)2(.سنةأيضا

القاضيإياهاحدثهحكايةعشرةالتاسعةالمسألةفيالقيمابننقلوقد

"رحمهط(:)ب،النسختينفياسمهبعدوردوقد.الصائغبنالديننور

256(.)صالجوزيةقيمابن(1)

.(437)3/الكامنةوالدرر(437/)4العصراعيانفيترجمتهانظر)2(
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الطاعونفيالقاضيوفاةبعدالروحكتابتأليفكانهذاصحفان."الله

المذكورتين.النسختينفيوردماتصويبلىإسبيللاولكن9.74سنة

ناوذلك0.74سنةقبلألفالكتابأنلىإتشيرأخرىقرينةثمةبل

وردكما074سنةكاناستفتاءعنجواباأللفالسماعفيالقيمابنكتاب

المعادزادكتبهمنالمؤلففيهوذكر87(.)صالكتابفيذلكعلىالنص

39(.87،/1)الأفهامجلاءالزاد:فيالمذكورةالكتبومن2(.20)ص

استوفيت"وقد:وقالالروحكتابعلىالمصنفأحالالافهامجلاءوفي

.(575)ص"الروحكتابفيوأمثالهلحديثاهذاعلىالكلام

المعاد،وزاد،الافهامجلاءقبلألفالروحكتاببانالقولفيمكن

74(.0و))728(عاميبينما،السماعوكتاب

!!!

32



الكتابوبنا،القنيفسبب

أسئلةأوسؤالعنإجابةالقيمابنألفهاالتيالكتبمنالروحكتاب

،الصلاةوكتاب،الحكميةوالطرقء،والدوالداءمثلمثله.عليهعرضت

اخرفيقولهذلكعلىيدلوغيرها.المنيفوالمنار،السماعوكتاب

لمسألةما"و:وقوله،."..السائلجواب"والمقصود::الاولىالمسألة

ما"و:وقوله.والتاسعةالثامنةفيونحوه،."..السائلقولوهي:السابعة

فيقولهوكذا.عشرةالرابعةفيونحوه.."..قولهوهي،العاشرةالمسألة

الامواتانتفاععنالسؤالجوابفيلهذهتماماللهشاءإن))وسياتياخرها.

.عشرةالسادسةالمسألةيعنيالاحياء"إليهمتهديهبما

خطبةمنخلامامنهاالاستفتاء،علىبنتتالتيالكتبهذهمثل

الداءنحومباشرة"لله"الحمدبعدجوابهفيهالمؤلفوافتتحالكتاب

رضي...الإمامالشيخ"فأجابثمالاستفتاءصورةأولهفيوردت.والدواء

.السماعكتابفيومثله...".البخاريصحيحفيثبت.للهالحمد:عنهالله

.الصلاةكتابنحوقصيرةبخطبةاستهلهماومنها

لجوابابدأوانما،خطبةولاللاستفتاءفيهصورةفلاالروحكتابأما

ناشكولا.النساخاحدبذلكصرحكما"الاولىالمسالة"أما:بقوله

وكانوالدواء،الداءفيكمانحوهاأوبالحمدلةجوابهافتتحقدالمؤلف

أصلذلكفييتبعواانكتابهبنسخعنيممنغيرهمأوتلامذتهعلى

لممنهمجماعةولكن،الاستغرابعلىيبعثمافيهوليس،المؤلف

بإنشاءوتطوعوافتكلفوا،الخطبةمنلجليلاالكتابهذامثلخلويعجبهم

نماذجثلاثةأيدينابينالتيالنسخإليناحملتوقد.عندهممنلهمقدمات
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التحقيق.فيالمعتمدةالنسخوصفعندوسنثبتهامنها،

وعشرونإحدى:فهيالروحكتابعليهااشتملالتيالمسائلأما

إلاأيدينابينالتيالخطيةالنسخجميعفيترقيمهاحسبوذلك.مسألة

فيترقيمهالىإراجعوذلك.المطبوعةالنسخفيوكذا(،)نواحدةنسخة

ومنها،النسخمنعددمقدمةفيالعددهذاعلىنصوقد.المؤلفأصل

مشتملكتابفهذابعد،"أمافيها:فجاء-النسخأقدموهي-الظاهريةنسخة

برهانكدو."...بهايتعلقوماالأرواحفيمسألةوعشرينإحدىعلى

إحدى"وهو:فقالالروحسرمقدمةفيذلك885()تالبقاعيالدين

".مسألةوعشرون

مسألة.وعشروناثنتانترقيمهاحسبالمسائلفعدد)ن(النسخةأما

الميتلىإتعادهلالروحأنوهي،السادسةالمسألةبعدالمؤلفأنوذلك

قولوهي،المسألةبجوابيتضح"وهذا:قاللا؟اولالسووقتقبرهفي

.؟"...البدنعلىأوالنفسعلىالقبرعذابهل:السائل

كماعليهالمعروضةالمسائلجملةمنوهي-المسألةهذهأنيظهر

بعد،فيماالمؤلفلحقهاأقد-طويلةمسألةوهي،"السائل"قولعبارةتفيد

مسألةعشرةلاربعالترقيمتغييريقتضيذلكلان،ترقيمدونغفلاوتركها

المسألةمنالفراغبعدأضافهاكانإن،والعشرينلحاديةالىإالثامنةمن

.خيرةالا

رقم)ق(فناسخ،النسخفيلاضطرابسبباكانتالاضافةوهذه

لها،حاعلىالتاسعةوأبقى،بالثامنةوالسابعة،بالسابعةالملحقةالمسألة

التاسعة.فيهافتكررت
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المتن،إصلاحفيجريئة-صلهاأو-هيوكانت)ن(النسخةأما

المسائل،سائرفيالترقيمأصلحتثم،بالسابعةالملحقةالمسألةفرقمت

مسألة.22عددهافبلغ

كلهاالمؤلفعنهاأجابالتيوالعشرونالاثنتانالمسائلهذههل

مسألةعلىللكلامتماماإالمسائلبعضهوأضافأو،عليهمعروضةكانت

أهميتها؟لىإنظراأو

ثنائهضمنكاتبهافالالتي()طالنسخةمقدمةفيالتساولهذايلوح

أرواحعلىالكلامتتضمنالمسائلمنجملةعلى"يشتمل:الكتابعلى

العلماءوأقوالوالاثاروالسنةالكتابمنبالدلائلوالاحياءالاموات

عنسئلأمفأجابعنها-روحهاللهقدس-مصنفهأسئلأدريلاالاخيار،

أصلا،وسؤالخطبةعنمجردارأيتهفإني،الخطابأطالهوولكنالبعض

مأالاحياءبزيارةالامواتيعرفهلالاولىالمسألة)أما:بقولهفيهمبتدأ

لا؟(".

"ولا:المؤلفقولالخامسةالمسألةفينقرأأنناالسؤاليثيرومما

ذاتإنهاوالقول...السنةأهلأصولعلىإلاالمسألةهذهجوابيمكن

دليل،مائةمنأكثرهذاوعلى..وتنفصلوتتصلوتنزلتصعدبنفسهاقائمة

خالفمابطلانوبينا،والنفسالروجمعرفةفيالكبيركتابنافيذكرناهاوقد

".نفسهيعرفلمغيرهقالمنوانكثيرةوجوهمنالقولهذا

وجدناهاالنفسحقيقةفيعشرةالتاسعةالمسألةلىإوصلناإذاثم

فيهاأطالكبيرةمسألةفهي.والنفسالروجكتابعنهناذكرهلمامصداقا

أوردثم،قولهعلى(تعديده)حسبدليلاعشروستةمائةوذكر،الكلام
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تكنلمالمسألةهذهفهلجميعا.عليهاردثمللخصمحجةوعشريناثنتين

يتناولهاأننيتهكانتلكنمعروضةكانتأوعليهالمعروضةالمسائلمن

تكلملماأنهبيد،والنفسالروحكتابعلىللتفصيليحيلنوبالاختصار،

رأيه؟غيرعليها

علىالمذكورالسؤالعنالاجابةكانتلوأنهالأخيرالاحتماليؤيد

علىهناكلأحالالامربدايةمنمقصودةوالاطنابالاضافةمنالوجههذا

كما.لنفسوالروحكتابعلىالاحالةمنبدلاعشرةالتاسعةالمسألةهذه

كما،غيرهالصحيحفالقول..".:قالإذ،عشرةالخامسةالمسألةفيفعل

المسألةهذهجوابفيالغرضليسإذ،لىتعااللهشاءإنعليهستقف

علىفاحال.لا؟"امالاجسادقبلمخلوقةهيهلالأرواحفيالكلام

الروحفيالكبيركتابهعلىيحلولم،الكتابهذامنعشرةالثامنةالمسألة

موضوعاته.أهممنيكونأنبدلاالبحثهذاأنمع،والنفس

التاسعةالمسألةعنوانيكتبوهوبالهفييكنلمالمؤلفلعلبل

بلواحدسؤالعلىفيهيقتصرلمفانهعليها،الكلامفييتوسعنعشرة

حقيقةما:وهيعشرةالتاسعةالمسألةما"و:فقال،أسئلةثلاثةضمنها

نفسوالمطمئنةواللوامةالأمارةوهلغيرها؟أوالروحهيوهل.؟..النفس

؟".أنفسثلاثهيأمالصفاتهذهلهاواحدة

علىتحتهيتكلمأنيريدكاننهعلىيدلالعنوانفيهذاوصنيعه

تحتاجالتيهيمنهاالاولىوالمسألة.الكتاببهاويختمالثلاثالمسائل

أدلتهفيللتوسعويحيلالتفصيلمنبشيءعليهافيتكلم،القولإفاضةلىإ

خاضلماولكنه.والنفسالروحفيالكبيركتابهعلىالمنازعينعلىوالرد
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التصرفمنبندءأوبرمتهاالمسألةينقلأن-أظنفيما-لهبداالمسألةفي

والنفس.الروجكتابمن

المطمئنةالنفسعلىالكلامفيالثالثةالمسالةفيحصلهذاومثل

عنايةلهوالمؤلف،الفروقبعضذكرلىإالكلامانجرِفقد،اللوامةوالنفس

العنانفأطلق"،فرقكلهالدينإن":قالفقد،الدينفيلاهميتهابهاخاصة

القارئلتنبيهقليلاتوقفثمفرقا،وثلاثينخمسةعلىوتكلمالفياضلقلمه

.الكتاببهاختمفروقثمانيةعلىفتكلمعادثم،الفروقبابخطرعلى

نحوستستغرقالثلاثالمسائلمنالاولىالمسألةأنالمؤلفعلمفلو

لاالثانيةأنحينفيصفحة82نحووالثالتة(الهنديةالطبعة)منصفحة44

ماأمرهمنواستقبلذلكعلاملو=فحسبصفحاتخمسلىإإلاتحتاج

وقد.عشرةالتاسعةالمسألةوهي،واحدةمسألةفيقطيجمعهنلماستدبر

لحاديةباوالثالثةبالعشرينالثانيةإفرادلىإلىالاوعلىالكلاماتسعلمااضطر

،كانكماوالعشرينالتاسعةالمسالةفيكلهاالثلاثذكربقيولكن،و]لعشرين

عنوانها.منوالثالثةالثانيةليحذفإليهايعودأنالمؤلفوفات

لمولف:اترتيبحسبالكتابمسائلالانواليكم

لا؟اوعليهموسلامهمالاحياءبزيارةالامواتتعرفهل-1

لا؟أووتتذاكروتتزاورتتلاقىهللموتىاأرواح-2

؟الامواتجوأروالاحياءأرواحتتلاقىهل3-

؟وحدهللبدنالموتأوالروجتموتهل-4

منبعضهايتميزشيءفبايتجردتإذاالابدانمفارقةبعدالارواح-5

؟...وتتلاقىتتعارفحتىبعض

37



لا؟أوالسؤالوقتقبرهفيالميتلىإالروجتعادهل-

يشاركوهلأحدهما،علىأووالبدنالنفسعلىالقبرعذابهل

لا؟أووالعذابالنعيمفيالنفسالبدن

وسعتهالقبرلعذابالمنكرينوالزنادقةللملاحدةجوابناما-

؟..وضيقه

؟...القرآنفييذكرلمالقبرعذابكونفيالحكمةما-

القبور؟صحاببهايعذبالتيالاسبابما-

القبر؟عذابمنالمنجيةالاسبابما-1

والمنافقينالمسلمينحقفيعامهوهلالقبرفيالسؤال-1

والمنافق؟بالمسلميختصأولكفارو

ولغيرها؟لهايكونأوالأمةبهذهمختصونكيرمنكرسؤالهل-1

قبورهم؟فيالاطفاليمتحنهل-1

منقطع؟أودائمالقبرعذابهل-1

القيامة؟لىإالموتبينماالأرواحمستقراين-1

لا؟اوالاحياءسعيمنبشيءلموتىجأروتنتفعهل-1

مخلوقة؟محدثةأوقديمةالروجهل-1

عنها؟خلقهاتاخراوالاجسادعلىجالاروخلقتقدمهل-1

النفس؟حقيقةما-1

؟متغايرانشيئاناوواحدشيءوالروجالنفسهل2-

؟ثلاثأمواحدةالنفسهل2-
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لنا:تبينالمسائلهذهفينظرناإذا

.البرزخبأحوالتتعلقالمسائلمعظمأنأ-

فيه.والسؤالالقبرعذابفيمنهامسائلعشرأن-ب

علىالقربإهداءمسألةوهيمنهاعشرةالسادسةالمسألةأن-ح

أيضا.الفقهمسائلمنالميت

وحدوثها،وقدمهاالنفسحقيقة:وهي-منهامسائلخمسأند-

للبدنأولهلموتو،تأخرهأوالاجسادعلىخلقهاوتقدم،بالروجوصلتها

أيضا.الفلاسفةلهتعرضمما-فقط

واللوامةالمطمئنةالنفسفيوهي-والعشرونالحاديةالمسألةهـ-

النفس.تزكيةمسائلأهممن-والامارة

المسائلومن.مطولوبعضها،الحجمصغيرالمسائلبعضو-

(1)6لميتالىإالقربواهداء(1)5الارواحمستقرمسألة:لمطولةا

.(1)9النفسوحقيقة

نفيسبابمنها:مهمةأخرىمباحثعلىالمسائلهذهانطوتوقد

أخذ>وإذ:لىتعاقولهوتفسير،الميتتلقينومسألة،الفروقمنمطول

لى:تعاوقوله[،172:]الاعراف(ذديئنهمظهوره!منءادمبنىمنربك

لاية<مسمىأجلإكالاخرفيوينسلالمؤ!علشهاقفئالني>لمجضسث

ذلك.وغير[،24]الزمر:

!!!
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الكتابمساظابعغ!عركا

الامامالعلمأهلبعضفيهاناقشمسائللعرضالمبحثهذاعقدنا

إليهذهبماعلىاللهرحمهبهاستدلماالقارئيديبينوسنضع،القيمابن

لىإالكتابنسبةفيالشكمثاركانتثلاثمسائلوهيبه،نوقشوما

تيميةابنالاسلامبشيخاتصالهقبلمصنفاتهأوائلمنبانهالقولأوالمولف

الله.رحمه

.(-543)صعليهموسلامهمالأحياءبزيارةالأمو[تمعرفة(ا

يلي:بماذلكعلىالمولفاستدل

يمرمسلممن"ما:قالأنهع!النبيعنثبتالبر:عبدابنقال-1

يردحتىروحهعليهاللهردإلاعليهفيسلمالدنيا،فييعرفهكانأخيهبقبر

عليهويردبعينهيعرفهأنهفينص"فهذا:القيمابنقال"،السلامعليه

."السلام

،فلانبنفلانويا،فلانبنفلان"يابدر:لقتلى!العبيقول2-

فلماحقا؟"ربينيوعدماوجدتفإنيحقا،ربكموعدكمماوجدتمهل

أقوللماباسمعأنتممابالحى،بعثني"والذي:قالنداءهعمراممتغرب

الصحيحين.فيوالحدشطجو[با".يستطيعونلاولكنهم،منهم

نعالقرعيسمعالميت"أن:وفيهالصحيحينفيأنسحديث3-

".عنهانصرفوااذالهالمشيعين

عليكم"السلام:المسلمفقولالقبور،أهلعلىالسلامتشريع-4

خطاببمتزلةلكانذلكولولا،ويعقليسمعلمنخطابمومنين"قومدار

لجماد.و[المعدوم
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لهلحيابزيارةيعرفالميتبأنالسلفعنالاثارتواتر5-

فيالدنيابيأابنساقهاكثيرةومناماتآثاراالمؤلفأوردوقد.بهويستبشر

الاحياء(".بزيارةالموتى"معرفةبابتحتالقبوركتابه

منبزيارةيعلملمإنالمزورفان،"زائرا"عليهمالمسلمتسمية6-

بالمسلميعلملممنعلىالسلاموكذلك.زاره:يقالأنيصحلمزاره

.محال

ويعقلويخاطبيسمعلموجودوالنداءلخطابواالسلام"فهذا:قال

الرد".المسلميسمعلموانويرد،

حديثفيجاءكمادفنهبعدلجنازتهبالمشيعينالميتاستئناس7-

مسلم.صحيحفيالعاصبنعمرو

قبورهمعنديقرأأنأوصواأنهمالسلفمنجماعةعنذكر8-

الدفن.وقت

الميت.تلقين9-

منهمقريباالرجلصلىإذالموتىأنتفيدمناماتذكروقد-01

لموانالمرائي"وهذه:وقال،ذلكعلىوغبطوه،صلاتهوعلموا،شاهدوه

هذاعلىتواطأتقدكثرتهاعلىفهي،ذلكمثللاثباتبمجردهاتصلح

يهمرأوكتواطؤلهروايتهمكتواطؤشيءعلىلمؤمنينرؤياوتواطؤ،المعنى

ذكرناهبمابلالرويا،بمجردهذانثبتلمأناعلى.واستقباحهاستحسانهعلى

وغيرها".الحججمن

مثلعرفإذا"الميت:بقولهالمسألةوختمكثيرةأخرىمناماتوذكر

لهودعائهعليهوسلامهلهلحيبزيارةفمعرفتهوتفاصيلها،الجزئياتهذه
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".حرىواولى

به.استدلوماالقيمابنقالماخلاصةهذه

كلاميسمعالميتهل:اللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخسئلوقد

شخصه؟ويربد،زائره

"،الجملةفيالميتيسمعنعم.العالمينربدله"الحمد:فأجاب

فيجاءبماثم،فالاول،فالرابع،نيفالثا،بالثالثالسابقةالادلةمنواستدل

الجمعة،وليلةالجمعةيومعليالصلاةمن"اكثروا:قال!النبيانالسنن

الله"إن:قولهمنفيهاجاءوما،لحديثا("...عليمعروضةصلاتكمفان

".السلامأمتيعنيبلغونيملائكةبقبريوكل

كلاملجملةافييسمعالميتانتبينوأمثالهاالنصوص"فهذه:قالثم

،حالدونحالفييسمعقدبلدائما،لهالسمعيكونانيجبولا،الحي

لاوقد،يخاطبهممنخطاباحيانايسمعقدفإنه،للحييعرضقدكما

جزاء،عليهيترتبليس،إدراكسمعالسمع.وهذالهيعرضلعارضيسمع

لمرادافإن08[:]التمل<المونيلادممتمعإنك>:بقولهالمنفيالسمعهوولا

يستجيبلاالذبدكالميتالكافرجعلاللهفإن.والامتثالالقبولسمعبذلك

سمعوإنفالميت.المعنىتفقهولاالصوتتسمعالتيوكالبهائم،دعاهلمن

ونهىبهمرماامتثالولاعيالدإجابةيمكنهلافإنهالمعنىوفقهالكلام

وإنوالنهيبالامرينتفعلاالكافروكذلك.لنهيوبالامرينتفعفلا،عنه

خبرافجهغالدهولؤعلم>:لىتعاقالكماالمعنىوفهمالخطابسمع

.[23:]الانفال(لاسمممهتم
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.(1)وغيرها"عائشةعناثارذلكفيرويفقد،الميترويةوأما

:فقال،اخرىاسئلةمعلا؟اميزورهمنالميتيعرفهل:ثانيةوسئل

عليكم،السلام،يقالأنالسنةكانتولهذا،يزورهمنيعرفقد"والميت

)2(.الحديث."..مؤمنينقومدارأهل

بزيارتهم؟يعلمونهلالامواتزارواإذاالاحياءعنئالثةوسئل

ابنحديثففي،عليهوسلم،زارهإذابالحيالميتعلمما"و:فأجاب

يعرفهكانلمؤمناأخيهبقبريمرأحدمن"مامحك!يو:اللهرسولقال:قالعباس

في)البرعبدابنقال".السلامعليهورد،عرفهإلاعليهفيسلمالدنيافي

وصححهلمجؤ،النبيعنذلكئبت(:تحريف"المباركابن":الفتاوى

")3(.الاحكامصاحبلحقاعبد

الصحيحفيثبتكماالنداءيسمعالميت"فاناخر:جوابفيوقال

وهوفالاول،فالرابع،فالثاني،الثالثالدليلوذكر."..قالأنه!ن!النبيعن

.عباسابنحديث

الفتاوىفيللحديثالبرعبدابنتصحيحالاسلامشيخذكروقد

الذيوهو،كتبهمنمواضععشرةمنأكثرفيواستدل،وغيره2(459/)

المسألة.هذهعنجوابهالقيمابنبهافتتح

نأعلىتدلالقيمابنوجوابهذهالإسلامشيخأجوبةبينالمقارنة

364(.362-4/2)الفتاوىمجموع(1)

3(.340-4/230)الفتاوىمجموع2()

331(.)23/الفتاوىمجموع)3(
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أدلةهيالاولىالاربعةلادلةو،شيخهأجوبةعلىجوابهبنىالقيمابن

.والمناماتبالاثاريدهاوالادلةبعضعليهزادثم.شيخه

فييسمعالميتأنيرىالاسلامشيخأنجوابيهمابينالفرقلكن

يجب"لاأنهالثانيةالمرةفيوزاد،مرتينالأولجوابهفيقالكماالجملة

هناو"قد"."حالدونحالفييسمعقدبلدائما،لهالسمعيكونأن

فهذه،الثانيجوابهفيقالكمايزورهمنيعرفقدالميتأنويرى.للتقليل

دائمة.ليستأيضاالمعرفة

فيكثيرابنصاحبهنقلوقد.كلامهفيوعممتوسعفقدالقيمابنأما

الدليلبعدالقيمابنقولاخرلىإالمسألةأولمن325-327()6/تفسيره

قوله:نقلولكنزائرا،المسلمبتسميةالاستدلالحذفوقد.السادس

موافقكثيرابنفكان".محالبالمسلميعلمولايشعرلامنعلى"والسلام

نقله.ممابهاستدلوماالمسألةهذهفيالقيملابن

مقدمتهفياللهرحمهالالبانيالدينناصرمحمدالشيخناقشوقد

ص)"الساداتالحنفيةعندالامواتسماععدمفيالبينات"الاياتلكتاب

القليببأهلخاصبأنهالأولالدليلعلىفرد،بالسماعالقائليندلائل89(

.قبرهفيوضعهبوقتخاصالنعالقرعبأنالثانيوعلى،للعادةخرقاوكان

ابنحديثومنهاأسانيدها.تصحلاأخرىبأحاديثاستدلواأنهموذكر

وغيرهالاسلامشيخوصححهالبرعبدابنعنتصحيحهنقلالذيعباس

.(132ص)انظر

تحتالروجفيالقيمابنقولالأدلةمنلهمرأيتماغرب"و:قالثم

استدلالهونقل"نصهمافيهجاءطويلبكلامفاجاب...الأولىالمسالة



فماالقيمابنالله"رحم:وقالعليهوسلامهزائراالميتعلىالمسلمبتسمية

نأسبقوقد.إلخ..(".العقليالاستدلالهذامثالفيالدخولعنأغناهكان

.الكتابنسبةتحقيقمبحثفيهذاتعقيبهنقلنا

الافاضةطوافوتسميةقباءوزيارةلحراماالبيتبزيارةالاولردثم

الصلاةتشهدفي!للنبيالصحابةبمخاطبةالثانيورد.الزيارةبطواف

وغيرمسجدهفيبعيداأوقريباخلفهوهم،النبيأيهاعليكالسلام:بقولهم

6(.0)صمسجده

أشياءلىإأشارالالوسيكلامعلىتعليقهفيثم،الكتابمقدمةفيهذا

:(132)صفقالالقيمابنوذكر.بالسلامالاستدلالعلىالردفيأخرى

هذاتوجيهفيتيميةابنالإسلامشيخقوليستحضرلم...اللهرحمه"وكأنه

المشارالاعمىحديثذكروقد(614)صالاقتضاءفيفقال5،ونحوالسلام

نأافترضإذاوهذا...ربيلىإبكتوجهتنيإمحمديا:قوله)يعنيانفاإليه

بهبطلب1ءندمثالهو"هذا(:يسمعهلاعنهغائبااوبعيداكانع!ي!النبي

المصلي:يقولكمابالقلبلشهودهفيخاطب،القلبفيالمنادىاستحضار

يخاطبكثيرا،هذايفعلوالانسان.وبركاتهاللهورحمةالنبيأيهاعليكالسلام

".الخطابسمعمنالخارجفييكنلمواننفسهفييتصورهمن

ولكن،الاعمىحديثتوجيهفيهذاالاسلامشيخكلامجاء:قلت

نحنالتيالمسألةعنلجوابافيوردقدالميتعلىبالسلاماستدلاله

سبق.كمافيها،

تلقينالاحياءبزيارةالأمواتمعرفةعلىالقيمابنبهاستدلومما

الاتية.المسألةوهي،الدفنبعدالميت
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92-33(.)صالدفنبعدالميتتلقين2(

ابنبهااستدلوقد،الروجكتابفيالعارضةالمسائلمنالمسالةهذه

فيهيكنلمبهوينتفعذلكيسمعنهولولا:وقالالامواتسماععلىالقيم

عليهواحتجالتلقيناستحسنأحمدالامامأنذكرثمعبثا.وكانفائدة

فاتصال،يثبتلموإنلحديثا"فهذا:وقالأمامةأبيحديثوذكر.بالعمل

".بهالعملفيكافإنكارغيرومنوالاعصارالامصارسائرفيبهالعمل

عنهالمذكوروانما،أجدهفلم،للتلقينأحمدالاماماستحسانأما

نفسهالقيموابن.وغيره692-992(2/)4الفتاوىمجموعفيكما،إباحته

الميت،يلقن"ولا:قالالجنائزفيالنبيهديالمعادزادكتابهفيذكرلما

رفعه.يصحلا...الطبرانيرواهالذيلحديثاواما.اليومالناسيفعلهكما

الميت،دفنإذايفعلونهالذيفهذا:اللهعبدلابيقلت:الاثرمقالولكن

نأشهادةالدنيا:عليهفارقتمااذكر،فلانةبنفلانيا:ويقولالرجليقف

أبوماتحين،الشامهلإلاهذافعلأحدارأيتما:فقال.اللهإلاإلهلا

التلقينيكنلمأنهعلىيدلفهذا..")1(..ذلكفقالإنسانجاء،المغيرة

.الروحكتابفيذكركماوالاعصارالامصارسائرفيبهمعمولا

الكتبمنالروجكتابأن"الكتابتأليف"زمنمبحثفيسبقوقد

قوليهاخرالزادفيقولهيعدأنفينبغيالمعاد،زادقبلالقيمابنألفهاالتي

المسألة.في

فقالالصنعانيالاميرالروجكتابفيالمؤلفكلامتعقبوقدهذا،

.(5-1/22523)لمعادازاد(1)
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أولا:لهيقالفإنهالضعفغايةفيتراهكما"وهو:"الشتيتجمع"كتابهفي

هم!اللهبرسولواقتداءاتباعاالائمةاعظمأنتنكرولاأنتتشكلا

ولابكرأبالقنواأنهمواحدحرفعنهميأتلمأنهيقيناونعلم،أصحابه

لقنالخلفاءهؤلاءمناحداانولا،عنهماللهرضيعلياولاعثمانولاعمر

قامأنهالصحابةمنحدعنبروايةيأتيأنواللهيمكنولابل،دفنهبعدميتا

يناديه.صحابيقبرعلىاحدقامولا،فلانةبنقلانيا:وقالغيرهقبرعلى

الامصارسائرفيبهالعملاتصلإنهإمامتهمعالقيمابنيقولفكيف

إلايفعلهأحدارأىما:يقولأحمدالامامهذاثانيا:لهيقالثموالاعصار؟

والاعصار"،الامصارسائر:"يقولفكيف،المغيرةأبوماتحينالشامأهل

منوكم؟المغيرةابوماتحينالشامهلإلايفعلهلمانهيخبرواحمد

فيانحصرتتكنفلمالامصارواما!شيو.وفاتهمنخلتقبلهاعصار

".الشام

نسختهفياللهرحمهبطينأباالرحمنعبدبناللهعبدالشيخعلقوقد

سائرفيوالعملالاستحسانامرعلىطويلاتعليقاالروجكتابمن

موضعه.فيمنهنقلناهوقدالامصار،

.(14-6148)صللميتوإهداؤهاالقرانقراءة3(

انتفاعفيالكتابمسائلمنعشرةالسادسةالمسألةمنجزءوهي

فيهذكرمستفيضطويلبجوابالقيمبنعنهاأجابالاحياء،بسعيالموتى

إليهتسببمااحدهما:،بأمرينالانتفاععلىمجمعونالسنةاهلاناولا:

الخلافوإنما.عنهلحجواوالصدقةلهوالاستغفارالدعاء:نيوالثا،الميت

ادلةساقثم.والذكرالقرانوقراءةوالصلاةكالصومالبدنيةالعباداتفي
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الصدقةثوابوصولأدلةفذكر،يتسببلموماإليهتسبببماالميتانتفاع

ثوابوصولعلىمتظاهرةالنصوص"وهذه:قالثم.لحجواوالصوم

الثوابفإن،القياسمحضوهذا،عنهلحيافعلهاإذاالميتلىإالاعمال

ذلك".منيمنعلمالمسلملاخيهوهبهفاذاللعاملحق

مجردهوالذيالصومثواببوصولع!ي!النبينبه"وقدأيضا:وقال

باللسانعملهيالتيالقرانثوابوصولعلى...بالقلبتقومونيةترك

وبدنية.مالية:قسمانوالعبادات...الأولىبطريقالعينوتراهالأذنوتسمعه

العباداتسائرثوابوصولعلىالصدقةثواببوصولالشارعنبهوقد

البدنية.العباداتسائرثوابوصولعلىالصومثواببوصولونبه،المالية

الثلاثةفالأنواع.والبدنيةالماليةمنالمركبلحجاثواببوصولخبرو

والاعتبار".بالنصثابتة

وصولعلىالمقتصرينأدلةثم،الوصولمنالمانعينأدلةذكرثم

بالوصولالقائلينجوابثم،والحجكالصدقةالنيابةيدحلهاالتيالعبادات

وإهداءهاالقرانقراءةأناخرهفيقررمطولجوابوهو.الفريقينأدلةعن

إليه.تصلأجرةبغيرتطوعاللميت

قرأ"من:فقالذلكعنسئللماأيضاالاسلامشيخجوابهووهذا

القيمابنجوابفكأنذلك")1(.نفعهالميتلىإهداهومحتسباالقران

حنيفةبيوأاحمدمذهبوهو.الإسلامشيخلجوابوتشييدتفصيل

ومالكالشافعيمذهبمنوالمشهور.والشافعيمالكأصحابمنوطائفة

الميت.لىإثوابهايصللاالبدنيةالعباداتأن

3(.4/200)الفتاوىمجموع(1)
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عنها.أجابثم،قولهعلىإيراداتالمسألةآخرفيالقيمابنأوردوقد

:فقالالقيمابنإجابابالمنارتفسيرفيرضارشيدالسيدناقشوقد

ونحوهاالقرآنقراءةثوابلوصولالمانعينحججمنينسلم.وهو.".

السلفاتباعأنصارأكبرمنوهوولكنه،السلفعنذلكمنشيءنقلعدم

جدا".ضعيفبجوابالحجةهذهعنأجابقد

بقوله:عليهردهبدا،بطولهالقيمابنكلامساقماوبعد

المسألةتلكعنالغفلةفلولا،المحققوأستاذناشيخناعنالله"عفا

هويردهاكانماببعضعليهنردهاالتيالاغلاطهذهفيوقعلماالواضحة

شيء".علمهعنيعزبولايغفللامنوسبحان،الحالةهذهغيرفي

مفصلا.رداالقيمابنجوابعلىردثم

الاعمالهذهمنشيءنقلعدمالقيمابنتعليلعلىردهفيقالومما

المشروعةالبرأنواعمننوعمن"ماالبر:أعمالكتمانعلىالسلفلحرص

القرانصرحالتيالصدقاتحتى،الطيبالكثيرفيهعنهمنقلوقدإلا

يعرضقدولما،عليهموستراللفقراءتكريماالابداءعلىإخفائهابتفضيل

لي!ستللموتىالقرانوقراءة.لهاالمبطلةوالرياءوالاذىالمنمنفيها

منيعدلالغيرهيقرأالذيلانيقع؛يكادلاممابهاالمراءاةإنحتىكذلك

نصبواالذينأينثم.الرياءخوففيكتمهغيرهمعلىالممتازينالعباد

لملم،والتابعينالصحابةمنالخيرلىإوالدعوةوالقدوةللارشادأنفسهم

بعدالاسلامبلادعمالذيالبرمنالنوعهذافيفعلولاقولعنهميؤثر

الامريتركونكانواإنهم:يقالأنيمكنفهلمشروعا؟كانلوالعصورخير

هداةكانواإنهمكلا،؟وحدهمنهالنوعهذاأخفواإنهمجدلا:قيلكمابالبر،



".أقوىالهدايةفيالاعمالوتأثير،عمالهموبأقوالهم

ماقائلذلكيفعللمالسلفمنأحدابأنالقائلإن:القيمابنقولوأما

ذكرمايثبت"الذي:بقولهرضارشيدالسيدعليهفرد.إلخ..بهلهعلملا

ينقللمبأنهمعترفاكانإذابهوناهيكبه،لهعلملامابقولأجدرللسلف

فيعنهمللنقلنفيهفيالناوحسب،الاصلهووالنفي،منهمأحدعنذلك

بالضرورةعلموماالعقلويدل،شرعيتهعدمعلىالصريحةالاياتتدلأمر

".استفاضأوعنهملتواترمشروعاكانلوأنهسيرتهممن

بهتبرعفإذا،للعاململكالثوابأنالمسألة"وسر:القيمابنقولأما

قراءةثوابهذامنخصالذيفما،إليهاللهوصلهالمسلماخيهلىإهداهو

نكنلم":مناقشتهفيفقال("،اخيهلىإيوصلهأنالمرءعلىوحجرالقران

النظرياتدونالدينأمورفيالنقلاتباعلىإومرشدناأستاذنامنننتظره

مجهولأمرالثوابفإن؛مسلمةغيرالنظريةالقاعدةهذهأنعلىوالاراء،

مجاللاالتيالغيبعلممنفانهاكلها،الاخرةكأموروحدهلىتعااللهبيد

الدينلهالمخلصينلحينالصاالمومنينبهلىتعااللهوعدومافيها.للعقل

مستحقهولاكنههيعرفونلابشروطهاوالاعمالالايمانعلىالثوابمن

يوجدولاوالرجاء،الخوفبينيكونوابانامرواولذلك؛القطعسبيلعلى

عملهثوابيملكالعاملأنعلىيدلماالصحيحةالاخبارولاالاياتفي

كمافيهفيتصرفوالتمرالقمحأووالفضةالذهبيملككماالدنيافيوهو

".والبيعبالهبةفيهايتصرف

الاعصارسائرفيالمنكرينحتىالناسعمل"وهذا:القيمابنوقول

بقوله:رضارشيدالسيدعليهردالعلماء("،مننكيرغيرمنلامصارو
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لمأنهمعلى،فيهحجةلاكهذاتعبديأمرفيوحدهالخلف"وعمل

(")1(.عليهيجمعوا

التلقينمسألةفيالقيمابنوصمالذيالصنعانيالاميرأنوالغريب

هذا:قلت"فإن:وقالالقربإهداءمسألةفيكلامهمعظمنقل،بالتعصب

علىالناسأحرصوهم،وغيرهمالصحابةمنالامةسلفقعلهماشئ

أبيئقوليعني-اللهخلقلاشرفالصحابيهذافعلهقد:قلتالخير.

ءلمجصالنبيعلىالصلاةوالمقصود:كلها،صلاتيلكاجعلع!و:اللهلرسول

إشهادالهبةهذهفييشترطلافانهذلك،السلفيفعللمانهلكأينومن-

يقدحلافانهمنهمأحدهذافعلماأنهوهببها؟إخبارهمولاعليهاالناس

سبقناسواءفعلهجوازدليللناثبتقدولانه،واجبلامندوبلانهفيهم

لا؟")2(.اوأحدإليه

)3(،بدعةوغيرهالاسلامشيخراهالذي-!ي!النبيلىإالقربوإهداء

بي!أبقولأيضاجوازهعلىالاميراستدل-يفعلونهيكونوالمالصحابةفان

لمنار)8/226-023(.تفسير)1(

.(188)صالغريبتانيس2()

2(.445/)المسائلجامع)3(

!!!
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الكتابموارد

سماهاالكتبمننقولأحدهما:نوعانالروحكتابفيالمؤلفموارد

شيوخهبعضلىإأسندهاشفويةنقولوالاخرأصحابها،سفىأو

تيميةابنالاسلامشيخشيخهكتبمننقلهاالتيالنصوصأما.وأصحابه

المعروفمنهجهوهذا.أخرىأحيانايصرحولمأحيانا،عنهبالنقلفصرح

شيخه.عنالنقلفي

النقل،خلالفيمؤلفهيذكروقد،مصدرهلىإالاشارةيغفلماوكثيرا

يكونوقدآخر،كتاببواسطةمنهنقلأنهمعمصدر،علىيحيلوقد

كتابلىإوهمهفينتقل،النقلفيواهماالوسيطالمصدرهذاصاحب

.الكتابحواشيفيمنهوقفتماعلىنبهتوقد.الروح

مسالة،مسألةالكتابهذافيالمؤلفمواردعنأتحدثأنرأيتوقد

النقللاستفاضةونحوهاالسننوكتبوالموطأالصحيحينلىإشيرولا

المذكورةبالكتبالخاصالفهرسفيأماكنهامعأسماؤهاتيوستأمنها،

المتن.في

عليهم.وسلامهمالاحياءبزيارةالامواتمعرفةفيالأولىلمسألةا*

الاسلامشيخفتاوىبعض-علىليظهرفيما-المسألةهذهبنيت

وسماعهبزائرهالميتمعرفةعنسئلوقد،المجموعفيالواردةكالفتوى

"ما:لحديثلبرعبدابنوتصحيح362(.و)9303/24()24/لكلامه

معرفتهمعلىالموتىعلىبالسلاموالاستدلال."..أخيهبقبريمرمسلممن

ذلك.لىإالمؤلفيشرلموإن،الشيخكلاممنمأخوذكلاهمابالمسلم
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نصوقد.الدنيابيألابنالقبوركتاب:المسألةهذهمواردومن

بزيارةالموتىمعرفةباب"وهو،منهنقلالذيالبابوعلىعليهالمؤلف

وقد.منهاساقطالمذكوروالباب،ناقصةالقبوركتابومطبوعة،الاحياء"

الدنياأبيلابنالمناماتكتابفيالمؤلفساقهاالتيالاخباربعضوردت

القبور.كتابالمسألةهذهفيالرئيسالمصدرولكنأيضا،

.للخلاللجامعاكتابمنالقبورعندالقراءةكتاب:مواردهاومن

ذكرفيالعاقبةكتابهوالمصدر،الإشبيليالحقعبدعنفيهاونقل

.الاستيعابكتابهمنو]لنقلالبر،عبدابنوعن.الموت

منه،أخذهاالذيالكتابيسملمولكن،الجوزيابنعنحكايةونقل

وكلاهما-المماتعندلثباتوالمنتظمفيوردتأنهابالذكرلجديروا

مختلف.وجهعلى-الجوزيلابن

وتذاكرها.الموتىأرواحتزاورفيالثانيةلمسألةا*

أبيابنلىإوعزاهاالمسألةهذهفيالمؤلفنقلهاالتيالاخباربعض

/أنيطهرولكنله،الموتذكروكتابالمناماتكتابفيوردتقدالدنيا

لىإمعزواالاصابةكتابفيبعضهارأيتنيفاالقبور،كتابيضامصدرها

القبور.كتاب

.الامواتوأرواحالاحياءأرواحتلاقيفيالثالثةلمسألةا*

منبشيء،تيميةابنالاسلاملشيخكلامانقلالمسألةهذهاولفي

فيإلاالشيخيذكرولم".النزولحديث"شرحمنعليهوالتعليقالتصرف

خلطثم.."..:وقالالقولهذاالاسلامشيخختار"و:قالإذالنقلأثناء
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تتناولالايةأنلتحقيق"و:قولهأنسياقهوأوهم،الشيخوقولتعليقه

البحورفيالسفارينيالدينشمسفهمكماهو،كلامهمن."..النوعين

.الإسلامشيختحقيقأنهمع(،1/126)الزاخرة

الدنيا،أبيلابن""المناماتكتابمنمعظمهاكثيرةمناماتنقلثم

مؤلفهوذكر،العاقبةكتابمنوبعضها.مؤلفهأوالكتابلىإالإشارةدون

موضعين.في

مفقود،وهومندهلابن("والروح"النفسكتاب:المسألةهذهمواردومن

مخطوطاته.فييردلممنهالمنقولوالنص،للدينوري""المجالسةوكتاب

ولمالعابر،القيروانيطالبأبيبنعليعننقلهاغريبةحكاياتوثمة

السابعة.المسألةفيعليهأحالالذي""البستانكتابولعله،كتابهيذكر

ابنالإسلامشيخلىإمائلغيركانممنواحد"غيربأنالمسألةوختم

مسائلفيعليهيشكلكانشيءعنوسألهموتهبعدراهأنهحدثه"تيمية

أولئك!بعضسمىوليته.بالصوابفأجابهوغيرها،الفرائض

؟وحدهللبدنأوللروحلموتا:الرابعةلمسألةا*

للقرطبي،الاخرةموروالموتىبأحوالالتذكرةكتابمصادرها:من

.الكتابدونالمولفسمىوقد

قولهفيالمفسرينأقوالمنهنقل،لجوزيالابنالمسميرزادومنها:

شآءمنإلاالاز!فىومنآلسفؤتفىمنفصعقألصورفى>ونفخ:لىتعا

.68[]الزمر:<آلله
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إنه:حديثفيقولهالمزيالحجاجأبيلحافظاشيخهعنفيهاوحكى

اخر.حديثفيالراويعلىدخل

.السؤالوقتقبرهفيالميتلىإالروحعودةفيالسادسةالمسالةغ

غيرمنوبعضها.الاسلاملشيخالنزولحديثشرحمننقولعدةفيها

الشيخ.كلاممنبانهتصريح

والروحالنفسوكتاب،حزملابنوالنحلالمللكتابمنفيهاونقل

النزولحديثشرحبواسطةالاخيرالكتابمننقلهيكونوقد،مندهلابن

.الاسلاملشيخ

النفسعلىهوهلالقبرعذابفيبالسادسةالملحقةالمسألة*

حدهما؟اووالبدن

لهاوأقواواثارهاباحاديثهاكلهالمسألةفاحمدأالامامقوالاستثنيناإذا

صرحوقد.للقرطبيلتذكرةو،الاسلاملشيخفتوى:مصدرينمنماخوذة

"لفظذاكروهوالمسالةهذهعنسئلقدالاسلامشيخباناولهافيالمؤلف

تذكرةأما2(.282-59)4/الفتاوىمجموعفيوالمسألة"،جوابه

فوهم،القرطبيمساقالاحاديثساقوقد،المؤلفإليهايشرفلمالقرطبي

بنلعليوالمعصيةالطاعةكتابمناثارثلائةونقلبعضها.في

منأنقلهاادريفلاالاسانيد،محذوفةالتذكرةفيوهيباسانيدها،معبد

ومن؟التذكرةمنأخرىنسخةعندهكانتأم،مباشرةمعبدابنكتاب

بعضفيالنقلفيوتصرفالقبر.عذابفيالمعتزلةأقوالنقلالتذكرة

موضعه.فيستراهكماالخطأ،فيفوقع،المواضع
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وضيقه.وسعتهالقبرلعذابالمنكرينعلىالردفيالسابعةالمسالة*

القرطبيكلامعلىأجوبتهبعضبنىوقد،التذكرةكتابمواردها:من

اسمعلىينصولمالدنيا،بيألابنالمحتضرينوكتاب؛إليهإشارةدون

له.القبوروكتاب؛الكتاب

البستانوكتابالدنيا،أبيلابنالمناماتكتابعلىللمناماتوأحال

العابر.للقيرواني

بعضعنشيخنا"اخبرنيبلفظالاسلامشيخعنخبراونقل

."...عنهخبرأوأشاهدأدريفلا،المحتضرين

"حدثني:الاولالخبرفيفقال،أصحابهمناثنينعنخبرينونقل

وصفه.."..دارهمنخرجأنهالحرانيالرزيزبنمحمداللهعبدبوصاحبنا

الكريميلجامعاخطيبلمالعاالناسكالعابدالعالمبالامامكثيرابن

والنهايةالبدايةفيترجمتهانظر7430سنةفيوفاتهرخوبالقبيبات،

."و"رزينالوزير""لى!لمراجعافيالرزيز""تصحفوقد.(1/584)8

منتابابنمحمداللهعبدبوصاحبنا"حدثني:الثانيالخبرفيوقال

لىإرجلجاء:قال.الصدقيتحرىوكان،اللهعبادخيارمنوكان،السلامي

."..ببغداد.لحداديناسوق

حجروابن(437)4/العصرأعيانفيالصفدفيمنتابلابنترجموقد

سبق.كما،728سنةبدمشقوتوفي(.437)3/الكامنةالدررفي

القبر.عذابمنالمنجيةالاسبابفيالعاشرةالمسالةكغ

ومسندالبر،عبدلابنوالتمهيدحميد،بنعبدمسندمواردها:من
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والتعديللجرحوا،المدينيموسىلابيوالترهيبوالترغيب،الطيالسي

علىينصولم،الحاكمحمدلابيوالكنىوالاسامي،حاتمأبيلابن

الاخيرين.الكتابين

نأوذلك،النقلفيبطريقتهانخدعوقد،القرطبيتذكرة:مواردهاومن

في"فتنةراسهعلىالسيوفببارقة"كفى!شي!:قولهفسرالترمذيالحكيم

الترمذي"قاله:اخرهفيوقالمنهجزءاالقرطبيونقل،الاصولنوادركتابه

تتمةهذاقولهأنمع.."..يفيقلاالشهيدكانإذا:"قلت:قالثم"،الحكيم

ابننقلوقد".قلت.الحكيمالترمذي"قالهحذفيجبو،الحكيمكلام

ابنتفسيرأنهيوهممما،إليهالاشارةدونأولاالحكيمالترمذيتفسيرالقيم

عليه.ورد.".الشهيد.كانإذا:القرطبياللهعبدابو"قال:قالثم،القيم

فيسمرةبنالرحمنعبدلحديثتعظيمهالاسلامشيخعنفيهاونقل

هذاأمريعظمالاسلامشيخ"سمعت:قال.الطويلةلمجي!النبيرؤيا

."...لحديثا

للمسلمينعاماالقبرفيالسؤالكونفيعشرةالحاديةلمسالةا*

.والكفاروالمنافقين

إلاتكونلاالقبرفيالفتنةإنالبر:عبدابنقولالتمهيدمنفيهانقل

عليه.ورد،لمنافق1وللمؤمن

والامةبهذهالقبرفيالسؤالاختصاصفيعشرةالثانيةالمسالة!!

عمومه.

والقرطبي،الاشبيليالحقوعبدالترمذيلحكيماأقوالفيهانقل

القرطبي.تذكرةجميعاومصدرها
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قبورهم.فيالاطفالامتحانفيعشرةالثالثةالمسألة*

277،)4/الفتاوىمجموعفيالواردةالإسلامشيخفتوىعلىمبناها

222(.4/)المسائلوجامع28(0

وانقطاعه.القبرعذابدوامفيعشرةالرابعةلمسألةا*

!الكتابيسمولمالدنيا،بيألابنالقبوركتاب:مواردهامن

.البرزخفيالارواجمستقرفيعشرةالخامسةالمسالة،

لابنوالروجالنفسكتابثمالبر،عبدلابنالتمهيدمواردها:أهممن

وإنما،الكتبيسمولم.حزملابنوالنحلالمللفيالفصلكتابثم،منده

فيتردلموالنحلالمللمنالمنقولةالنصوصوبعضأصحابها.ذكر

المطبوعة.نسخته

38(.0)صالمروزينصربنلمحمدقتيبةابنعلىالردكتابومنها:

سعيمنبشيءالموتىجأروانتفاعفيعشرةالسادسةلمسالةاك!

لاحياء.ا

،الكحاليحيىبنمحمدبروايةأحمدالاماممسائلمواردها:من

القرطبي،عمربنأحمدالعباسلابيمسلمصحيحشرجفيوالمفهم

.حمدانابناللهعبدلابيلرعايةو،للبيهقيوالاثارالسننومعرفة

.للجوهريوالصحاجالبر،عبدلابنالاستذكار:يسمهلمومما

عقيل.ابنالوفاءأبيكتببعضمننصافيهاونقل

لتندنسنلتسوأن>:لىتعاقولهعنالاسلامشيخفتوى:مواردهاومن
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ذكروقد32(03-264/)4الفتاوىمجموعفي93[:]دخ(سعىماإلا

لغيرملكهنفىوانماغيرهبسعيالرجلانتفاعينفلمالقرانإنطائفةقول

ويرجحها(".الطريقةهذهيختارشيخنا"وكان:قالثم،سعيه

وحدوثها.الروحقدمفيعشرةالسابعةلمسالةايم!

-4162/)الفتاوىمجموعفيالاسلامشيخفتوىمواردها:من

42-427(.)4منهاطويلانصاالقيمابننقلوقد231(

نقلهيكونوقدحمد.أللاماملجهميةواالزنادقةعلىالردكتابومنها:

.اختلافاللفظفيولكن،المذكورةالفتوىبواسطة

لجواباكتابعنصادرأنهيبدواللهلىإالاضافةعلىالكلاموفي

.(116-551)2/الاسلاملشيخالصحيح

ثم،الكتابخطبةمننقلوقد،مندهلابنوالروحالنفسكتابومنها:

منه.والاثارالاحاديثبعضنقل

وقد"قتيبةابنعلى"الردولعله،المروزينصربنمحمدكتابومنها:

.مندهابنكتابالنقلمصدريكونوقد.عشرةالخامسةالمسالةفيسماه

.تأخرهأوالاجسادعلىالارواححلقتقدمفيعشرةالثامنةلمسالةاة

ذكروقد.وغيرهالاسلامشيخحكاهماقولينالمسألةفيأنفيهاذكر

.(414)8/التعارضدرءفيالقولينالشيخ

منءادمبنىمنربختأخذ>وإذ:لىتعاقولهعلىمفصلكلاموفيها

ابنذكروقد[ه172:]الاعرافالاية(أنفسهمعكوأشهدهمذربنهمطهورهم
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منأكثرقواعد،"ثلاثالاسلامشيخمؤلفاتأسماءفيالمغربيرشيق

هذهفيالقيمابنمواردهممنولعلها.المذكورةالايةفي")1(ورقةسبعين

المسألة.

البسيطوالتفسير،مندهلابنو]لروجالنفسكتابمواردها:ومن

مأخوذةكلهاوغيرهماالانباريوابنالزجاجإسحاقبيأقوالو،للواحدي

لابيالقرآنونظمالبر،عبدلابنوالتمهيدحزم،لابنوالنحلوالملل؛منه

ولم.البسيطفيوردتقدمنهالمنقولةالنصوصوبعض،الجرجانيعلي

.الاحيانبعضمؤلفيهاسمىوإنما،المذكورةالكتبالمؤلفيذكر

نصربنمحمدكتابمصدرهأنيبدوولكن،عيينةابنتفسيرمنونقل

المروزي.

،والماورديوالواحديلجوزياوابنالزمخشريواحدةمرةذكروقد

.والعيونوالنكت،والبسيطالمسير،وزاد،الكشاف:كتبهممنلمقصودوا

تهذيبفيكلهاالرازيجعفربيأتجريجفينقلهاالتيوالاقوال

له.المجروحينكتابفيفهوحبانابنقولإلاالمزيلشيخهالكمال

النفس.حقيقةفيعشرةالتاسعةالمسالة*

والملل،الاشعريلحسنالابيالاسلاميينمقالاتمواردها:من

.حزملابنوالنحل

نأو]لغريب-النفسفيكتابهفيأجدهلمالرازيللفخرنصافيهاونقل

كتبه.منعليهوقفتوماتفسيرهفيولا-إليهيرجعلمالقيمابن

286(.)صتيميةابنالاسلامشيخلسيرةلجامعا(1)
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.974سنةالمتوفىالصائغبنالديننورالقاضيعنحكايةفيهاونقل

،الكتابسمىوقدالدنياأبيلابنالمناماتكتابمواردها:ومن

ذكروقدالاستذكاروكتاب،الكتابيذكرولمقتيبةلابنلحديثاوغريب

الروياوكتاب.لجسماكلمةتفسيرمنهانقل،للجوهريوالصحاج،مؤلفه

لهذاخبرعلىأقفولم،الباهليقيسبناليسعبنمسعدةولعلهلمسعدة،

.الكتاب

البستانكتابصاحبوهوالعابر،القيروانيعنالمناماتبعضونقل

السابقة.المسائلبعضفيمنهنقلالذي

22ساقثم،الروججسميةإثباتفيالقيمابنأفاضالمسألةهذهفي

مفردةرسالة"الرئيسللشيخأن(1الكبير)الالوسيذكروقد.للمنازعيندليلا

".كتابهفيحججهزيّفالقيموابنالعشر..)2(.بالحججسماهاذلكفي

النفس،معرفةفيسينالابناخرىورسالةالرسالةهذهلىإرجعتوقد

الدلائلبعضإلافيهاأجدلمولكنو"الشفاء"،""النجاةكتابيهلىإوكذلك

ولم،البغداديالبركاتأبيعنمنهادليلانقلوقدهنا.القيمابنذكرهاالتي

قطعةإليناوصلتوقد،النفسفيكتابهفيولعلهله،المعتبركتابفيأجده

منقولةأيضاأخرىدلائلتكونوقد.هناالمنقولالنصفيهاليسولكن،منه

المذكور.الكتابمن

.(1/561)5نيالمعاروح(1)

دائرةفيمطبوعةوالرسالة.تصحيفولعله،الغر":"نيالمعاروحمطبوعةفي2()

الدكن.بحيدرابادالعثمانيةالمعارف
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ليستالنفسأنفي313()تالرازيبكرأبيكتابأكاندريولا

لا؟أمالمسألةهذه.المؤلفارد0)1(.. فيموص

مع-اقفولممفصلا،رداجميعاالمنازعينأدلةعلىالقيمابنردوقد

وهذاسينا،لابنقولاضمنهاأوردوقدفيها.القيمابنمواردعلى-الاسف

.أجدهلمأيضا

؟متغايرانشيئاناوواحدشيءوالروحالنفسهل:العشرونلمسالةا!غ

النفسوكتاب؟النفستفسيرمنهنقل،للجوهريالصحاح:مواردهامن

.مندهلابنوالروح

؟ثلاثأوحدةوالنفسهل:والعشرونالحاديةلمسالةا*

دونالطبريتفسيرمن"المطمئنة"النفسفيالمفسرينأقوالفيهانقل

عنالقيمابنفيهايصدرلم،الفروقمنمطولبابوفيها.إليهالاشارة

.خاطرهوفيضفكرهنتائجمنالكلاممعظمبلآخر،كتاب

!!!

النفس.فيوالصغيرالكبيركتابيهغيروهذا31(،1)2/للنديمالفهرستانظر:(1)
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عنهالصادلدن

فسمى،بمصدرهصرحمعظمهم،كثيرونالروحكتابعنالصادرون

دوننقلمنومنهم.المؤلفبذكراكتفىوجميعاوالمؤلفالكتاب

وابن774()تكثيرابنلحافظا:هؤلاءومن.مؤلفهأوالكتابلىإالاشارة

الطحاوية.العقيدةشارح297()تالحنفيالعزأبي

المسألةمنطويلانصا325-327()6/تفسيرهفينقلفقدلاولأما

بابنوتاثره0الاختصارمنبشيءالاحياءبزيارةالامواتمعرفةفيالاولى

ظهوره!منءادمبنىمنرنجكأخذ>وإذ:لىتعاقولهتفسيرفيأيضابادالقيم

.[721:]الاعراف<ذليئئهم

22(20-)91الطحاويةشرحفيساقفقد،الحنفيالعزأبيابنماو

الايةنطممنرايهعلىالقيمابنبهااستدللتيكلهاالعشرةالوجوه

،721،51،61،17،18،،4،5)المسائلمننقلوكذلك.المذكورة

384-)الطحاويةشرحانظر.كاملةمنهامسائلعدةولخص2(،0،21

104،)58(465-4).

ومقل.مكثربينبالنقلصرحواوالذين

فمنهم:اوووق،اط

785(.)تالحنبليالمنبجيمحمدبنمحمدالدينشمس-

الذيالطاعونإثر777سنة"المصائبأهل"تسليةكتابهألفوقد

الصفحاتفيبالنصالروجكتابمنفيهنقل.الناسمنألوففيهمات
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الخامسالبابمنوهي692(.271،277-278،284،288،192،)

السادسوالبابالقبر،فيالسؤالعندامنواالذينيثبتاللهأنفيوالعشرين

البابينفيجمعوقدمحلها.ينووهيئتهاالارواحاجتماعفيوالعشرين

الروج.كتابمسائلمنمسائلعدة

الصفحاتفيمحصورةالروجكتابمنالاستفادةأنتظنولا

شيخجوابمنهاهذا.كتابنامصدرهاكثيرةأخرىنصوصبل،المذكورة

عقبوقد،بالسادسةالملحقةالمسألةأولفيالقيمابنأوردهالذيالاسلام

-192)صالمنبجيفنقله،تنبيهدون،للتوضيحالشيخكلامعلىأثنائهفي

كتابمننقلهانهلىإيشرولم.الاسلامشيخكلاممنكلهأنهعلى392(

.الروج

597(.)تالحنبليرجبابن-

أخباركتابأصلهالنشور"لىإأهلهاحوالوالقبور"اهوالكتابه

إلاشيخهكتابرجبابنيذكرولم.الروجكتابأبوابهمعظمفييشاركه

ابنعنالقيمابنرواهاإحداهماقصتيننقلإذ)68-96(واحدموضعفي

ابنولكن.الحرانيالرزيزابنصاحبهعنلاخرىوالتاجرالسلاميمنتاب

منكبيروعدد،شيخهمنوالعلىكتابهمنكثيرةأبوابفينسجقدرجب

تلقيأنوحسبك.الروجكتابمصدرهافيهأوردهاالتيوالاخبارالاثار

الموتىأرواحمحلذكرفيالاهوالكتابمنالتاسمعالبابفيخاطفةنظرة

.الروجكتابفيعشرةالخامسةالمسألةيقابلالذي،البرزخفي

.(119)تالسيوطيالدينجلال-

فيأيضاوهو.والقبور"الموتىحالبشرحالصدورشرح"كتابله
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كتابهختموقد.كثيرةأبوابفيالروجكتابويشاركأخباركتابأصله

لابنالروجكتابمنأكثرهالخصت":بصراحةوقالبالروجتتعلقبفوائد

علىكثيرااعتمدقدجالارومستقرمسالةفيأيضاوهو(.14)4"القيم

،1،10،2012)99:هيالقيمابنفيهاسمىالتيوالمواضع.الروجكتاب

54.247،2،275،792،312،3135،31،316،317،318،325

،3321،35،352414،142،.)422

ومنها.الروجكتابمنأيضاالاخرىمؤلفاتهفيالسيوطينقلوقد

أخبارفيلحبائكوا(651،661)2/2(،1/21)للفتاويالحاوي

2(.63)صالملائك

.(1881)تالحنبليالسفارينيحمدأبنمحمدالدينشمس-

وينقل،القيمبنوالاسلامشيخكتبعلىالاعتمادكثيرمؤلفاتهفيوهو

"الاخرةأحوالفيالزاخرة"البحور5سماكبيركتابوله.منهاكاملةفصولا

قلما(013-1/001)فالصفحات،الروجكتابمنكثيرةنصوصاضمنه

منالنقولوانظر.القيمابنيعني"المحقق"قال:قولهمنمنهاصفحةتخلو

-2،234042-20،291،228-181،204-1/178)فيالروجكتاب

45،20.27-275-278،281،892203-30،3431-9.)31

-8،901،21،17،)2/البهيةالانوارلوامعكتابهفيمنهنقلوكذلك

ثلاثياتوشرح(2/731)36(،870./1)الالبابوغذاء(63،571

73-737(.7334،،588،-1/458587)لمسندا

.(0181)تنيالصنعاالأميراسماعيلبنمحمد-

وسمىالصنعانيالاميرشرجهاالميتتثبيتفيأبياتللسيوطي
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ابياتتكملةنظمثم"،التثبيتأبياتشرجفيالشتيتجمع"الشرج

بلقاءالكئيبوبشرىالغريب"تأنيسوسماهيضاوشرجهاالسيوطي

ولماواحد.كتابفيالشتيتجمعذيلفيالتأنيسطبعوقد،"الحبيب

نصوصاالشارجنقلإليهوماالقبروعذابالميتمساءلةفيالابياتكانت

،-45.5556-3454،94،)الصفحاتانطر.الروجكتابمنطويلة

اما(.97،81-82،83-8549،7019-01،1412-41،-95،67

فلاالكتابمن(-1188)63الصفحاتيشغلالذي"الغريب"تأنيس

القيم.ابنكلاممنمنهصفحةتخلو

تلقينمسألةمنهاالمسائلبعضفيالقيمابنأحياناالاميرتعقبوقد

سبق.كما(،)175الاجسادعلىالارواجخلقوتقدم08(،)الميت

السلامسبلكتابهفيعليهحالو،الروجكتابمنالاميرنقلوقد

أيضا.(131،411)2/

فمنهم:،ا!لقلونوأما

2(،92304،)3/الباريفتحفي852()تالعسقلانيحجرابن-

/6(444،54،)4/8(30.)4

والرشادالهدىسبلفي49(2)تالصالحييوسفبنومحمد-

/2(،)935/3(186،.)568

لجامعاشرجالقديرفيضفي(3101)تالمناويالدينوزين-

.(366804،،4/57)2(،34581،15،)5/3(،50)2/الصغير

القناعكشاففي(1501)تالحنبليالبهوتييونسبنومنصور-

634(.1/80،6)الاقناعمتنعن
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أوليهممإيقاظفي(1812)تالفلانيالعمريمحمدبنوصالح-

.(131)والانصارالمهاجرينبسيدللاقتداءالابصار

النهىأوليمطالبفي(4312)تالرحيبانيسعدبنومصطفى-

(1/90،9.)279

،291)2/المختارالدرعلىحاشيتهفي(2521)تعابدينوابن-

43.)2

(1-1/52162)5نيالمعاروجفي(0271)تالكبيروالالوسي-

57(،)23/فيعليهاحالوقد<الزوحعنولمحئلونث>:تعالىقولهتحت

ايفما.89(0/3)

!!!
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عليهوالثنا،الكتاباهمية

جلبهاأمرئيسةأكانتسواء-الروحكتابعليهااحتوىالتيالمسائل

الاهميةغايةفينفسهاهيشريفةمسائلمنها-الاستطرادأوالاحتجاج

الذيالمنهجلىإراجعةأهميتهاتكونوقد.النفستزكيةأوبالعقيدةلصلتها

المذاهبوحشدوالاحاطةالشمولحيثمنتناولهافيالقيمابنسلكه

والسنة.الكتابضوءفيمنهاالراجحوترجيحبينهاالفصلثمدلتهاو

مسائل،عشروهيالقبر.بعذابالمتعلقةالمسائل:الاولالقسمومن

لعذابالمنكرينوالزنادقةالملاحدةعلىالردفيالسابعةالمسالةسيماولا

يعذبونملائكةفيهنجدفلاالقبرنكشفإنا:وقولهموضيقهوسعتهالقبر

تأجج.نيراناولاثعابينولاحياتهناكنجدولاالحديد،بمطارقالموتى

علىوضعناولويتغير.لملوجدناهالاحوالمنحالةفيحالهكشفناولو

إلخ.حالهعلىلوجدناهالخردلصدرهوعلىالزئبقيمينه

القاضدوجوابالاعتراضهذالىإالتثبيتأبياتفيالسيوطيأشار

ليالغزاوكذاالإرشاد،كتابفينحوهنحاالحرمينإمامنوعنهالعربيابن

:قالالإحياء.في

اكتفاءذاراحإماموكمالاحياءفيالاسلاموحجة

فسرهكذا.العربيابنالقاضيبجواباكتفواالائمةمنجماعةأنيريد

القيمابنعليهوزادلجوابابسطقدأنه"واعلم:قالثمالصنعانيالامير

مهمة،المسألةفان؛ذكرهمااستيفاءعنغناءولا،الروحكتابفياللهرحمه

لذكرهيتعرضلموإنالعربيابنكلامبسطفيقال.متعينبهالايمانو
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المسألة.نقلثم:...")1(.لفظهمالهبسطايصلحلكنه

القبرية"الرسالةوسماهالهندعلماءبعضأفردهالمبحثهذاولاهمية

ضمنونشرها."والقدريةالزنادقةمنالقبرعذابمنكريعلىالردفي

الوهابيةبينجرىفيماالسعيدية"الهديةباسمصدرتمجموعة

.2((")حمديةوالا

مسألة:البالغوالاستقصاءالشديدبالتتبعاتسمتالتيالمسائلومن

بعدقالإذالقيمابنيبالغولم.الساعةقياملىإالموتبعدالارواحمستقر

فيالناسأقوالجميعمنليتلخصما"فهذا:ذلكفيالناسمذاهبذكر

هذاغيرواحدكتابفيمجموعابهتظفرولا،الموتبعدحهمأرومصير

عليه.عالةكانالقيمابنبعدالمسألةهذهعلىتكلممنكلثمومن."البتة

نحوجسميتهاإثباتفيحشدوقد.النفسحقيقةمسألةيضا:ومنها

ماكل"فهذا:ذلكفيوقالللمنازعيندليلا22ساقثموجها.511

نجيبهمونحن،ومترديةوموقوذةمنخنقةمنالمبطلةالطائفةهذهبهموهت

هذهاستغرقتوقد."ومعونتهوقوتهاللهبحولبفصلفصلاكلهذلكعن

هذا"وردالكبير:الالولميقال.الكتابحجممنالسبعنحوالمسألة

ابن-داخلهولالمالعاخارجلامجرداجوهراالروحكونيعني-المذهب

"وتحقيقاخر:موضعفيوقال")3(.عليهمزيدلابماالروحكتابفيالقيم

94(.لشتبت)صجمع)1(

2(.45)زيدابوبكرللشيخالجوزيةقيمابنانظر:)2(

.(57)23/نيالمعاروج)3(
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.()1"الرحمةعليهالقيمابنللعلامةالروحكتابفيعليهمزيدلابماذلك

الفلاسفةكتبعلىالاطلاعفيهومنوهو-هذاالالوسيقولىإن

كتابمنالمبحثهذابقيمةكبيرةشهادةيعد-لمتصوفةووالمتكلمين

.الروح

مفارقةبعد،الارواحأن-الخامسةالمسألةوهي-الكتابمسائلومن

تتعارفحتى،بعضمنبعضهايتميزلثيءباي،تجردتإذاالابدان

منتجدتكادلا"نادرةمسالةانهاعلىنفسهالمصنفنبهوقد؟وتتلاقى

علىولاسيما،ظائلغيرولابطائلالناسكتبمنفيهاتظفرولافيها،تكلم

وعلائقها("المادةعنمجردةبانهايقولىمناصولى

مبحثأهمها:فمن،المؤلفإليهااستطردالتيالعارضةالمباصطأما

شادو،الكلامفيهاأفاضنفيسمبحثوهو،الكتاباخرفيالفروق

،الكتابفصولىانفعمنفلعله،الفصلهذاتستطل"ولاقائلا:باهميته

".شديدةإليهلحاجةوا

مسلمرواهفيما!والنبيقولىعلىالرابعةالمسالةضمنالكلامومنها

نبه(".وجلعزاللهاستئنىممنكانأمقبليأفاقأدري"فلا:هريرةأبيعن

هذاكشفإلالجوابافييكنلم"ولو:وقالى،أهميتهعلىالمصنف

بالنواجذ".عليهيعضأنحقيقالكانوشأنهلحديثا

تضمنفقد.بالتراثالمعنيينعندأخرىأهميةالروحولكتاب*

.الانحتىمفقودةتزالىلاكتبمننصوصا

89(.0/3)نيالمعاروج(1)
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شيخمنهنصوصانقل.مندهلابن"والروجالنفس"كتابومنها-

بإيرادانفردالروجكتابولكن،وغيرهمحجروابنالقيموابنالإسلام

.عشرةالسابعةالمسألةفي،أبوابهبعضلىإوالإشارة،الكتابمقدمة

القيمابنمنهنقل.الجرجانييحيىبنللحسن"القران"نظمومنها-

للواحدي.البسيطالتفسيرفيبعضهانصوصا

نقلوقدالعابر.القيروانيطالبأبيبنلعلي""البستانكتابومنها-

ولم.الروحكتاببهاانفردنادرةنصوصوهي،عديدةأخباراالقيمابنمنه

276(،/1)للسهيليالانفالروضفيإلاالمذكورالكتابمننقلااجد

حروفعلى"المعلمكتابهفيالعابرالمقدسيغنامابننقلوقد66(.)2/

لىإيشرلمولكن،له"الرائيةو"القصيدة"القيرواني"مختصرمن"المعجم

.البستانكتاب

.الكتابهذاذكرمنأرولمالرويا.فيمسعدةكتابومنها:-

ومنها.المطبوعةنسخهافيتردلمكتبمننصوصاتضمنوكذلكيخ

القبوركتابومنها.للدينوريوالمجالسة،حزملابنوالنحلالمللكتاب

منكاملةنسخةتظهرولما،كثيرةاثاراالقيمابنمنهاأوردالدنيا،أبيلابن

المذكور.الكتاب

.الكتابعلىالثناءفيبكلماتالفصلهذاختمو*

المكتوبةباشاقليجنسخةفيالواردةالمقدمةمنشئكلمةوأولها-1

:قال.التاسعفيوتوفيالثامنالقرنعلماءمنفهو1.82سنة

مثلهصنفما،الفائدةكثيرالقدر،جليل،النفععظيمكتابفهذا"وبعد،
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كتابفيالقلائدوفرائدالفوائدبدائعمنتضمنهماتجدتكادفلا،معناهفي

."سواه

:الزاخرةالبحورفي(1881)تالسفارينيالدينشمسوقال-2

ولاوأعظمها.أجلهاهوبل،الفنهذافيرأيناماأجلمنهذا"وكتابه

مفيدفانهبهفعليكمنه،شيئاولايجهلهأنالعلومفيرغبةلهلمنينبغي

جذا")1(.

ني:المعاروحفي(0271)تالالوسيالدينشهابوقال3-

)2(.شرحا"للصدرويورثروحا،للروجيهبجدامفيدكتاب"وهو

في(4141)تالمباركفوريالرحمانياللهعبيدالشيخوقال-4

المصابيح:لمشكاةشرحه

فيمثلهصنفماالقدر،جليلكتابفانه،تطالعهأنفعليك"...

")3(.معنا

فصلعلىاللهرحمهبازبنالعزيزعبدالشيخسماحةأثنىوقد5-

:فقال،الفروق

بينالفرقفيمهمابحناًالروحكتابفياللهرحمهالقيمابنالعلامةذكر"

وأولياءالرحمنأولياءصفاتبينوالفرق،الذميمةوالصفاتالكريمةالصفات

4(.)"و]سعةرحمةكاتبهاللهرحم.لمراجعةوبالعنايةجديربحثوهو،الشيطان

.(1/001)خرةلزاالبحورا(1)

.(1/561)5نيالمعاروج2()

2(.1/18)المفاتيحمرعاة)3(

)73(.بازابنللشيخالمتنوعةالفوائد)4(
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وترجمتهالكتاباختصار

اختمماوه:ولا1

ومنه:وتلخيصهالكتابباختصارالعلماءمنواحدغيرعني

"الروحسر"(1

أهموهو885(.)تالبقاعيعمربنإبراهيمالدينلبرهان

وزاد،ترتيبهأعادبل،اختصارهعلىالبقاعييقتصرولم.الكتابمختصرات

.زيادات

فيلىتعااللهشاءإنكاتبفاني"وبعد،:مقدمتهفييقولذلكوفي

وذلك...العلامةللامامالروحكتابمنلحقيقةباالمقصودالاوراقهذه

فميزتهشيئازدتوربماأدلتها.بأقوىمسألةكلفيالاقوالمنالصحيحهو

فيجهديوبالغت،ترتيبهمنأحسنورتبته."أعلمواللهب"قلتغالبا

لثلثو،ثلثهنحوفيلتحريروالزيادةبعديكونأنهظننتوكنت.تهذيبه

مختاره،منبشيءأخلولم.ووصفهرصفهفيفائقانصفهفيفجاءكثير،

".خبارهواحاديثهمنصحيحاحذفتولا

فرددتها،غيرهمنفرعهومامنها،مسألةوعشرونإحدى"وهو:قالثم

".مسائلعشرعلى

:الروحكتابلمسائلالبقاعيترتيبوهذا

،متغايرانشيئانامواحدأنهماوفي،والنفمسالروححقيقةفي:الأولى

؟ثلاثأمواحدةالنفسأنوقي
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ذلكلىإسبقهوقد.واحدةمسألةفي2(1،0،21)9المسائلجمع-

فردفيهاتوسعلماولكنه(،1)9المسألةعنوانفيرأيناكماالقيمابن

الاخريين.المسألتين

علىخلقهاأفتقدمحدوثها،إثباتوبعد،محدثةأمقديمةأهي:الثانية

عنه؟تأخرأولجسداخلق

.(18،)17المسألتينفيهاجمع-

؟وحدهللبدنالموتأمتموتألها؟حاما:الثالثة

الاصل.في()4المسألةوهي-

تعاد؟ومتىالميتلىإتعادهلأنهافي:الرابعة

الاصل.في)6(المسألةوهي-

القبور؟تزارومتىوالقيامةالموتبينماالأرواحمستقرفي:لخامسةا

الاصل.في(1)5المسألةوهي-

..أمور.ثلاثةوفيهلا؟أمالموتبعدإدراكلهاهلأنهافي:السادسة

الاحياءبزيارةالامواتمعرفةوهيالاولالثلاثالمسائلفيهاجمع-

لاموات.واالاحياءأرواحوتلاقي،لموتىاأرواحوتلاقي،وسلامهم

؟تتعارفحتىالاشباحمفارقةبعدالارواحتتمايزشيءباي:السابعة

لا؟أوأبدانهابأشكالتتشكلوهل

الاصل.في)5(المسألةوهي-
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هذهذلكايخص:الاولامور:ثلاثةوفيه،بالسؤالالقبرفتنةفي:الثامنة

مكلفيهموغيرالامةهذهمكلفييعمهل:الثاني؟الاممجميعيعممالأمة

لمنافقين؟والمؤمنينيخصأموالكفارالمسلمينأيعم:الثالثلا؟أو

.(11)على(1)2تقديممع(11.12،13)المسائلفيهاجمع-

لا؟اوالاحياءسعيمنبشيءلموتىاارواحتنتفعهل:التاسعة

الأصل.في(1)6المسألةوهي-

ماالبدنامالنفساهو،محلهوما،ونعيمهالقبرعذابفي:شرةالعا

ينجيومافيهيوقعوما؟منقطعأمدائمأنهوفي؟القرانفيذكروهلهما؟

منه؟

،8)7،ثمالسادسةبالمسالةالملحقة:وهيمسائلخمسفيهاجمع-

،901).

فهو،الوجههذاعلىالكتابترتيبفيموفقاكانالبقاعيأنشكولا

عنيغنيلاولكن،الجملةفيجيدأيضاوتلخيصه.متدرجمنطقيترتيب

الاصل.

سنةالقاهرةفيالاولىطبعتهصدرتوقد،مطبوعالروجسروكتاب

الخانجي.امينمحمدنفقةعلى1326

("الروححقيقةفي"القتوح2(

،(24)صالمشحونالفلكفيذكره(.539)تطولونابنالدينلشمس

التيالظاهريةونسخة."تتماتمعالقيملابنالروجكتابمنلخصته":وقال

تي.سيأكما،طولونابنملكفيكانتالروجكتابنسخأقدمهي
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"الروحكتابمختصر"3(

برقمالأزهريةالمكتبةفيمنهنسخة.ركينبنمحمدبنلاسماعيل

سيدنا"قال:النسخةبداية.يديبينوصورتها.ورقات8في273703

المسلمين:وعنعنهاللهعفاركينبنمحمدبنإسماعيلالشيخومولانا

لىتعااللهرحمهالجوزيةقيمابنالامامللشيخالروجكتابمنمختصرهذا

نعمه،علىوحدهللهوالحمدالمذكور،الكتابمقاصدجميععلىمشتمل

لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو،وكرمهفضلهمنالمزيدوإرساله

كتابمنمختصرةكراسةفهذهوبعد،...سقمهمنالقلبتبرئشهادة

احتوتضريحهونورروحهاللهقدسالجوزيةقيمابنالاسلاملشيخالروج

تعرفهل:منها.التناولليقربالدليلعنأعريتهالكتابمقاصدعلى

."...فجوابه؟عليهموسلامهمالاحياءبزيارةالاموات

مننسخةولكن،ركينبنمحمدبنلاسماعيلترجمةعلىأقفلم

-6(1)ق6961برقمالظاهريةالكتبدارفيمحفوظةنفسهالمختصرهذا

المؤلفناسخهاأن963()2/التصوفمخطوطاتفهرسفيوذكر

لعله:المؤلفإنالمالحرياضالشيخمفهرسهاوقال.الازهريمحمد

المالكيالمدنيالغماريالحسبانيعليبنمحمدبنمحمدالدينشمس

.629سنةالمتوفىبالازهريالمعروف

كتاب"مختصر2(1/60)المصريةالكتبدارفهرسفيذكروقد

مختصرمنأخرىنسخةولعله،مجاميع95برقمالفصلاءلبعض"الروج

ركين.ابن

الروج""مقاصدمننسخة)الهند(لكنؤوفيالعلماءندوةمكتبةوفي



)378(مخطوطاتهافهرستفيكماص()36916برقممجهوللمؤلف

فيقولهمنمأخوذوالعنوان،ركينابنمختصرمننسخةأيضاوهي

".الكتابمقاصدعلى"احتوت:المقدمة

("الروحكتابمنمختصرة"قاعدة(4

جمادى15فيمنهفرغ.بردسبنمحمدبنإسماعيلالشيخاختصار

الكتبخانةفهرستفيمذكورةالمؤلفبخطمنهنسخة.979سنةالأولى

.(6671/)الخديوية

بنمحمدوابنه766،سنةتوفيالبعليبردسبنمحمدبنإسماعيل

نأيمكنفلا37(و)32/6(،1/4)الأعلامانظر0،83سنةإسماعيل

.979سنةمنهفرغالذبدالاختصارهذاصاحبأحدهمايكون

"الأفراحوتحفةالارواحنفحة"(ه

فيمجموعضمن.الشافعياللهعبدبنالوهابعبدبنالوهابلعبد

)77-459برقمبالرياضالاسلاميةسعودبنمحمدالامامجامعةمكتبة

264(.)صالأئمةمخطوطاتفيالأثباتانظر:(021

"الارواحسرارأ"(6

فيخسروغازبدمكتبةفيمحفوظةالمختصرهذامننسخة

للثقافةالماجدجمعةمركزفيمنهاوصورة9.342برقميوغوسلافيا

ورقة.03فيوهي5.32برقمبدبيوالتراث

لىتعااللهبعونالأرواحأسرارفيالرسالةتمت..."اخرها:وفي

اللهحفظهيوسفوأحقرهملىتعااللهعبادأضعفيدعلىتوفيقهوحسن

...".لهاللهوغفرالتأسفجميعمنتعالى
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.7001سنةالاخرةجمادى27نسخهاوتاريخ

1386()تالمعلمييحيىبنالرحمنعبدالعلامةاختاروقد7(

بعضها،علىوعلقالفروقمنكثيراولخص،الكتابمنمباحثاللهرحمه

المكيالحرممكتبةفيمحفوظبخطه234-247()قمجموعفي

ليإرسلو،العمرانعليالشيخأخيبذلكأفادني.4656برقمالشريف

.للفائدةهناإثباتهفرأيت،الكتابصفانتهىمابعدالمذكورالتعليق

فعلق،والرقةلجزعابينالفرقعلى996()صفيالقيمابنتكلم-

بقوله:المعلميالشيخعليه

رضواناتباعهوإنماالفرقأنيظهروالذي.الفرقيوضحلم:"أقول

بهمرماتركلىإتؤديأنإلادائما،والرحمةالرقةفيهواللهورضوان.الله

2(.45)قعنه"نهىمافعلاو

لموجدة،والحقدبينالفرقعلىالقيمابنتكلم7(20)صوفي-

الشيخ:فعلق

والحقد.والصلحلاعتذاروالعتابيزيلهأنيمكنماالموجدة:"أقول

بعدكانإذامنهوأشدالتأثر.عدمإظهارمعكانإذاولاسيماذلك،بخلاف

بحيث،الإساءةتقتضيهمماأشدكانإذامنهشدووالرضا.العفوإظهار

2(.46ق)"الفعلمنأعظمعقوبةعلىصاحبهيحمل

("الروحكتابلمسائلمختصر"8(

بنسليمانالشيخإعدادمنوهومنه،إلكترونيةنسخةعلىوقفت

الخراشي.صالح
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الكتابترجهة4ثانيا

وقد.الارديةاللغةلىإالروحكتابنيرحماراغبالشيخترجم

"نفيسلناشر:و،بباكستانكراشيفي8291سنةالعاشرةطبعتهاصدرت

."اكادمي

!!!
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السابقةالطبعات

بحيدرابادالنظاميةالمعارفدائرةعنصدرتالروجلكتابطبعةأول

والتي،أخرىطبعاتوتلتها،صفحة484فيم0091=1318سنةالدكن

-4132سنةالدائرةعنصدرتالتيالثانيةالطبعةمنصورةيديبين

التيالخطيةالنسخةلىإإشارةولاالمصححاسمفيهاأجدولم،م6091

.الكتابتصحيحفيعليهااعتمد

الهنديةالطبعةصدوربعدالروجكتابفيهاطبعفقدالعربيةالبلادأما

سنةبالقاهرةصبيحعليمحمدمكتبةبطبعهوقامت.سنةوخمسينبثمان

صفحة.028تهاصفحاوعدد،م5791=1376

وجلها،والرياضودمشقوبيروتالقاهرةفيمراراالكتابطبعثم

الخطية.النسخلىإالرجوعدونالهنديةالطبعةعنصادرة

علىمنهاوقفتفقد،الخطيةالنسخعلىفيهااعتمدالتيالنشراتأما

نشرتين:

رسالةوأصلها.العمولشسلامةعليبسامالدكتورنشرةهما:إحدا

الإمامبجامعةالدينأصولكليةمنالدكتوراةشهادةبهانالعلمية

تيميةابندارطبعتهاوقد.4041سنةبالرياضالإسلاميةسعودبنمحمد

جزئين.في6041سنةبالرياضوالاعلاموالتوزيعللنشر

نسخ:ثلاثعلىفيهااعتمدوقد

محرمفيكتبتأنهاالباحثوذكر،الظاهريةفيمحفوظةنسخة-1

علىلوقفهاالعنوانصفحةعلىالمكتوبالتاريخفهذاخطأ.وهوهـ،9911

مؤرخة.غيروالنسخة.السميصاتيةالخانقاه



856.سنةمكتوبةالظاهريةمنأخرىنسخة2-

تاريخيذكرلم،ورقة87فيإستانبولجامعةمنتركيةنسخة3-

نسخها.

فيالاولىالخطوةكانتأنهاغير،الاخراجبحسنالنشرةهذهتحظلم

سنة،وعشرينخمسنحوالانعليهامضىوقد.الروجكتابتحقيقسبيل

وسائلوظهرت،المخطوطالتراثمنكثيرةكتبالمدةهذهفيطبعتوقد

تحقيقأدواتثم،الزمنذلاشفيللباحثينمهيأةتكنلموالتفتيشللبحث

ولذلك،الفنبهذاعهدحديثكانإذاولاسيمادارسكليملكهالاالنص

يشكربأنخليقاعلميةرسالةفيكتابتحقيقعلىيقدمالذيالطالبأرى

ويعذر.

نماذجثلاثةهناأذكرنياغير،النشرةهذهنقدبصددلستثمومن

المسألةتحقيقفيالباحثفيهاوقعالتيالواضحةالاغلاطمنفحسب

.خرىأنظائرفيهاولها،الأولى

القبوركتابمنواثاراأحاديثالأولىالمسألةبدايةفيالقيمابننقل-1

بنيحيىحدثناعون،بنمحمدحدثنا9ولها:وبأسانيدها،الدنياأبيلابن

الدنيابيلابنالمحققفترجم(916)ص..."سمعانبناللهعبدعن،يمان

عننقلاعونبنلمحمدترجمثمهـ،281هـوتوفي802فيولدأنهوذكر

ابنقال،نيالخراسااللهعبدأبوعونبنمحمد"384(:)9/التهذيبتهذيب

يمانبنليحيىترجمثم.هـ"051-041ماتبشيء...ليسداود:بوومعين

فيلمولوداالدنيابياابنيرويكيف:نمفسهيساللموالاسناد.رجالوبقية

هـ؟051أو041سنةالمتوفىنيألخراساعونبنمحمدهـعن802
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.الزياديعونبنمحمدعونأبوالدنيا:أبيابنشيخ:قلت

"حدثني:بسندهالدنياأبيابنكتابمنالقيمابننقلهآخروخبر2-

ص)..."قالمنصوربنبشرحدثنا،سليمانبنالعزيزعبدبنمحمد

أعلامعننقلاالعزيزعبدبنلمحمدحاشيتهفيالمحققفترجم175(.

بنالرحمنعبدالقاسمأبيبنالعزيزعبدبنمحمد"2(:80)6/الزركلي

للحديثحافظمؤرخالمصريالادريسيالهاشميالشريفسليمانبنعمر

فيبالعمريةللتدريسهـتصدر964هـوتوفي568مصرصعيدفيولد

".القاهرة

بنمحمدوهومحمد("،"حدثنيالسند:ولمنهناسقطأولا:

الدنيا.أبيابنشيخالبرجلانيالحسين

شيخهأوهـ،802فيالمولودالدنيابيأابنيرويأنيعقلهلثانيا:

فيالمولودالهاشميالعزيزعبدبنمحمدعنقبلهالمولودالبرجلاني

هـ؟568

(سليمانالاسلمانبنالعزيزعبدبنمحمدهنا:المقصود:قلت

العابد.

أبيعنالتيميسليمان..".:سندهالقبوركتابمناخرخبروفي3-

...".جنازةفيخرجشاسابنأنالنهديعثمان

".ميناس"ابن(:1)ظفيأنالحاشيةفيوذكر،شاس""ابنأثبتكذا

بنمحمدبنالله"عبد:فقال(124)4/الاعلاممنشاسلابنترجمثم

محمدأبوالدينجلالالمصريالسعديالجذامينزاربنشاسبننجيم

.(917)صهـ(.616توفي.عصرهفيالمالكيةشيخ
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تهذيبعننقلاالنهديعثمانلابيترجمقبلهاالتيالحاشيةوفي

هـ.59سنةماتأنهوذكر277()6/التهذيب

سنةتوفيأنهسطرينقبلذكرالذيالنهديعثمانأباأنعليهوذهب

باكثرالنهديوفاةبعدأيهـ،616سنةالمتوفىالجذامييدركهـكيف59

سنة؟خمسمائةمن

منوهي.بديويعلييوسفالاستاذنشرةفهي،الأخرىالنشرةاما

سنةمرةلاولصدرتولعلها.وبيروتدمشقفيكثيرابندارمطبوعات

ظهرتالتيالخامسةطبعتهايديوبين.المحققمقدمةتاريخفهذا،0141

صفحة.636في4221سنة

وهي:أيضاثلاثفيهاالمعتمدةوالنسخ

.685سنةالمكتوبة5217برقمالظاهريةنسخة-1

العاشر.القرنخطوطمنأنهاذكر3188برقمالظاهريةنسخة2-

774.سنةالمكتوبة8054برقمالظاهريةنسخة3-

بالنسختينستعانواصلا،الاخيرةالنسخةجعلانهالمحققوذكر

وشرحالاثاروبعضالاحاديثبتخريجعنيأنهمنهجهفيوذكر.الاوليين

للأحاديث.والاخرللاياتاحدهما،فهرسينووضع،الالفاظبعض

ولكنها،الخطوجمالالاخراجبحسنذكرهمالىإالنشرةهذهوتمتاز

منأفضلكانتوان،علميةنشرةليستوغيرهالهجرتينلطريقتحقيقهمثل

التجارية.الاخرىالطبعات
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مكتبةمنصدرتالعباسأبوالمنعمعبدعادلبتحقيقثالثةنشرةثمةو

منوالاخيرةالأولىللصقحتينصورةأولهافيأثبتوقد،بالقاهرةالقران

.008عامالحنبليالصفديأحمدبنموسىبنعمرنسخهامخطوطة

!الصورةهذهإلاالتحقيقمنالنشرةهذهفيوليس

!!!
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المعتمدةالخطيةالنسخ

الشرقفيالكتبخزائنفيمتفرقةكثيرةخطيةنسخالروحلكتاب

وغيرمؤرخة،وناقصةكاملةنسخةأربعيننحوعددهاويبلغ،والغرب

اختيارثممنهاالجيدةالنسخعلىالاطلاعليتهيألووددتولقد.مؤرخة

المرءيتمنىماكل"ماولكن،النشرةهذهإعدادفيعليهاللاعتمادأجودها

نسخعلىثم،الكتابنسخأقدمعلىلحصولاعلىفحرصت."يدركه

لىإأقربنصلىإالوصولليمكن؛مختلفةأصولمنمنقولةتكون

وصفها:وهاك.الصحة

أ(./)الأصلالظاهريةنسحة(1

في،النسخبخطمكتوبةوهي،8.45الظاهريةالكتبدارفيرقمها

بنأحمدنسخهامنفرغوقدسطرا،12صفحةكلوفي،ورقة178

774سنةالاولىجمادى8فيالحنبليالمسيريالبعليأحمدبنمحمد

النسخة.خاتمةفيجاءكما

مخطوطاتمفهرسقرأها"المسيري"وكلمة،الناسخجمةترأجدلم

الله:رحمهالمالحرياضالاستاذالظاهريةالكتبدارفيالتصوف

وس!ن!شميمااللامبعدالناسخرسمهاكماالكلمةفيولكن،"السري"

لىإنسبةوهيثبت،مااللهشاءإنفالصواب.السينأسنانعلىزائدتين

مصر)1(.منبالغربيةقرية"مسير"

.(21/231)سيرالعروستاج:انظر(1)
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الصحةلىإوأدناها،المؤلفعهدمنوأقربها،الكتابنسخأقدمهذه

الجملة.في

ويبدو"،والنفسالروح"كتاب:الكتاباسمكتبالعنوانصفحةفي

مائلةكتبتالتي""والنفسكلمةوثانيا:،النسخةكاتببخطليسأنهأولالي

بقوله:النسخةقراءبعضعليهنبهخطأوهي.العنوانكاتبغيرمنزيادة

.الكتابعنوانفصلفيسبقكماإلخ"..(.)والنفستركالصواب:"قلت

".مسألةوعشرين)كذا(أحدعلى"ويشتمل:العنوانوتحت

السلفبقيةالبارعالحجةالعلامةالعلمالامامالشيخ"تأليفوتحتها:

القرانبترجمانالشهيروالعلمالتفسيررايةحاملالاعلامالائمةأحدالكرام

أبيالصالحالشيخبنمحمدالدينشمساللهعبدأبيالاقرانوسابق

ونورروحهاللهقدسالجوزيةقيمبابنالمعروفالحنبليأيوببنبكر

".العالمينربياامين.مفتوحةيديهبينلجناناأبوابوجعلضريحه

وفي.بدمشقالاهليةالظاهريةالكتبدارختمالسابقةالعبارةوتحت

الكيلانيصالحالسيدبنمحمدالفقيرفيه"طالع:نصهمطالعةقيدالصفحة

تملك:قيودوثلاثة،"عنهعفيالشافعي

بنعليبنمحمدالدينشمسوهو"،طولونبنمحمدكتب"من1-

ابنأنسبقوقد.539سنةالمتوفىالحنفيلحيالصاالدمشقيطولون

حقيقةفي"الفتوحسماهكتابهفيتتماتمعالروحكتاباختصرطولون

.هذهنسختهعلىاختصارهفياعتمدولعله."الروح

أمينالبيطارمحمدالشيخالمرحومتركةمنبالشراءتملكته"2-

الشهيرالسعودأبومحمدالفقير13130فيالشامدمشقفيالفتوى

".امينعنهاللهعفاالحسينيالحسنيبالحسيبي
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أبومحمدالشيخوأما.1312سنةتوفيالبيطارحسنبنمحمدالشيخ

.1134سنةوتوفي،دمشقفيالاشرافنقيبفكانالسعود

القديرربهعفولىإالفقيرالعبدلىتعااللهصدقاتمن"ملكه3-

ولجميعولوالديهلهاللهغفرالنوعيبنمحمدوالتقصيربالذنبالمعترف

".المسلمينولجميعبالمغفرةلهودعافيهنظرولمنالمسلمين

فهذابعد،أما...العظيمالعليلله"الحمد:البسملةبعدالنسخةبداية

أمابها.يتعلقوماالروحفيمسألةوعشرينإحدىعلىمشتملكتاب

."...الاولىالمسألة

أنهاالظاهرولكن،للمؤلفالكتابخطبةأنيطنالبدايةهذهيقرأمن

تحفةكتابخطبةمنأخذت،ملفقةخطبةوهي،النساخبعضعملمن

.وغيرهالمودود

المقابلةبلاغاتذلكعلىيدلهأصلهاعلىقوبلتوالنسخة

بعضوفي.المنقوطةوالدوائرلحواشيافيالكثيرةوالتصحيحات

فيوجدهاكماالكلمةرسمإذ"كذا"الحاشيةفيالناسخكتبالمواضع

،مجودةلحاشيةافيكتبهاالكتابفيتشوهتوان(.ب/141)قالاصل

أ(.84/)قفياخربياناوانظر(ب0/8)قفيكما""بيانوفوقها

جاءنهمنهاالقراء.بعضبخطوتصحيحاتاقتراحاتالنسخةوفي

إشارةفوضع".شفيقعليكأخمنهديةالغريبالقبرصاحبيا":المتنفي

هدية.هذه:يعنيأ(85/)ق"هذه"لعله:الحاشيةفيوعلق""الغريببعد

"يترفون"،وردكذا.النور"مثليترفونوالله"إينفسها:الصفحةوفي

صاب.وقد."يترفرف"لعله:المح!ثيهذافقال
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هذاعنكناإناتقولوالاأنبربكمألست"...ب(:07/)قفيوجاء

كذلك.وليس،الايةلفظالمقصودأنظنإذ"لا"علىفضرب"غافلين

منها".النارمنالموحدينمنالكبائرأهلخرج"ولوأ(:86/)قوفي

صحيح.وهو."المشركونلخرج:"لعله:وكتب"منها"قبلعلامةوضع

وفيهاسطر،أوجملةأوكلمةالنسخةمنمواضعفيسقطتوقد

أصعذللنبمعولكنها،كلمتينبقدربياضموضعوفيوتصحيفات،أخطاء

النسخ.

)ب(آشتياننسحة2(

اشتيانبمدينةالعلميةالحوزةمكتبةفي8برقممحفوظةالنسخةهذه

الإيرانية.الإسلاميةالذخائرمجمعفيالرقميةوصورتها،إيرانشمالفي

وكلمةسطرا.17صفحةكلوفي،ورقة231فيوهي،جميلنسخيخطها

.بالحمرةكتبت""فصل

تاممعالاحدنهارمتممبنمحمدبنعمربنأحمدنسمخهامنفرغوقد

أصلها.علىوقوبلت.النسخةتمةخافيوردكما078سنةالقعدةذيشهر

والمؤلفالكتاباسمتضمنتالتيالاولىالورقةمنهاضاعت

الصفحةفبقيت،الكتابخطبةفيهاكتبتورقةمكانهافأضيفت،وخطبته

أصابتهاقدأوراقهامنوكثير.المسائلفهرسفيهافكتب،فارغةالثانية

الرطوبة.

الإمامالشيخ"قال(":ثقتيوبهالرحيمالرحمنالله"بسمبعدبدايتها

الدينشمسالاعلامالائمةالكرامالسلفبقيةالبارعلحجةاالعلامةالعالم

...".العظيمالعلياللهالحمد:اللهرحمهالجوزيةقيمبنمحمداللهعبدأبو
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هذهأنتفيدالفارسيةباللغةوقفيةصورةالصفحةأعلىفيوفوقها

دانشرضاغلامالدكتورجدوهو،العابدينزينالشيخوقفهمماالنسخة

لجمهورياللحزبالمركزيالمكتبانفجارفيقتلالذيالاشتياني

الوقفية.فيمذكورالدكتورواسم،8191سنةالاسلامي

الأربعينمنكاملةنسخةب(/136أ-/131)الأوراقحواشيوقي

قرأالذيهوالناسخهذاولعلاخرها.فيكماعمربنسيفبخطالنووية

(أ)55/فيكقولهالمسائلبعضأهميةعلىحواشيهافيونبه،النسخةهذه

الفصل"هذافائدةعلىو"قف.السابعةالمسألةيعنيالقدر"جليلة"مسألة

و"قفأ(،)59/("اللهفيهاالتيالسماءفي):قولهعلىقفو"ب(،)87/

ب(.1/12)"للميتالثوابإهداءفيالفصلهذاعلى

النووية.الأربعينكاتبولاالنسخةكاتبجمةترعلىأقفلم

()قباشاعليقلبجنسحة3(

والاصل.2-ف4-199برقمفيصلالملكمركزفيمنهاصورة

وقفهوقد.566برقمتركيافيباشاعليقليجمدرسةمكتبةفيمحفوظ

الترقيمحسبالنسخةأوراقعدد.أفنديإبراهيملحاجازادهدباغعليها

رقمهاالذيأنوذلك،ورقة102فيأنهاوالصواب،ورقة592فيهاالوارد

83و91الورقاتترقيمكررثم،لىالاوالورقةترقيمأولافتركأخطا،

والتسعينلخامسةوا،والثمانينبالثالثةوالتسعينالرابعةالورقةورقم،69و

واستمر222فكتب،مائةزاد221قلىإوصلولما،والتسعمنبالرابعة

ذلك!على
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مواضعفيمضبوطجميلنسخيسطرا.وخطها17ورقةكلوفي

رمضانشهرسلخفيالحنفيطنبغابنمحمدنسخهامنفرغوقد.كثيرة

822.سنة

أخذوقد.المقابلةبلاغاتذلكعلىيدلأصلها،علىمقابلةوالنسخة

الورقاتفيإلااثرهايطهرلمولكنايضا،أخرىنسخةعلىمقابلتهافي

الاولى.الثلاث

دليلاوخبراوحديثكلبدايةيكتبانهبنسختهالكاتبعنايةومن

أيضا.بالضبطويهتم.فقراتعلىالنصيقسمكماكبير،بحرفجديد

فيمثلافكتبالمطالبببعضتنويهاالنسخةحواشيفيونجد

(ب/01)2وفي."حسنتحقيق"ا(:)99/وفي".حسن"مطلبا(:)89/

تحتكتبوابتلاء...("امتحانالتكاليفإنقولكمماو:"فصلبدايةفي

)كذا(واحسانحسننافعفانهاخرهلىإالفصلهذا"تتبع":"مطلبكلمة

النسخة.قراءبعضبخطوهي".لهاديوالموفقددهو

"كتابهكذا:المؤلفاسموتحتهالكتاباسمكتبالعنوانصفحةفي

بيأالقدسيةوالصفاتالملكيةالاخلاقصاحبالامامللشيخالروح

".امينعنهماعفيالجوزيةقيمبنمحمداللهعبد

لحاجازادهدباغشأنهعزإليهالفقير"استصحبه:نصهتملكقيدوفوقها

."...إبراهيم

علي.قليجمدرسةعلىالنسخةوقفختموتحته

تعالىإليهالفقيرالعبدكتب"منآخر:قيدالمذكورالقيديمينوعن

سابقا".الشريفبالقدسالقاضيعلي
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منه:والمقروءالتصوير!فيالاولسطرهيظهرلمقيديسارهوعن

لهم".غفرالصدفيمحمدبنحسنالفقير"العبد

وفي.القرطبيتذكرةمننصابعضهمنقلالكتابمؤلفاسموتحت

829صفرشهرفيمؤرخاخرتملكقيدالصفحةأسفلفيالايسرالركن

محمد.بناحمدكتبه

بصفاتالمتصفلله"الحمد:يسر"ربو"البسملةبعدالنسخةبداية

فيأيضاوردتوقدالفضلاء،بعضأنشأهاطويلةخطبةوهي."..الكمال

الطبعةعنهاطبعتالتيالنسخةوفي856،سنةالمكتوبةالظاهريةنسخة

الهندية.

فهرسهحاشيةفياللهرحمهالمالجرياضمحمدالشيخذكر

مختصرهمنالخطبة"هذه74(:1/5)التصوف-الظاهريةلمخطوطات

عليمحمدطبعةيعني."المطبوعةمقدمةفيجاءكماالبقاعيللبرهان

صبيح.

النسخة"وفي52(:)صنشرتهفيبديويعلييوسفالاستاذوقال

كتبها885()تالبقاعيعمربنإبراهيمالدينبرهانبقلممقدمةثمة)أ(

اشتهرتثم،القيملابنالروجكتابمناختصرهالذي"الروجسر"لكتابه

بهذه...النفععظيمكتابفهذابعد،أما:البقاعييقول.القيملابنأنهاعلى

".المباركةالخطبة

عجيب.متهافتكلاموهذا

وكيفهذا؟زعمومن؟القيملابنالخطبةهذهأناشتهرمتىأولا:

19



عنمجرداالكتابرأىإنهفيها:يقولنفسهالخطبةوكاتبذلك،يشتهر

الخطبة؟بهذهيفتتحهأنفاحب،وسؤالخطبة

فيالخانجيأمينمحمدطبعهوقد،مطبوعالروجسركتابثانيا:

فيهوليس.الحلبيالنعسانيالدينبدرمحمدبتصحيح1326سنةالقاهرة

،إبداعأحسنأبدعهاأمرهمنالروججاعلددهلحمدا":أولهبل.الخطبةهذه

وجلت،وقدرهسلطانهعظيمعلىبجلالتهافدلتالسرخفيوأودعها

.قصيرةخطبةوهيه."..جهرهأوسرهفيعقليدركهاأنبدقتها

،الكتاباخرفيذكركما853سنةالروجسرالبقاعيألفثالثا:

سرتأليفقبلأي822سنةكتبتقدالخطبةهذهتحملالتيونسختنا

سنة!وثلاثينبلخدىالروج

النسحة:هذهفيالواردةالكتابخطبةنص*

الذي،لجلالابنعوتالمنعوت،الكمالبصفاتالمتصفدده"الحمد

علىبالموتوحكم،والمالالحالفيكائنهوومايكونوماكانماعلم

والغني،والمملوكالملكبينفيهوساوى،مخلوقاتهمنروجذيكل

أرضهسكانمنوالمطيعوالعاصي،والضعيفوالشريفوالفقير،

برياته.بينالاخرةعدلأولفهو،وسماواته

وليستوتوطنها،البناء،وزخرفالدنيا،عمرمابعدهذاروجقبض

الدنياوجعل،اخرتهصلاحفياجتهدالذيالاخرروجوقبضوطناهلحي

منالروحينخروجبينماقشتانسفناهفيهاالاعمالصالجواتخذلجه،

هذهوالعناهوالشقاوةالخيبةلهاوتلكوالهنا،السعادةلهاهذه!الجسدين
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ونعيم،لذةفيالعرثرفيمعلقةقناديللىإوتأوي،الجنةرياضفيترتع

الجحيم.نارفيتعذبمحبوسةوتللش

بنعمهعبادهلىإتحببإله،لهشريكلاوحدهاللهالاإلهلاأنشهلمو

جلبعزتهفعياذا،وعطائهالعميمبإحسانهلىوتعاسبحانهوابتدأهم،والائه

والشكرالحمدسبحانهفله،بالاحسانبدأناوقدبالإساءةيختمأنجلاله

.والامتنانلجميلالحسناوالثناءوالامروالخلقوالفضلوالنعمة

الروحالطيبورسولهعبدهعليهوسلامهاللهصلواتمحمدانوأشهلم

فيعليهأنزلالذيوسجد،وركعقاممنوأفضلادمولدسيدلجسد،وا

منالروحقلآلروحشو!ملونث>قيلا:اللهمنأصدقومنالعزيزكتابه

خيروصحبهالهوعلى85[،]الاسراء:(قليلأإلاالعلممنأوتيتموماأئرربئ

السمواتبدوامدائمةصلاةتبديلا،بدلواومااهتدواالذينالقرون

للحسابعليهاومنالارضلىوتعاسبحانهاللهيرثأنلىإ،والارض

كثيرا.تسليماوسلم،والعرض

مثلهصنفما،الفائدةكثيرالقدر،جليل،النفععظيمكتابفهذاوبعد،

كتابفيالقلائدوفرائدالفوائدبدائعمنتضمنهماتجدتكادفلا،معناهفي

الامواتأرواحعلىالكلامتتضمنالمسائلمنجملةعلىويشتمل.سواه

لاالأخيار،العلماءوأقوالوالاثاروالسنةالكتابمنبالدلائلوالاحياء

ولكنالبعضعنسئلأم،فاجابعنهاروحهاللهقدسمصنفهأسئلأدري

فيهمبتدأأصلا،وسوالخطبةعنمجردارأيتهفإني؟الخطابأطالهو

لا؟".امالأحياءزيارةالأمواتتعرفهللىالأوالمسألة"أما:بقوله
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المباركةالخطبةبهذهأفتتحهأنلىوتعاسبحانهاللهاستخارةبعدفأحببت

يتيمة،درةكلوتشاهدهاتتأملهاالتيمسائلهضمنفيكتابالكونه،العظيمة

ودقائقفوائدهبدائعفيالنظرعلىهمتهولتقوى،فيهالناظرصدرلينشرح

معانيه.

الزيغمنيعصمناأنالاجابةالمرجوالمسؤوللىوتعاسبحانهوالله

فيمؤلفهدرجاتيرفعوأن،والعملوالقولالنيةلصالحيوفقنانو،والزلل

قدير،شئكلعلىإنه،عليمسميعإنهفيه،الناظربهينفعنو،النعيمجنات

".الوكيلونعمحسبناوهوجدير،وبالاجابة

)ط(اللهرحمهبطينأباالشيخنسخة(4

الاسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركزفيمحفوظةهي

كلوفي،ورقة188وفي،واضحنسخبخطوهي.02371برقمبالرياض

منالعادقفزإذخطأ،فهو،النسخةفيالواردالترقيمأماسطرا.17صفحة

ورقة.891النسخةأوراقعددفبلغ44لىإ34

ليلةكتابتهامنفرغوقد،المقدسيالحنفيمصطفىبنمحمدناسخها

881.سنةالقعدةذيشهرمنعشرلحادياالثلاثاء،

هذهمعالمولفاسمكتبالكتابعنوانتحتالعنوانصفحةفي

ولكن..."السنةناصرالحافظالعلامةالعاملالعالمالامام"الشيخ:الالقاب

اخرفيواردنفسهوالخطأ."سعيد"فكتب"سعد"جدهاسمفيأخطأ

أيضا.النسخة

مدفنه.ذكرمعالقيمابنوفاةبعضهمأرخيسارهوعن
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ربهرحمةفقيرنوبةفي"دخل:نصهتملكقيدالصفحةاسفلوقي

التيمي،طريقةالخلوتيمذهبا،الحنبليالسفارينيعوضبنمحمدالعلي

سنةمنه)كذا(حلتعشرالثالثاليومفيالاولربيعشهرفياعتقادا،

كاتبه.ختموتحتهالقيدوفوق."ونصفزلطأربعقدرهبثمن1511

أنهوالظاهر،""التيميقرأتوكذاالمذكور،السفارينيترجمةأجدلم

تركيةعملةوهي،زلطةجمع"و"زلط.تيميةابنالاسلامشيخعقيلمةيقصد

)1(.فلسطينفيالغالبعلىمتداولةكانت

"وقفأعلاها:وفي،شئمنهيظهرلمكبيرختمالصفحةوسطوفي

".لىتعااللهرحمهبطينأباالرحمنعبدبناللهعبدالشيخ

فيومفتيهانجدعلماءأجلةمن(-49111282)اللهرحمهوالشيخ

،ب26/أ،)7/.النسخةمنمواضعثلاثةفيعلقوقد.سبقكماعهده

اخرفيفقال،الشيخبخطبانهاقراهامنبعضاكدوقدا(.ب-03/31/

بطينأباالرحمنعبدبناللهعبدالشيخبقلمالهامش"هذا:الثالثةالحاشية

وفي.الاخريينالحاشيتينفيونحوه."يخفىلاحتىيقينا،اعرفهاللهرحمه

مشايخنا"."شيخسماهالأولى

لابنالنهايةمن""مشعوفكلمةتفسيرفيهانقلحاشيةب(36/)قوفي

."اللهرحمهعيسىبنعليالشيخ"بقلم:نفسهالقارئكتبآخرهافيالاثير

()2(-1241331)9الوشممفتيعيسىابناللهعبدبنعليالشيخوهو

87(.)صدهماناحمدمحمدللأستاذ،المملوكيالعصرفيالتاريخيةالالفاظمعجم(1)

223-228(.)5/قرونثمانيةخلالنجدعلماءفيترجمتهانظر)2(



الله.رحمهمابطينأباالشيختلامذةمن

منالقرطبيقوليتضمنتعليقب(03/)قمنالعلياالحاشيةوفي

نإ"تعالىاللهفيهاالتيالسماءالىينتهي"حتى:ع!م!مقولهتأويلفيتذكرته

ابنوفاةأرخالذيهوالتعليقهذاوصاحب.إلخوحكمتهاللهأمر:المعنى

رأيعلىالحاشية"هذه:بقولهعليهبعضهمفعقب.العنوانصفحةفيالقيم

أباللشيخطويلةحاشيةوتحته."السلفرايعلىلاالاشاعرةمتاخري

لحاشيتينو،الصفحةهذهمنوالسفلىاليمنىالحاشيتينملأتبطين

فيحرفمنعلىالردفيوهي،التاليةالصفحةمنواليسرىالسفلى

(".الخطابفيهايسمعالتيالسماء"إلىفكتب،المتنفيالواردالحديث

القرطبي.قولتعليقهفينقلمنغيروهو

لحواشيافيالمذكورةالفروقوبعضأصلها.علىمقابلةوالنسخة

أيضاوناسخهاأيضا.أخرىنسخةعلىمواضعفيقوبلتأنهاعلىتدل

خطافوقهيضعأوكبيربحرفونحوهوالخبرلحديثاأولبكتابةاهتم

ممدودا.

العليللهلحمدا.برحمتكيسر"رب:البسملةبعدالنسخةبداية

عنثبت.عليهوسلامه...الميتمعرفةالاولىالمسألة.وبركاته...العظيم

ب(.)أ،معالخطبةفيتتفقفهي..."مسلممنما:قال!يخوأنهالنبي

منشيءذكر"بعنوانطويلنقلالنسختمةخابعلمالنسخةآخرفي

كتابمن("برحمتهاللهتغمدهووفاتهومولدهتيميةابنالاسلامشيخمناقب

الدين.ناصرلابنالوافرالرد
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)غ(ببغدادالأوقافمكتبةنسحة(ه

وهي.النعمانيةالمدرسةعلىموقوفةوكانت96،07المكتبةفيرقمها

نسخهاتمسطرا.25صفحةكلوفي،ورقة801فيضحونسخيبخط

سنةالاخرةجمادىشهرمنوالعشرينالسادسالاثنينيومالفطربعيد

بن"أحمدهكذااسمهفيهاالناسخوكتب.النسخةتمةخافيكما،1711

عليهمعروفالشيخخطيبمسكناوالبغداديبلداالدوريدرويششيخ

".الرحمة

وماالبسملةبعدالنسخةبدأتوإنماأولها،فيالكتاباسميكتبلم

أحدالكرامالسلفبقيةالبارعلحجةاالعلامةالامامالشيخ"قال:بقولهإليها

اللهرحمهالجوزيةقيمبنمحمداللهعبدأبوالدينشمسالاعلامالائمة

...".العليللهالحمد:تعالى

فيالختمويوجد،النعمانيةالمدرسةختمالعبارةهذهوبجانب

أيضا.الكتاباخروفيالتاليةالصفحة

أمينمحمدلىإوصلتأنهايفيدواحدتملكقيدالنسخةوفي

سعديمحمدشيخهتركةمنالشامبدمشقلحنبلياالوصيالبرماويا

ختمه.وتحته،5821سنةالخيرصفرغرةفيالسيوطى

فويلتالنستخةأنعلىليدلمما"بلغ"كلمةت،يرإحدواموضعفي

!دلالخاءحرفمعالحواشيفيالمدكورةالفروقوبعفىإلأصل.على

أيضا.أخر!نسخةعلىفوبلتانهاعلى

فيليإخيلحتىكبير،توافقالنسخةهذهوبيق)ا(الظاهريةنسخةبيق

فقد.ذلكيردمابعدفيماظهرولكن،لىالاومنمنقولةهذهأنالامراول
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تقريبا،سطرلىإكلمةمنالظاهريةنسخةمنمواضععدةفيسقطوقع

،أ/01)9الاوراق،الظاهريةنسخةمثلاانظر.هذهفيسقطلاولكن

يدلالاختلافهذامعالتوافقفذلك(.021أ،/171،ب/131،ب/211

واحد.أصلمنمنحدرتانأنهماعلى

)ج(الشريفلمكياالحرمنسحة6(

عددأ،80/25برقمالشريفالمكيالحرممكتبةفيمحفوظةهي

كلوفي،صفحة372فبلغتتهاصفحارقمتوقد.ورقة186أوراقها

،1231سنةالاولىجمادىشهرفيكتابتهاتمتوقدسطرا.12صفحة

وهوأصلها.منالفراغتاريخالسابقةالصفحةفيوذكر.النسخةاخرفيكما

ولااسمهالنسخةهذهناسخيكتبلمولكن788.سنةشوالمنالخامس

أصلها.ناسخ

لجانبينوبا.المؤلفواسمالكتاباسمالعنوانصفحةوسطفي

سنةفيمؤرخأحدهما.غالبالشريفبنالمطلبعبدللشريفختمان

أمراءمنالحسنيمساعدبنغالببنالمطلبعبدوالشريف.1251

يتضمنكاملايظهرلمالذيالاخروالختم)1(.3013سنةتوفيوقد،مكة

.الكتابوقف

الصوفية.عندللعبادةدرجاتثلاثذكرفيهنصالصفحةأسفلوفي

:بيتاناليسرىالحاشيةوفي

الطمعانفسكعنفدعيوجدانلامعاالكيمياءوكافالكنوزكاف

154(.)4/للزركليالاعلامفيترجمتهانظر()1
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اجتمعاولاكاناأظنهماوماباجتماعهماأقوامتحدثوقد

".قومتحدث"الصوابولعل،موزونغيرنيالثاالبيتصدروردكذا

السلطانكتبلخزانةآخرختمالتاليةالصفحةمناليمنىالحاشيةوقي

المجيد.عبد

وبلاغاتأصلها،علىقوبلتبأنهاالنسخةآخرفيالناسخصرحوقد

المسائلرتبتقدولكن.ذلكتؤكدوالاستدراكاتوالتصحيحاتالمقابلة

،6.75،،-14هكذا:فيهاالمسائلفترقيم.غريبوجهعلىورقمتفيها

،6،7،7.80116-،18،18،91.

ثلاثتكررت"السابعة"المسألةأنالترقيماضطرابمعيلاحطالذي

مرتين."عشرةالثامنةو"،مرات

الوجه:هذاعلىفهوالمسائلترتيبأما

.6،7برقم(81،)17المسألتانوبعدها،مرتبة(4-1)لمسائلا

.78،برقم9()8،المسألتانوبعدها.مرتبة-7()5المسائلثم

،18برقم2(1-1)9لمسائل1وبعدها.مرتبة(1-016)المسائلثم

18،91.

،)17المسألتيننإلافيهخطالاأنهيكشفالترتيبهذافيالنظر

أوراقفياضطرابلىإراجعذلكولعلمكانهما.غيرفيوقعتا(18

لتكراروالاضطرابهوالغريبولكنسهلأمروهو.منهالمنقولالاصل

لمقابلة.والنسخأثناءفيعليهوالتنبيهالتنبهوعدم،المسائلترقيمفي
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163الصفحتينبينوقعقدورقةبمقدارسقطانإلاكاملةوالنسخة

164.و

منمنحدرتانولعلهما()بآشتياننسخةمنقريبةنصهافيوهي

واحد.أصل

هذهبهانفردتبخطبةوالتسليموالصلاةالبسملةبعدالنسخةبدأت

يذكرفلم."..لمجيمالنبيعن"ثبت:الخطبةوبعدنصها.وسياتي،النسخة

عنوانها.ولا"لىالأو"المسالة

منمنقولةكلتاهماوالخاتمةوالخطبة.طويلةتمةبخاانتهتوقد

تمةخابعداوردفقدالنسخةهذهناسخأما788.سنةالمنسوخالاصل

منها.الفراغتاريخأثبتثم،علويةامرأةقصةالأصل

منموضعفيوالتمامبالصوابانفردتقدأنهاالنسخةهذهوميزة

كلهاالأخرىالنسخفيوردتقدمنهاعبارةفان،عشرةالتاسعةالمسالة

مصحفة.أوناقصة

النسحةهذهفيالواردةالكتابخطبةنصكي

الهادي.وعصاهامرهخالفمنومذل،واتقاهأطاعهمنمعزللهالحمد

،ورجاهفضلهأملممنوالقريب،استهد!اهمنالمستقيمصراطهلىإ

51،وأبدالعبدسرهماعلىوالرقيب،دعاهإذاالمضطردعوةوالمجيب

الحليم.سواهلىإيحوجهولاغيرهلىإيكلهفلاعليهتوكللمنوالكافي

رزقهإليهيسوقوهوبالعظائميبارزه،عصاهمنعلىبالعقوبةيعجللاالذي

والنهار،الليلسحاء،نفقةتغيضهالا،ملأىيمينهالذيالكريم.ينساهولا

بهأنزلمنلديهيخيبلاالذيلجوادا.عطاياهسعتهعلىينقمخزائنهفلا
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قرابملأتولو،بهيشركلالمنيغفرالذيالغفور.رجاهبهوعلقآماله

التواب.بولدهاالوالدةمنبعبادهأرحمهوالذيالرحيم.خطاياهالارض

إذاوشرابهطعامهعليهالراخلتهالفاقدفرحمنأشدعبدهبتوبةيفرحالذي

تفننعلىاللغاتباختلافالاصواتضجيحيسمعالذيالسميعوجدهاء

لحاحبإيتبرمولا،المسائلتغلطهفلاسمع،عنسمعيشغلهفلا،الحاجات

فيالصماءالصخرةعلىالسوداءالنملةدبيبيرىالذيالبصير.الملحين

يغفرشان،فيهويومكلوالارضالسماواتفيمنيسألهالظلماء.الليلة

آخرين.ويرفعقواما،أويضعكربا،ويفرجذنبا،

القوةذوفانه،لحامديناحمدفوقلحمدامنيستحقهوالذي،أحمده

والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينسبيلستهديهو.المتين

وربالمرسلينإلهلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد.لحينوالصا

لاالذيلحياهو.العالمينرباللهفتباركربكماللهذلكم.والاخرينالاولين

العالمين.ربللهلحمدا.الدينلهمخلصينفادعوههو،إلاإله

رحمةبعثهالذيالمبينورسولهالامينورسولهعبدهمحمداأنشهدو

منبهوعلم،الصلالةمنبهفهدى.جمعينأالعبادعلىوحجة،للعالمين

بانوالعوجاء،الملةبهوأقام،الذلةبعدبهوأعز،القلةبعدبهوكثر،لجهالةا

صادعاراد،عنهيردهلااللهذاتفيمشمراغ!يريزلفلمالبيضاء،المحجةبه

التوحيدشمسوأشرقت،الإيمانفجرطلعحتىصاد،عنهيصدهلاهبامر

الليلبلغمادينهوبلغالاقطار،فيالشمسمسيرةدعوتهوسارت،والعرفان

دائمةصلاةالطاهرينالطيبينوصحبهآلهوعلىعليهاللهفصلىوالنهار.

".وباركوسلم،والارضينالسمواتبدوام
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)ن(فيصلالملكمركزنسحة7(

للبحوثفيصلالملكمركزمكتبةفيمحفوظةالنسخةهذه

منهففصلت،مجموعضمنوكانت،بالرياضالاسلاميةوالدراسات

.المفهرسذكركما،49134رقموأعطيت

صفحةفذهبت،الاولىالكراسةمنهاضاعت،كراسة18فيوهي

الكتاباسمذكروقد.الثانيةالمسألةمنوورقة،لىالأوو]لمسألةالعنوان

رقمها.معكراسةكلبدايةفي

سطرا،12صفحةكلوفي،ورقة165فيلراهنوضعهافيوالنسخة

بصاقةبنمحمدبنمحمدكتابتهامنفرغوقد،واضحنسخيبخطوكتبت

.القدمحيثمنأيدينابينالتيالنسخمنالثالثةالنسخةفهي813.سنة

وفيها.المنقوطةوالدوائرالمقابلةبلاغاتمنيطهركماأصلهاعلىوقوبلت

لجملة.افيبالضبطاهتمام

منها:باشياءانفرادهافيالنسخةهذهوقيمة

فيمنهاالمهموستجدغيرها،فيتوجدلااجتهاديةقراءات-1

لحواشي.ا

والسابعة"السابعةالمسألة"فيهاسميتبالسادسةالملحقةالمسألة2-

المسألةفأصبحت،الكتاباخرلىإالترقيمهذاستمرو"الثامنة"المسألة

والعشرين.الثانيةفيهاوالعشرونلحاديةا

داخلوفي،لجديدةاالمسألةقبلتأتيالتي"فصل"كلمةحذفت3-

قل.أومواضعخمسةفيإلاالكتابجميعمنالمسائل
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تختصرها.بلكاملةالاياتتثبتلا4-

لحروفباإليهاترمزبل،الستةالحديثكتباسماءاحياناتذكرلا-5

"،تجامعفي"نحوممدودا.خطاعليهاويضعق(س،د،،ت،م)خ،

68(.66،،53،)52الاوراقانظرق".سننفيو"

النظر.انتقالبسبب61()قفيكاملفصلسقطوقد

)ز(الأزهريةلمكتبةانسحة8(

بخطوهي.بالأزهرالاروامرواقعلىموقوفةوكانت،1421رقمها

853.سنةرجبشهرفيكتابتهاوتمت،ورقة81فيالنسخ

النسخةنو،المؤلفواسمالكتابعنوانكتبالغلافصفحةفي

مسائلفهرسثمالازهر"لجامعباالأروامرواقعلىلىتعالله"وقف

.الكتاب

فلالرأخعنولمجئئلونف>الرحيمالرحمنالله:"بسمالكتابوبداية

شمسالمحققالاوحدالعلامةالاسلامشيخقال<.ربىأفرمنألر،ح

المسالة:الروحعنسثلوقدالجوزيةقيمبنمحمداللهعبدابوالدين

قاللا؟امعليهموسلامهمالاحياءبزيارةالامواتتعرفهلوهيالاولى

...".ئبتالبر:عبدابن

اغا".عنبر"وقفالعليا:الحاشيةفيوكتب

المحمديشيخطوغانكتبهاعبارةالنسختمةخابعدالنسخةاخروفي

فيالتعلمقاتبعضصاحبهوأنهخطهمنيبدو861.سنةالاشرفي

غير،اللامعالضوءفيهذالطوغانالسخاوييترجمولم.النسخةحواشي
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875،سنةألفه"الشرعيةالسياسةفيالسلطانية"المقدمةكتابمؤلفأنه

.مطبوعوهو

ولوالسابعةالمسألةباخرذهب38()قبعدكبيرخرمفيهاوالنسخة

كاملة.()8-18والمسائل،عشرةالتاسعةالمسألة

و"الثانية"""الاولىموضعفيانهالنسخةهذهناسخطريقةمن

والاقساموالمسائلالفصولفي3(2،.1)الارقاميكتب"و"الثالثة

".الاول"الوجهمكان"1"الوجهفيهافتجد.والوجوه

فيهأخطأتموضعفيأصابتأنهابيد،كثيرةوتصحيفاتأخطاءوفيها

كلها.النسخ

!!!
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التعقيقمنهح

التيالمصنفنسخةانالمختلفةالنسخفيالنصدراسةمنليتبين

فبقي.عليهوالقراءةبالمراجعةمنهتحظلمالنسخهذهأصولإليهاترجع

الحروفإهمالعننتجوماالقلموسبقالترقيمفيالسهومنأشياءفيها

النص،قراءةفيالوراقوناجتهدوقد.الاشكالضروبمنالكتابةوسرعة

تجرأورسما.المشكلةالكلمةبعضهمفرسمحينا،وأخفقواحينا،فأفلحوا

أدىوقد.مراتخطأومرةفأصاب،لجملةاأصلحبلفأصلحهابعضهم

النسخ.بينكثيرةخلافاتوجودلىإكلهذلك

نصالتيالفاتحنسخةأنالهجرتينطريقتحقيقفيقبلمنرأيتوقد

كافياوحدهاعليهاالاعتماديكنلمالمصنفنسخةمننقلهاأنهعلىكاتبها

وقعخطاءعنكشفتالتيالمصنفنسخةلولا،سليمنصإلىللوصول

نساخهايخبرنالملتيالروجكتاببنسخفكيف.الفاتحنسخةكاتبفيها

وبينبينهانسخةوكمكتبهاومتىكتبهامنندريقلا،أصولهمعنشيئا

بعدماولكنأصلها،كتابةتاريخ()جالنسخةكاتبذكر،نعم.المؤلفأصل

اسمه!يذكرانهونسي

ذواتوهيخمس،النصتصحيحفيعليهااعتمدتالتيالنسخ

لانفرادها()نرمزهاسادسةنسخةإليهاوأضفت.(،غط،ق،ب)أ،الرموز

إليهماالرجوعفكانز(،)ج]لنسختانأما.وصفهافيذكرهاسبقبأمور

.للاستئناس

زمنلىإالنسخأقرب774سنةالمكتوبةالظاهريةنسخةكانتولما
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وإهمالمواضعفيالسقطمنفيهاماعلىلجملةافيوأصحهاالمؤلف

فيالتزمتكثيرةمواضعفيالمضارعةحرففيولاسيماالحروف

غفلتفقد،الاخرىالنسخأما.المرجوحةقراءاتهاعلىبالنصالحواشي

فيها.غناءلاالتيوفروقهاأغلاطهامنكثيرلىإالاشارة

بأنهااعتقاديمع،الظاهريةنسخةاتبعتالكتابخطبةإثباتوفي

.الكتاببمتزلةلائقةغيرملفقةخطبةوهي،المؤلفكلاممنليست

المشكلةالمواضعفيرجعتالاخرىالنسخقراءاتمنوللاستفادة

اذوإ.أخرىنسخثلاثعلىالمعتمدةالعمولشبسامالدكتورنشرةلىإ

الأستاذونشرة،النشرةهذهفأقصد"المطبوعة"النسخحاشيتيفيذكرت

الطبعةأما(.9141سنة2،)طبالقاهرةلحديثاداروطبعة،بديوييوسف

الطبعاتأنتبينولكن،الفراغعلىشارفتعندماليإوصلتفقدالهندية

تابعةالنصفيتصرفاتهامنكثيرفيكانت-المحققةومنها-الاخرى

.الاحيانبعضفيإليهاإشارةدونلهنديةاللطبعة

وحل،النصتقويمفيكثيراأفادقدالمؤلفمواردلىإالرجوعوان

.مصدرهوهمأوالنقلفيالمصنفوهممنتجةالناالاشكالاتبعض

فيالمصنفمواردلىإالوصولمنتمكنألمأنييؤسفنيومما

علىوقفواإذا،بالفلسفةالمختصينالباحثينمنفآمل،النفسحقيقةمسألة

مشكورين.بهايفيدونيأنمنها،شيء

وربط،وغامضهغريبهوتفسير،النصمنالمشكلبضبطعنيتوقد

للأعلامأترجمولم.شيخهوكتبالاخرىالمؤلفبكتبالكتابمباحث

الامر.اقتضىإذاإلا
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خيالصحيحينأحاديثعداماالنبويةالاحاديثتخريجتولىوقد

الصحيحينحاديثأماخيرا.اللهجزاهقالميمحمدبنكمالالدكتور

فهارسللكتابصنعتخيراوأنا.فخرجتهاوالاشعارو]لاقوالوالاثار

واخرا.أولاالعالمينربللهلحمدوا.وعلميةلفظيةكاشفة

!!!
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رض!!.بم
ا.كأ،ئة!لأا")،

11/ا-3.ح!ح!س!كاحصلقح!!آحننفي!اب!أ

!هاضه!،ص
"رزم:كأحا

ج-غ.ح!!ىص!-جصدرعمتشسلخة-ساشمخ!ىا-ر

،ص!خ!ك!

صهمىخ!لم!لمايدإمسدا،ت!لاالمحهلعلاءاو!لمحااماملالسعااسىاا

رالحلص)لشحنرمسنجالتحما!اءاالفغىعلا!2-برالا-هـاالىإ

ا-ربر)هـيع).لث!احا!رس!+هـكداللهنه)لاكأاط،-ط!ىان1،

رصكهلرليالحى!ك!لج!قءطرنرما!ف4لمكلطروألر!اا/11

مفض!ي،الراططحان!ر!ما،

.12بع!!ااهـالا.

21،،2/6ءة.--صض*.ص

ا!مق،/بلىلمم3ااكبرإ؟برط!هميخاهـايي!يا!،

اصليفئلدهـرهرممصرعبرى.!ض!ىكوس!1الم!-101.

ياإءظيرلمجحاجماقفغاإ-س!،فاسيرلى!ص!لني[و!ح

،1030،63،!تلت
6ر.ءشم.31لما

لمعلاإىاإ،!5!17"..ر-0لم!طا0

!ة!ء*ث1لغ،اا!لمحقعيفى03

:حمإ

*!ساثم!

لمثم1ابىلي1

/4كملىغب!لي

/لمنر،.لم

3!لاالم

)الاصل/1(الظاهريةنسحةمنالعنوانصفحة
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بمة--لربر)!س،رأ.كا-سهصا--

لىهـ!دسه!صبمإلعمؤرالرحماءكببما!راسيما!مدلله

مى!رعدد!!مزسل!لالمالفصطل!هـودايرحمإلرحر3،لم!صا

!محهاطلى،خمهلؤفسز!إشضه!دضردأئلامرهـم

هـهـ!ما!لمد)صاعحا!عه!ا!لاححعنأكلر!لمدلحبم+رهملـه.

سطاملحالمحطاا!المزمالنأاكاشلبلصم-بصاصاادلأصمار"،

كنم!س/ض)طاا،لمهرراحفمححاطمالتاسءاط!لمحرا-سص6

هـأصف!/ساحلضه7!سصحىترلمبمهـر"!لهكويهالىل!هـ!

كرلااىط!لرىلصئ!ا!!شا-كوىلرط/فىهم!احمرت7لدارءس91

لنهأا.(ثىله!را،+ار-لمحرممالحميمراثهاله،دالاف

كيسسهـ!ا!3إفىطىظىم!إلمح!ر!صشالهما!لاض!!ص

دحصدالمحح!رمو)!لسىعلهطمهرس!س!رص!

نرطادحمد،ظرحهمهلاخبزةءبو/عهظاييا!را-ر/

لمحكلررحمهدلاصا!نر!هلدالصروررل!دلطحهليصلىصدا

مصر.أهـ2!1!)،-طدث!لبهرصلةروملاطثول!ب!حمصاد!اإ

.صرلدا كار-ب0111إ+د+-.-----اصصإءدص

.:..،//ء9-!.+ءا.!إاطإ--.-.ء---ط*.

)الأصل/1(الظاهريةنسحةبداية

112



وطتهإحفىمهاولىله،ئهطول!ماصىرهـسما.-ر)كلا

!امدا!هصطلافىهصالالس/3إلمحالاث!اشهـر)إ

لحماواورءإفىدتاعند)دلهد!عدع!ل!إعيالممو!للعمئيإ

3هـل!إدصشعا!!ءرما!صسةل!اصه)حرر.ار

ساق!معسكدمرأ؟لالمىبر!لحوواأ/لهبهارأ

صضر)عب!همابعل!لتهبهم!اعالباطنه

وضياتخبظشا،!سبتهمالدنجبما

وانجحفى!ممر!بللأجمحبار!لناإ؟

ولا!اطلأحئصلجفا!!او؟إه!ر

و،لح!عودتلدنجا!الجا.لإك!صثيهلأإ

وطط!لز؟لكااصجء)ك!لحسبورصخعاإ

كلءلررولللهأ!رحاو

،*

نورر،)!سها0لرلدهـا!يلمالمحربفضلعه!اررطب!!ر

أ!نحصفيكمال!إفسرلحرعمإد!يحلسعسس!ا-أ

روس-سللرمسلل!صما!شاالم!6لللوممحلرء،عزالرولرا

،مصمح!لم!رض!ر2!ر،صم3ا"لتنرررا7إلضوعررس

وصلرب!برح!وممرب!لعالم!ىرصاإممله

هـحمايرسل!ح!ا،للك!ا!زج!م!!/

)الأصل/1(الظاهريةنسحةخاتمة

113

"*+



ء



)!(اشتياننسحةخاتمة
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-.ةىسسيمحي!عىجصير!
،!حبرل!ي!بر!أالهـال!!ص/-*،أ/!..!

لمبراءفيالمال!منلز!ا!يم

3-!ج!ث!!حير،هـ--.\"1.:.ط!

يرلم/0001:!تت!لأ!،الأبخشع!أا!حعيئ

3!رز!4"أألقذلملسلض!اا

أ"!.."!ع؟لاس!ء:أ/ااجمسركما1

.،لز/ئ!ك!جم!!دخيثلأ.بحقجم!ع!غه!01

:!.-00/3ب!أ

بى-ضاسبربر!ي!انافتاسآ!1لالضص!ؤضهاضورحرة!و

فيبهىسفيتي!وزظزاصعولةشصار11إ!ا!ا!الب)!برتضبرسواالما

نخوة1/خل!ا!يحبه!لل!ب!دنوجميرنانمايىش.-فاسماصربهر1ا!1

--بر.1ل!إ.!خترا-لرجيرعيدجالى!نال*ب!لخ!الملأخلق

\فى0نىةلسنجى1وبخئخال!لأأدلهاخالولإيمفيخل!إلصام

افن!إطئادفففيثفنماوجمصستلالوض!بئهصارثرسهحمعاثح!الله

أا!زسزى!لهاا!صسل!لهاتااسلمذا-تنكاعل!هؤبمعتمرجملاالبرزخ
.ه"،،ء

*الإلمأفىاما-إح،ا!ا-*ا!رنصالأفاغجز!جه2المؤنحى

ط!بم.**ز،*(.صحءتامتنمثمزناببنج!ليءنائاعحجالهنرلمب0

لأا؟2أ*&!ب!ى9ء.وألملا.\--.20لحبيأل16ثانرضا1101،،شيم

ك!-*-جمبنلأ.-.ك!.بربرءمم!تج!ك!حسلأ..93

،،\؟!بهلإ

)ق(باشاعليقليجنسحةمنالعنوانصفحة
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د،ة--ءط-ص.،
رصم!ىس.بم-.11!لرحصااللهصةص.-2.-!

".ص،111هـ*

4كاذلذجمئملطاكلى1ا"".-نحر.و)-?ات،1-ص*صاا.حهبصفاتلهألا-4طكفا

بر.الأ9صم!انحسنملو-ءنيمم!ايمطباجبم09،اصا011اساءجاف!ماهوكا،و0.بخرماؤ

والعاجم!ان!*صنى/!؟لففث-والصهب-برايرإنجا..!ؤاألمرالياببنعلد"فه-؟رشا؟

ت!بئ!عطا-خهعرصطلاخرقيمكلد&ا!-..*،3ةء..ا-+-ه"+ا،!يدثأمق08اإلها

اكب،1:حزهـر!ه،الاخراإا؟ء-ر،05ثإ-.،نا-الض،ر،،1زحر-1الذبج!!ماض-

بر*زتفثتاصفماوريأكأ12!ء-فيواء"لجصا-،"-"اوج!،)-في-ءصانمطكهد

لملم*الثرالدصالاكاار:فا1"ر01ء!ا:0ا!ا،ح!ى3!0/..س،!!بم%.،.:.لاءصر)

لصمكاودجبه!لعر?اإ.9إوربمقماداج!12،زءر-للى(ر،!ابصة.أ-5"صصلؤآرا

لهاص!لىفيجىملا،ا(!ثالهادصماق"-ا!صبر؟بأو-/7اخ!ى،برؤ"أخكو!نه.

..عاء?ا-أ)ء.أ-د!-

اصاذ"صلعبموضطاا"ه،/بر.ت1ا-"/0.حماج!اجدر-ءوه.جه،:يمبا5!،،

دكهرالملأءلمثب!!كلنج-ا"ثإنااد--ء،بأط1ئة،!قءقي.*لمنج1أ.انج!9اأو.طسآ؟،به.!.،و

4أترا.اءص-كذا-كلد!إا،/ولالأئئاءلمإجمه!"-لجض4تاس-لم!خمشبراظ!ا،أفي

و%لم،.+نكلت4*بر.برار!نبما:-ا%،ءرلمج!لم-!در!ءادمؤا،فنرعزميهم

لوبم!إررتدببا،لأةاليهبز3و!رحلاذإصءصلكلابه!اا.ةعمىا.!تغإةا1روش

أل!ذبتلصبر."ءخ!إ،دث،ءصا%آ*الى!،ربر-ىإءث)!.برتماومالىط0-يحعم!%،.ناإاس

اللهاتكلثااابمالإ/فرسبررال!اأم،-اا!ددإبرةلصةإ(،أءفااام!لو-!اضن!ا

.---

)ق(باشاعليقليجنسحةبداية
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لمعمن-بهـ

حمقينهفلفلبعغبهحنلأ!كالناشاكماخ!كاؤاضنال!ات6.لجأصرق

لدف!بجبميخلإإرالاخ!صض!رلانجط!كلأ)درصا1مغناو؟هو)ص!هر

لغمصلإوادرصحننالر،4الرعاءرافاتجخانها!فطغمج!ولدض!،!برصيسوقا

تلهـئلهظد.زصه!بنجنيلجواثمكلبلاللهلاصلألىى"سغااوكا

ءو)زواجمهر)فبمالدبئلتماعلأءثتجبلأ3ويىاشجمهدوزلمرصهز

ابربختل!ببئحئباممىالهكلرظ!غ!رصدصلىشإبرالطب!%لطا

،!+ىصاضصىصاتا"الريى!و!يمىصارىصة!لها!دشةض

،لمكتيادشف،لزللا!حير!طابزطأ.-

04.رلمغعالإلمعنصبحسمل-ءداولهللهعفرا3ؤ

،"،لم!فابلىلل!ا!ي،1اهـ؟7

!3حخغصصحنارا"ظطش
ىنسص!

هـ"،لرصنأمسصىيخه.ءه

)حرلاجمانجا"كا+.ه

9*هلرمهممنه،ةهه

)ق(باشاعليقليجنسحةخاتمة
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ح!\-خالإخ0

!ب!لا!مرإأ.في!ر2وق!لجب

لأدنض16!حه
ا/طحر(-!ء

3101و-!تر.!خار.

لز.كراليلم1ر!زرر6-الحاطلعماباداور1مألاطلغلبصاتا

!زاء31)ةا

كراليشرلما.-ربم.صعدللهارصدضالبرب1مرارت،

رلبم.لر!ربهؤ..سص

لم!بىكراصبهر/!-*!هـجم!ه!يوزرحرت

همزصءط،لز،،/

،!ا/ببر،!.مء.

الم3وبرهمركلزاءقديل!ءكي!ا!بىتليلمخاإلصلز1

بملم،لم؟كاءأمو،صلوزلمفتجالجررته

.!ء.ئرحقزلحهمابرالح!كأحمجىو!ر-لهمهتجت1!اءؤحت.

ط!طى،اجم!

؟،\؟ض"!.--ممص

.ءك!3""-*،ءشف!.-.--،-----!(،-7الذ،دب3ش

...ع!ا.اث!؟كيئج*ص،"ج!لمص:،رصمظال!جمملضصلاا،1،لى.،011

--.+ءاش8-جافيءا.ا!ث،ءكل!طتماا،،!!مضلرسادركا/+.بم

-!؟نر.../ركار،،لكلمؤلم/سربؤجس-/لحلم

!ح!!لى!لمنجفأىكرما؟المء!ا:.ا1ىلم/هـ!ألزمئ!غ

.ع!/صنجسمؤبىنيقوسما!أ!لمؤئلءصىتجرر!فيبي!ضبطلمو

كاأف!تمخ!جمطأد!سه+ظهقط!تيمالصق!/لوآ.لم! .3لكل-ء.ريبهرسيب لر-نرارربر/قكماراقنص/مصر!

ع!!ر،.ستصىكى/!لملالدي

خمما!ض!ه--ير.لمحض!نجأ(/ص،كألص/

/-هـتكا/!حشلمبعهكنحفىكماوىس/

-ا-م/لنث/لخمفطولط/لاجملم3ت"،-.ئ!

..!ا،حرتث لملمةلم/7صححط!شي.

وكورس!ملضصمجع!صلمتركت.

.-0013-.ث!لم.-.

ؤ!ء!*لأ!6لا2-ا.قيجلالال!-.7ة-أ-./لا--ا-،،-لأيهـ!ء!!6
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لمجرىجنزرتصشآخبنا1خحضلق
رلفططصلىلرجشلع!تجقور1!ي!م!صرصا!رالمحطغ!حددص.

نكأح!3بربنلاشالمركى\صظزا91يوطلىحمفلرحولج!1ا

4قطرتص!%طت!ثوخ!إلمحطغةرلجىفراا!نطنتث!فكرجص
-.ا/!لعلقنةااض

ا!علا1ولصببنئمظفلمخةقيبىلمحهوممى!دلخمظىا!لأىضغصكر

لمبنئو11\إخاهونيقو!عاجهخاصا1وانخرلاخمايرباحص1طتا!اغة

1ددلمحفتجاك1خرخافادشالو؟لمر*!ب:مفكالقبصلهاصلحا1!احا

فطبوجرتضجتوركلصعونتمرخفق!ل!!ه!ه!ط1لحا

طثزبىجمع!!شاصكلىمىمحلؤصاوا!رتو!ؤ!بهد1دمو!تجارلب)

لق1الاداثهدات13لمهير0ينألاهوالمحزلاالهضا،ملمحبن!رضااجم!

دشارك!فىمكببهنالمحيزافاتجربنالخدصفىلاضلمثهـ!ر

واصهرالتكصاجمد1لمجحب!!رايمصئئفببى!تلخكتصهـكأخى"

ارصلاددعكحباوتجهج!"!وواي!كىخالبدجيرشمؤورسرله

لىدجرو.!جررلمجبنرجمضلخاوجمضمليهث!لمحافدشلجبف(لمح!

وحدكاسهه1هـلهورحمهلحلأإلر1ولجصعلهصلهـر5وانجيا-هـصاإ!احهلى!نحا

ص!-!وبرصىصررد-ط3يرل!:ئيببر-به!1"حدريىئ!لأآ:-ثشى1

نياتويخايصفصفي/كالتنجرلتبماجننكأيلم،لمحىطشهاط(علباث!هإكى.-".خ!ا
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ثديه!يمن!الاعا.إحم!وب!انطوةيدلألوحرفيبتحعث!ريغ

ب!بندث!البمو!،جمنر!-ص!تيرولد،جغظبرخى.،

نحتريت!بهر!حرتمااافيرصمعإ-ل!صدرصرل!لمح!فالىقأ!حبر-01يىما

بص17خولمجبرا.!ربكد!سىياؤر!ننوليولني!م!لم!ءايريزلقاب1

!صا9.ءصءيزص!،---لمء

"؟!!لم*جحجنه!ءةرجشربرول6!تؤللزلبقك1ءلز!اسئرلىتفأنجصلحا1تلتبهتطازر6لؤ!يمد؟

ء.!!لىي.يملو!ش؟غخىحبنعلرر-!فىماذلنن!هـكيسدا!!نموخدسحطث،و!ودارخزفه!ا

،مى2ح!دكأ-ممؤئإحظرئاطحبنلالنهوانكالدبهعرارشرواتاشرالاادل!أ!ذركما!ساكأالر

ء،،،حشه4جب،حم!14بزجمى

،و(.،ك!،3/لمفيميخييرخجي!!ديزابت!!ثقأفالنصاخالمزإبخاباونجياعلإصمبيص!اسريخابرصاإلمبالار

صاور/لىشل!!ذ!ص!اويرنىلفتجقجمنهولمحزيل!زا!دعتمااسطلنشالي!لركرهـلجرك!

.4ص!أجمماىصفيطلبماككلخأصبهرئبم،)كرليزهـاف!-!ديخه1داصجرآتنأهـ!عبنسصرلدنتأدهـح!جمبم

كا.!4،!"عزنج:كأص!-بمتيلم،لاعماوالاصداربيراذص!المحكيرلرخبه!4راتلحر:1فععض

/!!!لن!ة!3صغألمممشيرولمخعتاصةباثقطالحادهل!صاجركلدقسا!دبفيكابئهـجلز!ر

يعئضلم!بماء-!س!ا/)ىله.ب!/ئربزبترفىهاحعاو1رهـا!ح!لاع!كؤلأربىبهالال!ئرخارلتسا

..ضص.كا!عربم.صزلعض!/ا

-!ص!معءشبن"صآ،!لماد1لازئبتعىقيتلايخرمعزا،ععترعلمحتننععتلاجعرح!لاطبن1مت

هـط،ا7قنآغ/ءفي.ل!افه،2

صروش.،المصض،2عنات/لمهبحنقكفذلا/!ارايحطبافىاروف!دلاقإلاحمزبافل!إضرشبيى

صض-عحم،ت!اضرناععلا،لمياع!واحمةإناودهعذولرعاو1ث!حررأسعصرلمحزاببلحظا
،.س!/ءبر/م!8!!ااهصءبه01!.ء

أيق!ئهمادلاباهـ!كا/،عرصسنابافىحختبوراودرركصوررنرهص!ر1حتتأ.جهعلىئاطبن

-ماضذ،س11ر"!مئم)ءفىط!*(في!تجتنرودلأ+ثب

ا،!اء!،/س-هـح!ث!صلا**صى

!ئمرنر"،فو/فىسا7كلى3،زإ*(بهرص"لأ،--دث!::!-

2!،/(قيثر6شاا!لم!هح!مماالىظركدافي3،!له!،!ص!!

بم-.+*-"ت!محبما
-3!3حسمتن*ظيما.

،

اللهرحمهبطيناباللشيخحاشيةوفيها)ط(النسخةمن)8(لورقة1
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..وضى

8صفافط1قلزخغ1؟لغالانإأسغاش-ب?جما

جم!كماجمتح!.!بخل!ئهرلمججر1"ئت51

ه،فييبئبابفئيى!!نرثعئ،1ص!..

9"يهاءبرحم!هلغ!دنصفي6

فيؤحيصر،ليمبى1ظش5-"

.لأهـليليلمديف.

-حميزي!ه".

!لاقيبعبنب!رجاي!إلضأمجى-سصبز؟حصجمصص!مصغهـاحيفو101

.1!ا!رثف!معسش.

خضلمجئىالأخمنئمفدانكأخا-برعاتراخنم!ى4

!ضمكأثهرتيضرضدناصؤاصاعفيىيا!ا-..

1تمصه!ع!!اهضالمن!-صننم!عضاجىناذحربا..

عبرأ!عينمامميطلغهق!ا!ب!سراتلامداش!ة

ططزلةجمىطمحقبىكيير!صنىجمفه!يا6ضا

ذ!زظذأقمالو1لريخا-ممرضا*يئرنحقفىنطوذعضأمى

ط!خربضظث!لزلنرشفيأضاشوا؟محابنص!!

ءبفىثلالح!جمبرج!ل!عم!سلعق!المموتفىعمعركلجصرث!ص

)ط(النسحةخاتمة
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،.!؟للسبم
صزلى!ص!م.عفأاامه-

ضرج!3اهـ-صلم
لدسخ!4لاعلائما،لىحرال!!هلتجمطما!غلقيهلبئلمللأصةاملرطاقالثلمحغ

لشؤ(لمحرحم"ااممىي!،المحليم!ظيم!اإلحمدلد!ا!لعا)ث!هرحمهلمجو!يهقم!رجمأ(ثيها.لوبد

ط!،لمهشلمصيفا!ل!ىلتالذياالدمم!4ممىمط!رحمعلدصااط!لهاا-ربابىلى

ضه!لقةاحلقئمللناظ!ي"دوحىا"علق!الالفةعلىثم"محعفىق!!نطفةتمحمل

د!ام!الايث!يص!اا!ادتحنيحنهعظاصا1!هخلئمهض!لماانجدبرإكلةلحمو!ه

التم!خمادنم"لب!لمللاكالشبحمو!الح!3ملفدغمما،لجينافيءاهأ!ضليهليىم

!صوجرتكلمف4قرشفتحلتمئتنجاءلخينلخااحناسهاخرفتباكث

يصوكملذيثمراماءطمحلىك!الالمقلمح!إتبملثراوشرد،!يىالريخماتجصاخلفهت

--له،دكوحمد!لالضسىالىالهالاال!"وافىفيالهيم!-)لاالهالاكلثثاكلتهـحالتا

فدي!كثلىحلقهشهعنؤلتد-ءن!طوادش!ث!كأال!يااجلكأا!ا

!عتدعدشخهواسنهوخز!ضهـصصلم!ممراص!اتضصدهـالحصزا!-هـصوانني
/ءص.ص!.ء/"،-.ت

!ا-إمح!"عوا-محة؟المالح"وصةللماسل!وور!للمادتارجهـرحمةعد-جاد،

تممكلمىصخزابرابا-محبمممظ!ح!وخمىصماللاكىحي!عيه!ر!سدوسلمابهتهتفص!

الا!!!هلضفبرأااحخف9أكطأ!اتيىوط7!اصلابوع!ياحروى0

اد!نهكليهصمل!يىلمجىاأستلبرتجىاحبدشهقاهـالامةصمعثبهبم!اكللىصا"ارةبفط

للام!حايردعليماروحهعليهاللهدىدل!ا!يلمعلهفش!افييصفهيمرشيهثحنهكاتع!اعتلىساقا

شسيشع4يلمعصسمهأحيىتلح!سث!اشثماللألحي!-واجمي!فبلها!ئىث!ذا

ليم؟حماعمناداوعدجمحئءخ!حاصملفليبانرلبسفالقواصرتخبماالة5صنضزد

رببطوعرتجرتوفيحتاماعرممغهـبرماومعجدتمنل!!بطرلايئ!نللبصلىتل!

!ادوالذببهظفيق!جمفطشماحططثلخأماأسهرصدي!حنصغه،سص!اضعاهـلدح!

)نتتنهـ13كل!صيىاتكهصمبمطتل!-جوالغ!نجمليه!ضصناقرثول،-حتمطا

-!هاكامتلو3علبا.د!فيع!باكصكرضيجلكزيرإعنها(اذلها!ثعع!ءشالى!ىعيص

ارقومضسعرلحرعيهممللاأسآ!ث!قط-طبوق!اكأمسلاعلع-ات.يسا!روثم!-ااط

راخللى!إلمحاىما!عد.خالاببمترلةلحطابعذاتلعممثشلمتلهـاولغويىت!طعأإخطاب

)غ(بغدادنسخةبداية
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لإ*!لأ!رص!ع-

ونماللهكاوبخأاب،حمنيالرع!ؤاهلالة،ضاصممجعشد!اصيمطو!
وشإ"وازواىلصوا!الهاجملإوعد!عوصيدظلمهضت!المحضرساالموهـولنيبهموم

!ض-اممناف!سوفلرتنجف!ع!ير[لناحلطابه!لت-ا.لاق!كأجمت)-

/!د،3!نر!ب-!يهالهبو!ىشلىلبزوافعصيرلهلن!!!كري!وعربز!يراجمر6-!هء

ل!بر)!يب!م!-ر،!/زرهـيه!لاوصوليرالم!هـوي!إاجمرديثرجسه!

لكلءقيسم!!جمكيم-ور!/!ي!"لوآ!جمليرإلم!عرلرنجةإلهحظيبلرأ/:كأ-لرقى

.،"لرع1دالأمه
!!زء-في--؟لهم!لمنضلماهنه8.!

جمب!!س!!ت--بم..-درالاميوطىص-.بط9!مم!
:-!-برلأعلام...

-ص"ممنو.لن!زلىمصص1رجر-3ك!امم!ب

لياهـمئحاتصناه؟رتجأسدصهـبم،جمبهىحتارر!طه!!!،ير.
طع.-+!يمجمي.*ب

!وشيوافارياطؤلفكاتثتباكع!ء.!ه!ا!يئ*!حم!.--*؟برءفا
تمفىظرن!ه-ص!ءلمجد-ضي!

!"!-!ح!0ا
،-!يراالدكضاسهابم-."ءنهفيتممرضلأ

ئه!ؤغىك!مصلاا!يمل!اصةالم!ا13مالهالالثئيضوئحه1لحدسهلأتر؟يخ.-

وصثديرجتو!نيهفالمحيلااا!بابطيمئههجرضفئمآلميرفياكدجم!الدجم!-:

كدل!اىىصدعمجل!ساتالبنقثصحبجمنصالطشىصبالضهم!قي!رمذا

يىسعيماال!إصصاتبيأ[لاخنكتو!!رءكااثن!لىفيروكثاصر،

شد1وضدابئ--!اا!علئثبخا!ظرلا؟ضعسسنما!جماظ.سح!اوحسصقاوفر

إ-يهال!لضل!ازناللواعحمعنلابحافيقيثء!!يختىضيطوشصطقىكهعض%ابهـيىبش

اكىماعزوصواول!ري!اس!لادفيو!نئفيات!سبااصابرءفوضوش!لننرىابفيأش

لىشيعبمنئلالرأت0لضعاوصفافاعننزحيزعتحعئح!خالاشح!اءإظفي/ليزسمدصفىهـتبطافا

ادشط!شت1الرناشرعاويفاال!ة-واحبوصمطرالببىةبر-،اكأفالثمعط!ظء

شيطا!ييمدطلى9دقطض!إلذ1برحبلاه!؟ظ،خرصإتإ،!تيخر!ؤكراطفىبمصاشطعالبايجنه!

.!ا.ليىا!ىا!لوكأدصرظ!وظ1كدصاحكأخطمالناستئاابخدلأتمقلذ"!مم!دنا،طحا1

خ!جمعنىاحئ!-ش!مم9ءث+نلالأسطةمحا!ت،هـ!هطيماو؟نهااتب!جاسفيديخى

ائثى\
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3طر.كأ،-..،؟.!01\\6.------------"كاط،!يئ

اليا،.مقزونة.يان!لمهإمافتاد!مهكننحور!را-رحلصحمناأ!!،!؟!إ-يمصة

..،-!!+"ممز*7

درجد1ضبفظلالأمتدبالامئلرا!حتلعينطبتنضنتلةا%2ة"/%

أواتازفادللز!د!تثستفافىجر)ص!لؤءوموحز!سط-حمشةلامص،

"4.!ىهخعافاوروهافإلهصفقاررمكبببلكلالمدع!نحا)له.ر"ء

المنثسلهرهرضادفغالتو!!بريافقارهخاىهمبل!افى!ىكيهون؟أ

كل!لبئيصببرإلدأوراش!اشاراجمبةالبار!جفرااديامخمالمناا!!؟أ،"

ا!ىاوارحلماواه!ئاناراطمثهولي)!ةذ!إببصملأإ%ص.؟إكا/لا!

ررسودعبروواخح!طاللها!الطهلأاطاص!السروانال!ريهاسيركهإ!لأ

لماهـ)دثهلر!انأبىلماطسظمنمارفحزتجابنادلملمحح!إلممبمبم

أ(*خن!!ملمماص!بفم!رزااوط!،لملما/اإ3ءلا!"يمضلي!ؤضرزننقيإ*!!ئي2!صبر

اإ!!،،ف!/لوليلمم!مى!صجسر!التئبةلم/!-ء2ص/7!.لاكا!!!ص !!!\ !1!3لم،؟!ب..جيلمج!

؟أضوطال!مئىحرهـت!أ؟،-فئبم.

11لا!!ا،ل!جمضك!ره!ا1ظ*.!!ا؟!بن!تننخ!3مه

ح!!*!اطالوورولشويزءعص
اأ!ا!

%ا.،لا3ط!لمتم!ك!"!؟!جم!مم!

11لمؤحىل!مو1مبللتط1!ؤؤثالاأبككلىى!وف.أأ

ا-!وال!.!

أح!ةحكل!-!حتىلمحهصم!بر،ء،

مقأ.0،ئر!أ3؟

ثملىلذبهبع!؟اخلار!رههسسصبريه!والمابوالم!ص!الجه3!!!ح!ث!ء

،صط،.هـخ،-+!لازر،ش

-ءة-*!يهإبر

ا--!!خ!3-،ص!ث!يم-".!-=-.---حس--!!!--ح!!+حح!
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ر+ب؟س--.لظ(3؟*لا\\-...ء.ءحعط
لاا:.ا!!1إ؟.ص

لة!ثبملمحررجم،3-ص11.-ه-كأ-.قى؟ءخض-)-2.سبز*ت،.-.س-ء3-ء.:أء

01:-يهف:ل!ححيمااخفر3لمعوب!ما.-(ء-ت!--ثص؟ء

هـلم!يخ!!شريخطحذ!لاو!1!ل!درع!موطرتىعم+نجأ8-!-/ص"--.ء!.

ل!سح!هـضمبابني!ورباض!لاةءافىضثش!*..-!ظ!

..-ء.1ء،.\*0لحء!شىأ،حة.،.-صبر:،ء-

!يخمئمإل!تس!!هم!!لهو1ل!ف)!س19ف!!ج!--.:

ا؟!ثجملمس!بهعواجمكشفىا!ماسخ!إح،ص!بمم!ىطستت!ثكا

&الد،نذحصيخرمصجع!طوقطبرش!كلي!لمحدأ!نحآقي-ع!ض.،003
."..-!.س-11

ؤصاب!ءبمهميئصمبم!ع،ف!هوكىصحلمظ!بلا*-/ءاس؟حمه+!اسوا

".سىهءؤ-جما""إ*ت-!طح!نحة-*،.،حيءش-.-

!؟لطديخ!ايلارعزطمجبتعمفيلاح!1سدر!الير.نالهده!لالم!ك!ل!،ءكاا؟-!

يخون!أ3نح!لاحط،رةبر13ثطدعو1للهلاتىررلف1!!بر،-بر.--!

.-..،-.ء،-.؟2.ة0

!!خ!اق،-لبصاذدلن!اقيالهإجمهيمظللوقطلارفي!ملىالجياخى:سىجز"-ة

أ!ن!ما1هيهلإبز3لاظريم!إطايقحما!غاممىناعلاسكلخنملإلجهمحهلث،طض

سكدأفي1!لإممففىمع!يرابمقىم!نجيرط!!-فيو!!ا

!إبمسبجثروللإفيتيركىفؤبئل!"مممعت!اجباعبأقئ!ماخماقءال!هـز

!تدبضون!مخ!جحك*صهظط3واغب!!بهمكفتم!توانم

1يهبماع!لا!ذالماكملغاطفياا!اي!عطاللهاوءمةدهمسفثحر .اء./"،:كا.-ء"و:،،!لا.*:.ـا،-ا!

لج!لمبيعهبئلميرربم!3؟خرايههثئجيلئنعىتجيمصبصو11ا!اؤلم

بخ:/:صم-1!؟لأ.س،-ايدبررويخيزء!1!يخبإاللكم!ثوفىقيئممظظ

سا؟-.!ك!ر."بغ؟!ر.\.،*ثجلم؟!!ف!نجن!بأترق!طزجمفرزلملت!1كرم!

صص؟--؟:شكا:/.،7!،*،،ك!-كر!يه!ع!.،+-.ةء-."!*طاإل!مث!لمحرحل!د5!!كلأ

ط!بم!إلمجتى9بم!ء.تربم!!2-،،،:د.01--.ف/ة،س+يئ.ةنر*؟في.+.*!.،-ا-.+ا-.
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بكيوا!فىح!*وثافاهجت؟يخهص!!كوويمط
لبهنةجمم!ل!يخلندنجتالمثوريصالميعبريلإج!هـلمي!ض!

بفجمالالجبر1نإ،رلأيختترإ!ت.ظ!فصبهنإمج!بيم
خر!تقت!!اتاخ!لطولمنلإجم!أ!محنهفم!،كفطصلا

لا،فيلمجلأ-ممالاصرنإع!موظامحما!م!!اناسىا،جمابغ

و!محمبزنا.!!يتهصنثاايرنيح.1لحياهسالم!خ!بيثم

ب.صصاىلوطث،امصدمو!صعظهلىل!صالمح!طات!جمبم

.!طر،ان!!اإهو!.4لئهفيا!والهيدل!راا+با!ء

...+ءلمحئ!يبلحم!!الاض"ببلهصتيما

ثاعرىالجإيلىلاصارعر!اة.ص

*3ثملا!فل!م!هلطرا!طا+

هر؟-+!6سا!ولمثم"عنن!النرءبهماجما*ءمم!

!صف!!افف.قهلطاك!د!لمف*
اءبافيهـذنخبئ!يخرر!تبثلحظطببادكظرورطيا"ظ

!ريرلخلاقيكغه:لمحد،ط!ت-!دجم!.!تي

ع*-لرظاهد!أطنااو!لمإخ!ط!ول"!+"ا.-"..

.!"صيورصص3-ش[!ب!ص!،.6ث..؟ا--

-ء"اللإا!نا"اعادا!ه!!5برهـ

..ي!يمالمج!طجما!واللهلاحا!!هـ!حمىلمح!
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8.--!:-.ء--لا
لهس!ت+--د1مييخهصبنر1ربىلى1حبى1لادسألس1-س

ثطليىامينستازصمدنفوا-ليصا3بال!الىدفا،إ.
ررويعثرناممفى.-!رعفرامىمبهركتماطب

0!"كنامالنا!ط!هأكعفاتد!انششاا

.."..ال!،لأاكأل!خرينكلا!لناو)لزطاامىنو،صا.+إء

عاافىثبهمعامعا[دزمحزتو!ك!م!تبالرا.!يإرجم"ء

"وسركلمص-الىءاولركل.1وكموصو!سن!امرالوب1و

.حممببن،!تلاتسضلفض.فىصت!إدطرجمب!إ!تلظعكا4

.-ا!ىشما.ابىل!طلا!محبئ..

.،..ص!س-

ظفجمبب!.جمواف.اتخيأاو"افهنأإآ

[فىيخت!للىلف!ةيننأالمنختفرا4.

كا.الفم!لإ]لبهل!الئهشنمف!ا.

،-دبجمتنل!!

.ء4

!ىص!بيبء..ت4":!زرزئم-..

"لأ؟--.!.!جم!قصنض:!ن..و
لابر?لم!ف-ء.-،--لمضتس
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فهرس

التحقيقمقدمة*

005500000000000000000000000000000000000000000000008الكتابنسبةتحقيق

00000026.....+.............005....00000000000000000.......الكتابعنوان

--00000000000000000000000000000000000000000000031الكتابتأليفزمن

00000000000000033+..........................الكتابوبناءالتأليفسبب

..

00000000000000000000004..................الكتابمسائلبعضعرض-

000000000000000000004عليهموسلامهمالأحياءبزيارةالامواتمعرفة-1

00000000000000000000000000000000000000000046الدفنبعدالميتتلقين-2

00000000000500000005000000000000000047للميتوإهداؤهاالقرآنقراءة3-

000000005000000000000000000000000025+0000000.0000005000005الكتابموارد

00000000000000000،000000000000000000000000000000000000063عنهالصادرون

00000000000000068+....00000055005...+.........عليهوالثناءالكتابأهمية-

073.++.......+....+....+...0000000000.000005+.وترجمتهالكتاباختصار

00000000000008+........................................السابقةالطبعات

85.+....+ه...........+...00000000000000000000005المعتمدةالخطيةالنسخ

.85..............................أ(/)الأصلالظاهريةنسخة-1

0000000000000000000000000000000000000000000000088)ب(آشتياننسخة2-

........................)ق(000000005550000000055باشاقليجنسخة-3
..---.098

29....+.0000.000000005.النسخةهذهفىالواردةالكتابخطبةنص*

00000000000000000000000000000049()طاللهرحمهأبابطينالشيخنسخة-4
.-

0055000000000000000079..+..........)غ(ببغدادالأوقافمكتبةنسخة-5



..........."9...)ج(..................الشريفالمكيالحرمنسخة6-

00000001.....هه...............+...فيهاالواردةالكتابخطبةنص*

00000000000000000000000000000000000201)ن(فيصلالملكمركزنسخة7-

00000000000000000000050000000000000000301)ز(الازهريةالمكتبةنسخة8-

................................+......00000000000000000501التحقيقمنهج

0000000901..............+ه........+...المعتمدةالنسخمنمصورةنماذج
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