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التعقيقمقدمة

ومنوصحبهالهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاة،للهالحمد

الدين.يوملىإبإحسانتبعهم

اهم"الاباطيلمنالكوثريتأنيبفيبما"التنكيلكتابفإنبعد،أما

(1386)تالمعلمييحيىبنالرحمنعبدالعلامةالشيخألفهكتابواأكبر

المؤلفاتمنيعدوالعقائد(-والفقه-لحديث)االثلاثةبأقسامهوهو.اللهرحمه

وكثرةوالتحقيقالتدقيقحيثمن؛المتأخرةالقرونفيالمعدودةالنادرة

منوالتمكن،البحثعلىالقدرةمنعالنفسعنمؤلفهفيهأفصحالفوائد،

العلمية،المشكلاتلججفيوالخوضفيها،النادرةوالبراعة،العلومنواصي

هـانصاف،لحجةاقوة:ويؤازرهبذلكيحيطنادر،تجردوبالغبتحقيقوخلها

.والمناظرةالنقدفيمعتدلةولغة،الاسلوبوعلو،الخصم

لىإاللهرحمهالمعلميالشيخعرفالذيهولجليلاالكتابوهذا

فيكتبهمنيطبعلمإنهإذالنادر،وتحقيقهالعلميةقوتهعرفوافبه،قرائه

إبراهيم(ومقام،الكاشفةوالانوار،التنكيل)طليعةهيكتبثلاثةإلاحياته

وردالاختصارعلىأيضافيهجرىالانوار"و"،لطيفانكتابانوالثالثالاول

الشبهة.ردفييكفيبمابلتوسعبلاالشبه

سنةفيوفاتهبعدبل،مؤلفهحياةفي""التنكيلكتابيطبعولم

سنةحدودفيمنهانتهىقدكانأنهمعفيها،توفيالتيالسنةهـوهي1386

كتابنفيهاوذكرهـ،1368سنةطبعت(""طليعتهأنبدليلهـ،0137

.التماموشكعلى"التنكيل"



منعليهوقفمنكلبهايشهدعلميةمكانةمنالكتابلهذاماومع

عدممع،سنتينتتعدىلاوجيزةمدةفيالشيخألفهفقد=والباحثينالعلماء

إيضاحه.سيأتيكما،عنهمشغولاكثرأوالشهرمكثربمابل،لذلكالتفرغ

،الكتابعلىالتعرفلىإتقودنامباحثعدةتحقيقهمفتتحوسنعقد

وهي:

.الكتابعنوان-

تاليفه.سبب-

تأليفه.تاريخ-

فيها.المؤلفومنهجالكتابأقسام-

العلمية.الكتابقيمة-

بالتنكيل.علاقةلهاالتيالكتب-

ومسوداته.الكتابمبيضة-

.الكتابطبعات-

التحقيق.منهج-

.المخطوطاتمننماذج-

لاعلامووالاثارلاحاديثوللاياتمتنوعةبفهارسالكتابأتبعناثم

نصاربننبيلالشيخصنعهاعلىقام،والموضوعاتوالأشعاروالكتب

إيتيم.سعيدبنمصطفىوالشيخالسندي

.الصالحاتتتمبنعمتهالذيللهوالحمد



الكتابعنوان*

ثابتهوكماالاباطيل(منالكوثريتانيبفيبما)التنكيلمولفهسماه

3()صطليعتهمقدمةوفيبخطهأيضاثابتهووكما،الكتابمقدمةفي

فيوطبعتالاباطيل(منالكوثريتانيبفيبماالتنكيل)طليعةسماهاالتي

حياته.

كتبهاورقةفيكماالبريء()النقلمالامرأولسماهقدالمؤلفوكان

أنهاعلىخطاوطبعت،"الخطيب"تانيبكتابفييهرمنهطلبمنلبعض

فيالمؤلفذلكلىإأشاركما،الاولىطبعتهافيللطليعةمقدمة

.(091)ص"الترحيب"

التاليفسبب*

وبأوسع3(،)صباختصارالكتابمقدمةفيذلكعلىالمؤلفنص

"تانيبكتابعلىوقفت"فاني:فقال3-4()ص"التنكيل"طليعةفيمنه

ذكرهمافيهتعقبالذي،الكوثريزاهدمحمدالعلامةللأستاذ"الخطيب

"تاريخمنحنيفةأبيالامامترجمةفيالبغداديالخطيبالمحدثلحافظا

حنيفة.ابيمنالغضفيالماضينعنالرواياتمن()1بغداد"

حنيفةأبيتوقيرمنالعلاماهلعليهيوافقهماتعدىالاستاذفرأيت

المضادةالمغالطاتمنمتثبتعالميرضاهلامالىإعنهالذبوحسن

)1(-13/323(.)454



ونقلتها،السنةأئمةفيوالطعنالقواعد،فيالتخليطومن،العلميةللأمانة

لشافعيومالكاالثلاثةوالائمة،والتابعينالصحابةأفاضلبعضتناولحتى

لاحاديثوالرد،نقلتهوثقاتلحديثاأئمةوكبار،ضرابهموحمدو

الاماملىإحتىجذاذلكفيساءو،السلفيةللعقيدةوالعيب،ثابتةصحيحة

بمثلإلاحنيفةأبيعنالدفاعيتاتىلاأنهيزعممنفانه،نفسهحنيفةابي

عليه.يثنيمافساءالصنيعذلك

ذلكفيفجمعت،فيهتعدىفيماالاستاذتعقبلىإذلكفدعاني

.(191-918)ص"الترحيب"شكرمقدمةفيأيضاذلكوشرح."..كتابا.

التاليفتارلخ!

الترحيب""شكرفيذكرهالكتابتأليفتاريخفيمفيدكلامللمؤلف

لم""التأنيبأنهنا)1(:جماعةيعرفهالدى"الواقع:قال(1-39149)ص

سنةالثانيربيعشهرفيعليهوقفبإنماوأني،الانلىإالدائرةلىإيصل

فيها،أنطرانعليوعرض،منهبنسخةالافاضلبعضجاء(،)1366

اطلعتمماعرفتوقد،القضيةتلكفيالخوضأكرهكنتلانني؛فأبيت

.نظريفييتطرفماكثيراأنهالكتببعضعلىالاستاذتعاليقمنقبلعليه

نأليفبدا!هالنيمارأيتوهنالك،فأطعته،الفاضلذلكعليفألح

ربيعشهرمنبقينلعشرالاربعاء-لعله-ذلكفيفشرعتشيئا،أكتب

.()1366سنةنيالثا

"الهند".فييعني)1(



أنشطلاكثروالشهريمضيوربما،العملأواصلأكنلمذلك،ومع

أحوجني،الواقعهوهذاالعقائد.قسمأكمللمالانلىإوأناشيء،لكتابة

اهـ."فائدةبهتتعلقلاكانوان،شرحهلىإالاستاذ

سنةالثانيربيعشهرأواخرفيبهبدأأنهعلىواضحةدلالةفيهفهذا

السنة،تلكفيهـوطبعت1368سنةللطبع""الطليعةرسلوهـ،1366

بقية.فيهبقيتبالعقائدالمتعلقمنهالاخيرالقسمإلاالكتابأتمقدوكان

أقليكونإذ،الكتابتأليففياستغرقهالذيالوقتعلىيدلناوهذا

أشارالتيوالانقطاعات،المعارفدائرةفيالوظيفيعملهمع،سنتينمن

شهر.منأكثرإلىتمتدقدالتيإليها

فيلديهالاجتهادملكةكتمالوالعلميةالمؤلفقوةعلىدليلهذاوفي

عليهما.لجلدواوالمطالعةالبحثعلىوقدرته،المختلفةالعلوم

فيهالمؤلفاومنهج،الكتابأقسام!

هي:،أقسامأربعةلىإقسمهأنهالكتابمقدمةفيالمؤلفذكر

القواعد.:الاولالقسم

التراجم.:الثانيالقسم

(.قضيةعشرةسبعفيالحنفيةمع)البحثالفقهيات:الثالثالقسم

العقائد(.تصحيحلىإ)القائدالعقائد:الرابعالقسم

:فنقولفيهالمؤلفومنهجمنها،قسمكلعلىوسنتكلم



،الكتابمنالاولالقسمفييشرعأنقبلفصولخمسةالمؤلفقدم

الاهمالغرضالاولالفصلفيذكر؛للكتابلتمهيدوبالتوطئةأشبهوهي

ورواتها،السنةأئمةعنالباطلةالمطاعنردوهو،التنكيلكتابتأليفمن

السنة.علىالامرهذاوخطورةذلكلىإاضطرهالذيالامرشرحثم

جرالذيهونهو،الافاضلفيالغلوعلىتكلمالثانيالفصلوفي

تكلمثم.حنيفةبيأبمعاداةجميعاو]تهامهم،غيرهفيالطعنلىإالكوثري

كلامهم،فيالشدةمنأحيانايقعومابعض،فيبعضهمالعلماءكلامعلى

المؤلفإليهذهبلماتشهدامثلةعدةمع،لطيفمعنىعلىذلكوتخريج

المعنى.من

إليهنسبمماالتبروالكوثريمحاولةعلىتكلمالثالثالفصلوفي

الزبير.بنعروةبنهشاموفيعنه،اللهرضيمالكبنأنسفيالطعنمن

القولمسالةأثرفيالكوثريذكرهالذيالعذرفيمعهبحثالرابعوفي

حنيفة،بيأعلىالمحدثينصدورأوغرالذيالسببهينهاو،القرانبخلق

عنالمؤلفأجابوقد.حنيفةأبيلمذهبينتسبونفيهاقاممنأنباعتبار

أمور.بخمسةذلك

والثقافيةالمذهبيةالكوثريميولعنالمؤلفتكلمالخامسوفي

الفقه،فيالمقلدينغلاةومنالرايأهلمنفهو،كتاباتهعلىاثرتوكيف

كلعلىتكلمثمالعصر،لكتابالمجارينومن،المتكلمينمقلديومن

وسلوكا.فكراالكوثريعلىأثرتوكيفالصفاتهذهمنصفة

تحتهفذكرالقواعد،قسموهو،الكتابمنالأولالقسمفيشرعثم
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تهاعنوانانذكر،الرواةعلىوالكلاموالتعديللجرحابعلمتتعلققواعدتسع

هنا:

.النبويلحديثاغيرفيبالكذبالراوي-رمي1

.بالكذبالتهمة2-

.المبتدع3-رواية

ذلك.ونحوالمحبومدحالساخط-قدح4

؟لجرحاتفسيريشترط5-هل

؟الرواةأحوالعنالبحث6-كيف

يعمل؟يهمافبأوتعديلجرحاجتمعإذا7-

إلا...الجرحفيهيقبللمعدالتهثبتتمن:8-قولهم

والانقطغ.الاتصالفي9-مباحث

لغرضين:الكتابالمؤلفبهاصدرالقواعدوهذه

فاراد،كتابهمنعديدةمواضعفيفيهاخلطالكوثريلان:الاول

وجهعلىعليهويتكلمواحد،مكانفيفيهاالكلاميجمعأنالمؤلف

والتحقيق.التحرير

كلفيالمسائلهذهفيالكلاملاعادةالمؤلفيضطرلكيلا:الثاني

الكلاماستيفاءفييحيلالمؤلففترىعليها،الكلاممقتضىيجيءموضع

ذلك.لىإاحتاجكلماالقواعدهذهعلى
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دونالتسععدالقوهذهعلىالكلامالمؤلفمناقتضىالذيوالسبب

كلامهفيالكوثريأنهوالرجالومعرفةوالتعديللجرحاقواعدمنغيرها

هذهمجموععلىالاعتمادمنأكثرقدالنقد=موضوعكتابهفيةالروعلى

وأوالنقد،لحديثاأهلعندالمعروفالراجحخلافعلىإماالقواعد؛

لابمارارلحاقبإأو،الممارسغيرالقارئعلىوتلبيستعميةفيهوج!على

عليه،تنزلأنيصحلارارعلىقاعدةبتنزيلأوعد،القوهذهمنيناسبه

في"التخليطبالكوثريمنالتصرفاتهذهكلالمؤلفلخصوقدوهكذا.

.القواعد"

التاصيلمنالمعهودةطريقتهعلىالقواعدهذهفيالمؤلفجرىوقد

كتبلمنثرامصدراالقواعدهذهوصارت،والترجيحوالمناقشةوالتحرير

الدارسين.منذلكبعدفيها

صدرهوقد.التراجمقسموهو،الكتابمنالثانيالقسمفيشرعثم

يذكروقد،كتابهفيالكوثريعليهمتكلمالذينهمالرواةهؤلاءأنببيان

منفهوالرواةفيالاقوالمنينسبهلمماوأن،الحاللاقتضاءغيرهم

الكتابيسميفإنهغيرهمامنكانوما"،"اللسانأو"التهذيبتهذيب"

الغرضوهو،الكتابأقسامأكبرهوالقسموهذاغالبا.لصفحةولجزءوا

سلف.كما""التنكيلتأليفمنوالاهمالاساسي

:نقاطعدةفيالقسمهذافيالمؤلفطريقةنلخصأنويمكننا

ترجمة.ومئتاوسبعونثلاثالقسمهذافيالمذكورةالتراجم-عدد1

ترجمة.لكلتسلسليرقممع،المعجمحروفعلىالمؤلف2-رتبهم



عبارةثم،الراوياسمأولايذكرأنه:الترجمةسياقفي3-طريقته

الكوثريانتقدهاالتي-والصفحةلجزءبا-بغداد""تاريخمنالخطيب

بالصفحة""التأنيبكتابهمنالكوثريكلامينقلثم،الراوياسمفيهاوورد

فيطريقتههذه.عليهوالردومناقشتهبتعقبهيبدأثم،الاستاذ""قالقائلا:

.الكتابتراجمجميع

يكونأنحرصبل،التعقبمقصودعلىالمؤلفيقتصرلم-4

والتحقيقالتبحرعلىيعينمماالسنةعلومفيعزيزةلفوائدجامعاالكتاب

4(.)ص""الطليعةفيبذلكصرحكمافيها،

بعيداالعلملغةواستعمالوالعدلالحقتوخيعلىأيضا5-حرص

إفراطأنغير،كتابهفيالكوثريانتهجهالذيالعنيفالاسلوبعن

يقتضيهماببعضالتصريحعلىجرأهالائمةفيالقولإساءةفيالكوثري

أيضاهذلكعلىنصكما،صنيعه

وقصراطولاأخرىلىإترجمةمنتختلفالمولفتعقبات6-كانت

لخصوقدالايهام،أوالوهممنالكوثريمنيقعمابحسبونظراوبحثا

صورمنثمانيةفيهذاكتابهفيالكوثريلىإالموجهةالنقدأوجهالمؤلف

":التنكيل"طليعةفيلخصهاكماوهي،1والمجازفاتوالمغالطاتالتغيير

.الرواةتبديلفيأوابدهأ-

جرحا.لجرحبالهعلاقةلاماجعلفيعوامده-ب

إذاالكتببعضفيالواقعالغلطأوالتصحيفاهتبالفيعجائبهت-

.هواهوافقما
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والتعديل.لجرحاأئمةنصوصتحريففيغرائبه-ث

والتعديل.لجرحاأئمةنصوصتقطيعفيفوافره-ج

.لجزمابصيغةوحكايتهيثبتلمبجرحالاحتجاجفيعوافره-ح

مجازفاته.وتجاهله-خ

بينة.غيرمنلجرحاصيغاختلاقفياعاجيبهد-

"الطليعة"فيولخصها،نماذجالمؤلفمنهاالتقطالثمانيةالانواعهذه

ذكرهاأخرىفروعستةبقيتأنه87()ص""الطليعةفيذكرثم

وهي:،""التنكيلفيبالتفصيل

جرحاالاستاذفيزعمهيضز،لايسيركلامالرجلفييكونقدانهذ-

الرواية.بهترد

لىإبالنسبةيضرهلاانهمعالرجلفيكلامايحكيقدالاستاذانر-

عليه.يتكلمالذيالموضع

لابماوالثبوتبالصحةالكتببعضأسانيدفيالكلامتكلفهز-

.الكتابثبوتفييقدح

ردهمالاستاذفيتجاهل،الائمةردهقدكلاملىإيعمدالاستاذ-انس

.الكلامبذلكويحتج

.ويهولبهفيعتدلبتة،جرحايعدلاأنهيعلممالىإيعمدلش-أنه

فيقالهكمالها،أصللابتهمالثقاتالحفاظبعضيتهمأنهص-

.وغيرهلحميديا
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المؤلفناقشماأغلبهيو]لمجازفاتالمغالطاتمنالانواعفهذه

،والبرهانالتحقيقأمامحججهوسقوط،كتابهتهافتوبينفيه،الكوثري

خفيفسترإلاهيمالكتابهالمحكمةالكوثريصياغةأنبجلاءوأظهر

الداخل.منمهلهلبناءعلىللتغطية

،النقاشبادبالتحليمنصعبنمطعلىكتابهفيالمؤلف7-جرى

فقد.للخصموالانصافالحسنالخلقمنثابتومنهاج،العبارةوجمال

وكان)الاستاذ(،بالكوثريوصفعلىوعرضهالكتابطولفيجرى

يمكنفيماحتىالكوثرييجارولميبكتولميجرحلمالعبارةعفيف

<علييهغجاعتديمابمثلعليهفاغتدوعلثكماعتدي>فمنبابمنفيهمجاراته

الاستاذإساءةعليهاجرأهنادرةمواضعفييشتدقدأنهغير[.491:]البقرة

فيواقعهووكما4(،)ص""الطليعةفيقالكما،السنةأئمةفيالقول

.(191و918و89و)23الارقامذواتالتراجمفي""التنكيل

هذافيسلكأنه(191)رقمالبخاريترجمةفيالمؤلف8-صرح

قدنهو،"الحقاستيفاءموضعهذا"وليس:قال،المجاملةسبيلالكتاب

الامر.لزمإنعدتهالحقلاستيفاءأعد

وكان،مسالةعشرةسبعفيهبحثفقد،بالفقهلخاصاالثالثالقسمأما

الخطيبعلى""التانيبكتابهفيالكوثريالاستاذتعقبعليهاالكلامسبب

بغداد"،"تاريخمنحنيفةأبيالامامترجمةفيأحاديثلايرادهالبغدادي

وردها.بهاالعملتركبسببالامامعلىالمتقدمينبعضإنكارونقل

يلي:كماالكتابفيالواردةوالمسائل
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ينجس.لمقلتينالماءبلغإذا-1

.الصلاةفياليدينرفع2-

والمحجوم.لحاجماأفطر3-

.لهدياإشعار-4

فديةولاوالخفالسراويليليسنعلينأوإزارايجدلاالمحرم-5

عليه.

بدرهمين.وجوزةدرهم-6

لمجلس.اخيار7-

.زوجاننحنقالا:ثمباجنبيةخلارجل8-

النكاج.قبلالطلاق9-

مشروعة.العقيقة-01

الغنيمة.منالخيلسهام1-1

بالمثقل.القتل-21

عبدا.العاقلةتعقللا-13

دينار.ربعفياليدتقطع-41

ويمين.بشاهدالقضاء-51

زورا.بطلاقهاشهدامرأةالشاهدنكاح-61

القرعة.-71

بغداد"،"تاريخقيماأولاينقلأنه:مسألةكلبحثفيالشيخومنهج
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الكلامفصلوقد.عليهومالهبماعليهيعقبثم،الكوثريكلاميذكرثم

بشاهدوالقضاء(،41)رقمدينارربعفياليدقطعمثل،المسائلبعضحول

لمقلتينالماءبلغواذا2(،)رقماليدينرفعومسالة(،51)رقمويمين

وأطال(.21)رقمبالمثقلوالقتل7(،)رقمالمجلسوخيار(،1)رقمينجس

فيها،العلماءومذاهبفقههاوبيانالبابفيالواردةالاحاديثنقدفي

،والصوابالحقومجانبةالتعسفمنكلامهفيماوبينالكوثريوناقش

علميبأسلوبذلككلوتأويلها.الصحيحةللأحاديثتضعيفهعلىورد

المسائلبحثفيبهيقتدىأنوينبغي،المنصفالباحثيقنعرصينهادئ

الاخرين.علىجنايةأولمزأوهمزدونالفقهية

الكوثريالأستاذبهااحتجالتيوالاثارالاحاديثفيالمؤلفنظروقد

أسانيدهاعلىوتكلم،والضعفالصحةمندرجتهاوبين،سبقهومن

ظاهرهاالتيالأحاديثبينالتوفيقوجوهوذكرمنها،يستنبطوماومتونها

أثنائهافيونثر.فيهاوالاضطرابالاختلافدعوىعلىورد،التعارض

.المطولاتفيتوجدلاقدعلميةودقائقحديثيةفوائد

ألفهالعقائد"،تصحبحلىإ"القائدفهوالتنكيلمنالرابعالقسمأما

للطعن"الخطيب"تانيبكتابهفيتعرضماعندالكوثريعلىرداالشيخ

ورماهم،لحشويةواوالمشبهةبالمجسمةونبزهم،لحديثاأهلعقيدةفي

الاعتقاديةالمسائلبعضفيوخاض،والصلالةوالزيغوالبدعةلجهلبا

.غيرهفيتعقبهكماهذافيالشيخفتعقبهوالارجاء،الكلامكمسالة

فقدالمقدمةأما،وخاتمةأبوابوأربعةمقدمةمنالكتابويتكون

بامتثالوطاعتهلعبادتهالخلقخلقوقد،العالمينعنغنياللهأنبذكربدأها
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الحقحبعلىالمخلوقكمالمداروجعل،عنهنهىماواجتناببهأمرما

يؤكدمالهموقدرذلك،علىمفطورينالناساللهفخلق،الباطلوكراهية

مشقةالكمالاختيارفيعليهمليكونخلافها،لىإيدعوهموماالفطرةتلك

حاليتبينأنلمقصودو.وهوىشهوةذلكخلاففيولهم،وتعب

الباطللىإيلجأمنويخسر،المشاقتحملعلىصبرمنفيفوز،الانسان

إيثارعلىلخسراناأوالفوزفمدارتها،شدمنأوالمشاقتلكمنفرارا

الباطل.أولحقا

وعمل،عنهنهيعماكف:درجاتعلىالدينانفيهذكرفصلاوعقد

مخالفةيكونكيفوبين.بهوعلملهواعتقاد،لحقباواعتراف،بهأمربما

مكشوفةالحقحجججميعاللهيجعلولمالامور،هذهفيللحقالهوى

علىمجبورينالناسلكانكذلككانتلولانهاأحد،علىتشتبهلاقاهرة

اقتضتوكذلكثوابا،ولاكمالاولاحمداعليهيستحقونفلا،الحقاعتقاد

بلالكفر،فيكلهمالنالستوقعلاحتىغالبةالشبهاتتكونلاأنالحكمة

مقتضاهاواثرفطرتهمعجرىفمن،وشبهاتبيناتهناكتكونأناقتضت

عندهوتتضاءلالبيناتلهتتجلىمنهافاحترلسالهوىمسالكوتفقد

واستهوتهالبيناتدونهتبرقعتالدنيالحياةاواثرالهوىاتبعومن،الشبهات

.الشبهات

العقائد:الاول:اضربثلاثةعلىالمطالبأنفيهذكرفصلاعقدثم

الثالث:العقائد.بقية:الثانيجهلها.يسعولابهاالجزميطلبالتي

.لاحكاما
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المتعمقالعقليوالنظرأحد،لكلميسرفيهفالنظرالاوللضربفأما

.الشبهاتمثارهوبل،إليهحاجةلافيه

فإنصحيحةحجةعنمنهبشيءقائلاكانفمنالثانيالضربماو

وإلا.الهوىعنالخلاصمعوضوحاإلاالحجةتلكتزيدلاالاستجابة

حجة.بغيرفيهالقولمنخيرالضرببهذالجهلفا

وما،حكمهيختلفلاعليهوالمجمعمنهفالمتواترالثالثالضربماو

وألارجحأوالراجحلتعرفالوسعبذلفيهايكفياجتهاديةقضاياعداه

به.فيؤخذ،الاحوط

ينبغيأمورعشرةذكرالمقدمةمنالاخيرالخامسالفصلوفي

شرففييفكرأنعليه.عينيهنمسبويجعلهافيهاالتفكريقدمأنللانسان

العالمينربرضوانلىإالدنيانعيمنسبةفيويفكر،الباطلوضعةالحق

والمعصية،الطاعةمناعمالهلىإبالنظرحالهفيويفكر،الاخرةونعيم

عليهنشأفيمايكونأنفرضعلىأنهويستحضر،الهوىمعحالهفيويفكر

استمرإنالاولفعلىلا،اوتقصيرمنهسلفقديكونانمنيخلولا،باطل

وانالأبد،هلاكهووذلك،عليهومصزاالنقصعلىمستمراكانذلكعلى

ويسأليهمهالذيأنويستحضر.الكمالحازإليهفرجعلحقالهفتبيننظر

والعقلوالدينالعلمأهلعندولااللهعنديضرهفلا،نفسهفيحالههوعنه

لمؤثريرجىماويتدبر.نقصعلىأشياخهاوسلافهاومعلمهيكونأن

متبعيستحقهوما،الاخرةفيالدائمالعظيموالفوزاللهرضوانمنلحقا

.الاخرةفيالخالدالاليموالعذابالدنيافيوالمقتسخطهمنالهوى
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ولاواجبتركفيمحهايسافلا،لهيتبينفيماهواهابخلافنفسهويأخذ

التثبتعلىويروضها،مشتبهعلىهجومفيولامعصيةارتكابفي

كانفاذا،عليهنشامايخالففيمابالاحتياطنفسهوياخذ.للحقوالخضوع

فليأخذ،حرامأوبدعةأوشركإنها:العلمأهليقولأشياءعليهنشأفيما

والامر.عليهنشأماصحةالواضحةبالحججلهيتبينحتىبتركها،نفسه

تمإذافإنه،الشبهاتومعدنالحججمعدنبينالتمييزفييسعىانالاخير

الخطب.عليههانذلكله

ماخذوبيان،الشبهاتومعدنالحقمعدنبينالفرقفيالاولوالباب

وهماسلفيان:أربعةالعقائدماخذأنفيهذكرومراتبها.الإسلاميةالعقائد

لكشفوفيهالمتعمقالعقليالنظروهماوخلفيان،والشرعالفطرة

التيالهيئةعلىالناسفطراللهأنوبينعليها،الكلاموفصل.الصوفي

فيهيخشىلا،رسولهوكلاماللهكلامهووالشرع،الحقلمعرفةترشحهم

مسلميقولفهل،البيانفيتقصيرولا،تلبيسولاكذبولاخطا،ولاجهل

نوالعقائد،فيالحقمعرفةفيكافيينغيرالسلفيينالمأخذينإنهذا:بعد

ومهيمنالسلفيينالمأخذينعلىمقدموالفلسفةالكلامعلممنيؤخذما

عليهما؟!

حاجةفلا(فيهالمتعمقالعقليالنظر)وهوالاولالخلفيالمأخذأما

ولذا،والتشكيكللشبهاتمثاروهو،الاسلامفيالعقائدمعرفةفيإليه

أستارهوهتكعوارهالمولفكشفوقد.منهوالتحذيرعنهالتنفيروجب

بعضهموقدح،اختلافهموبينكلامهمفنقل،والفلسفةالكلامأهلبسلاح

ثم.ذلكفيوتناقضهمعنهبعضهموجوابوالبديهياتالحسياتفي



التيوالوجوه،العلمالنظرإفادةفيالقادحينذكرلىإالمؤلفتطرق

أئمةبعضالفصلهذااخرفيوذكرعنها.بهجيبومابهاتمسكوا

عامةعليهاالتيالحالتمنيلىإوفاتهمقبلرجعواالذينالمتكلمين

والفخر،ليوالغزا،لجوينيوا،الاشعريلحسناأبيالشيخمثل،المسلمين

أفنواأنبعدفيهالمتعمقالنظرعلىوقضاؤهمالاكابرهؤلاءفرجوع.الرازي

دونهم.منعلىلحججاأوضحمنأعمارهمفيه

الصوفي،الكشفوهوالثانيالخلفيالمأخذعنالمؤلفتكلمثم

الامراشتدثم،المحاسبيلحارثابالكلامالتصوفمزجمنأولأنفذكر

سبعينوابنعربيابنجاءحتى،بعدهمفمنعنهأخذواالذينفي

والصحابةع!يمالنبيعليهكانماتتبعومن،معروفةومقالاتهم،والتلمساني

فيالنظرنعمو،السلفوآثاروالسنةالكتاببهيصرحوما،التابعينئمةو

يصدقأنيمكنهلاأنهيقيناعلم،القومهؤلاءبمقالاتذلكقارنثمذلك،

الاستناديصلحمماليسالكشفبانيقضيوالشرعمعا.ويصدقهمالشرع

وقدحقا،يكونقدالكشفأنالمتصوفةكلامفيونجد،الدينفيإليه

بأنهوصرحوا،النفسلحديثموافقاتخيلايكونوقد،الشيطانمنيكون

تبعإذنفالكشفباطلأ،أوكانحقارأيهيوافقبماللرجليكشفماكثيرا

وبينصاحبهبينويحولالنفسفيويرسخهالهوىيؤيدأنفغايته،للهوى

قييسعىإنماالكشفلهيحصلأنفيالساعيفكأنوالاستبصار،الاعتبار

يميزونعلاماتلهمأنمنغلاتهمبعضيزعمهوما.وجلعزاللهيضلهأن

فارغةهدعوى،باطلهووماالكشفمنحقهومابينبها
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فييكن"مهما:بقولهالخلفيينالمأخذينعلىكلامهالمؤلفوختم

منليسفيماإليهمايستندأننمنعلافانناالوهنمنالخلفيينالمأخذين

يوافقبماالاستئناسفيحرجكبيرنرىلاوكذلك،الدينيدفعهولاالدين

الممنوعوإنما،شافيانكافيانبأنهماالاعترافبعدالسلفيينالمأخذين

".الدينفيلحقاببيانوافيينغيرأنهمازعمهوالباطل

بهقصد،الكذبعنورسلهاللهتنزيهلبيانعقدهفقدالثانيالبابأما

فيوالسنةالكتابنصوصيردونالذينالمتكلمينطوائفعلىالرد

لمعانيإلايحمللامنهاكثيرابأنتصريحهمعردهامنفمنهمالعقائد،

لجمهور.العقولمجاراةبهاأتىالشرعأنويزعم،باطلةأنهايزعمالتي

لممنومنهممطلقا.العقائدفيللحجةصالحةغيرأنهازعممنومنهم

عنمخرجاتعسفاتأويلهافيوتعسفعليهاغيرهاقدمولكنه،بذلكيصرح

.الكذبعلىالنصوصتلكحملهمكلامهممنفتحصل.الكلامقانون

حديثمعنىوبين،الكذبعنوالانبياءاللهتنزيهعلىالكلامفصلوقد

مستقلةرسالةوللمؤلف،الاصلهذاعلىيوردمماوغيرهكذباتثلاث

الكذبحقيقةفيهاشرح،"حكامهوالكذبلىإالعامه"إرشادبعنوان

الترخيصيصحالذيهووما؟المعاريضهيوماالمجاز،وبينبينهوالفرق

الموسوعة.هذهفيالاصولرسائلضمنمطبوعةوهيذلك،وغير؟فيه

المبحث.هذااخرفيالشيخإليهاأشاروقد

وهوالعقائد،فيالشرعيةبالنصوصالاحتجاجفيالثالثوالباب

تركلىإأدىالعقليالنظرفيالتعمقأنفيهذكر،الكتابأبوابأطول

إذاالاحاداخباربانبعضهموصرحتاويلها،اووردهابالنصوصالاحتجاج



الفلسفةفيالمتوغلوننشاثمردها،أوتأويلهايجبالمعقولخالفت

المعاد،أمرالاسلاميةالعقائدمنخالفوهمماوكانسينا،وابنكالفارابي

.شديدةمغافصةسيناابنفغافصهم،بالنصوصالمتكلمونعليهمفاحتج

مقاصد،عشرةفيمنهاالمقصودولخص،تهعباربعضالمؤلفنقلوقد

وناقد،وسلفيمتكلمحضرهالمقاصد،هذهفيللنظرمجلساعقدثم

و]لصوابلحقاليبين،الموضوعاتهذهفيلسانهمعلىلحواراوأجرى

الشرعية.بالنصوصالاحتجاجإنكارفيتباعهوسيناابنعلىويردفيها

>لتسايةمعنىعلىالكلاممثل،وتحقيقاتأبحاثإلىأثنائهافيوتطرق

والردالواحدلىتعااللهاسممعنىوبيان[،11:]الشورى(شف-كمثله

عنمنفصلةليستاللهذاتأنزعمهفيعليهوالرد،لهسيناابنتفسيرعلى

لرسول،واللهلىإالكذبنسبةكلامهحاصلأنوبيان،بهمتصلةولالمالعا

بطلانزعمالتيالنصوصوبينالسلامعليهإبراهيمكذباتبينوالموازنة

فيبمبحثسيناابنعلىالردفيكلامهالمؤلفوختم.وجوهمنمعانيها

؟أخرىأجسادبإنشاءأمالمتفرقةأجزائهابجميعهوهلالأجسادحشر

الاحتجاجفيالرازيالفخركلاملىإانتقلسيناابنعلىالردبعد

مطالب:ثلاثةفيولخصه،الشرعيةبالنصوص

وعلمهالله)كوجودثبوتهعلىالشرعثبوتيتوقفما:الأول

.الشارعبإخباريعلمأنيستحيلفهذا(،الرسولوصدقكلها،لمعلوماتبا

لمإذا،انتفائهوإمكانثبوتهلإمكانالعقليقطعماانتفاءأوثبوت:الثاني

.الشرعجهةمنإلابهالعلماستحال،بحسهأدركهولانفسهمنالانسانيجده
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المستحيلاتواستحالةالممكناتوامكانالواجباتوجوب:الثالث

الشارعخبرلان،فمشكلالشارعبإخباربهالعلمفأما،العقلطريقمنيعلم

الشارعوخبر،العقلعلىفالاعتمادالعقلعليهوافقهإنالمطلبهذافي

يعلملموانالخبر،وتأويلالعقلتقديموجبالعقلخالفهوانفضل،

لهمخالفاالعقليكونأنمحتملاكانلهمخالفتهولاالخبرالعقلموافقة

العلم.يفيدلاالاحتمالهذاومع،تاويلهفيجب

الاحتجاجمنعهفيبتفصيلعليهورد،الرازيرأيالمولفناقش

منكثيراأنوذكرمنها،مفرلابإلزاماتوألزمهالعقائد،فيبالنصوص

الاولينالمخاطبينعقولكانتظواهرهاالمتعمقونينكرالتيالنصوص

الباقي.عليهدلماوجوازبعضهاعليهدلمابوجوبتقطع

وعلىعليهورد،المسألةهذهفيوغيرهالعضدكلامالمولفذكرثم

تفيدلاالنقليةالادلةإن:قولهمفيالتفتازانيوالسعدالجرجانيالشريف

لمالسلفوآثاروالسنةالقرانتدبرمنأنلىإالنهايةفيوتوضل،اليقين

منعهإن-والاستيقانالقطعمنيمنعهلاوأنهمنها،كثيرفيالحقعليهيخف

لييباولاإيمانهيقوىمنفأما،التعمقعلىالمبنيةالمحدثةالشبهاتإلا-

منوأمابها،ويؤمنالنصوصتلكمنكثيربدلالةيقطعفإنه،الشبهاتبتلك

بها.ويكفرالدلالةبتلكيقطعلافانهبالشبهاتمفتونوهولهإيمانلا

إليهتطرق،والمتشابهالمحكمعننفيسبحثالثالثالباباخروفي

ماأنبدعوىللنصوصتكذيبهميسترونالمتكلمينمنكثيرالانالمولف

معنىفيالمولفذكر.اتباعهعنالمنهيالمتشابهمنهومنهايخالفونه

السلف:عنقولينوالمتشابهالمحكم



نألىإتحتاجماوالمتشابهاتبنفسها،بينةايةكلالمحكمأن:الاول

والمجمل.كالمنسوخغيرها،يبينها

الذيمعناهامعرفة)معللسامعيتهيأآيةكلالمحكماتأن:نيالثا

عليه،اشتملتبمايتعلقممانفسهإليهتتوقمايعرفأن(لبيانهسيقت

ذلك.عداماوالمتشابهات

علىتطبيقهمايمكنالقولينأنوذكر،بالامثلةذلكالمؤلفشرح

جوازعلىوتكلم،متشابهاتالاياتبعضتسميةوجهوبين،الايةسياق

معنىعنوتحدث،وتركه7[:عمران]ال(دئه>إلا:لىتعاقولهعلىالوقوف

الاية.بهذهتعلقهمفيالمتكلمينعلىورد،القرآنمنأمثلةذكرمعالتأويل

عدةعلىوالكلامالسلفعقيدةبيانفيفهوالاخيرالرابعالبابأما

المأخذينغيرلعقائدهممأخذلهميكنلمالسلفأنفيهذكرمنها.مسائل

وأن،القطعفيهيفيدانبمايقطعونكانوانهمو،والشرعالفطرةالسلفيين

فيه،التباسلاالذيالصريحالفطريالعقلفهناك،تدليسفيهاالعقلكلمة

وهو،كتبهفيهانزلورسلهفيهااللهبعثالتيللأممحاصلاكانالذيوهو

نأيسوغالذيهوفهذا،السلفمنبعدهمومنللصحابةحاصلاكانالذي

تدقيقعلىمبني،فيهمتعمقنظروهناك.حقفهوقطعااثبتهماإن:يقال

الخطأويكثر،ويشتبهالإلهياتفيالامرفيهايلتيسومقاييسوتخرص

بعضورجوعبوهنهاعترافهممعالمتكلموناعتمدهالذيهوفهذا،واللغط

عنه.أكابرهم

،الكوثريانتقدهاالتيالسلفعقيدةمنالمسائلبعضالمؤلفدرسئم
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،مخلوقغيراللهكلاموالقران(،لجهةا:يقولونكما)أوالفوقيةاوالاينية:وهي

كانماوبين.اللهشاءإنمؤمنأنا:وقول،وينقصيزيدوعملقولوالايمان

السلف.وأقواللسنة1والكتاببنصوصالكوثريعلىورد،السلفعليه

طائفةتزاللانهو،التفرقذمفيجاءفيماتمةخاالكتاباخروفي

العلماهلفيهانصحالعصر.هذافيالعلمأهلعلىيجبوما،بالحققائمة

وإفرادها،المستقيمالصراطعلىتثبيتهافيفيسعىبنفسهمنهمكليبدأأن

الرجوععلىمعهمويتعاون،إخوانهعنيبحثئم،الهوىاتباععن

شيعا.وكانوادينهملاجلهافرقواالتيالاهواءونبذ،اللهسبيللىإبالمسلمين

لذلك.العمليالبرنامجبذكرالكتابالمؤلفوختم

العلميةالكتابقيمة*

الحديثالعصرفيألفتالتيالكتببينمنالكتابهذاأهميةتتجلى

وبحث،العقيدةتقريرفيالحديثأهلمنهجبياندفتيهبينجمعأنه

أئمةعنلمطاعناورد،والتعديللجرحاقواعدوتحرير،الفقهيةالمسائل

تها.رووثقاتالسنة

فيسواءسلوبه،ومنهجهفينظيرالهنجدلا،البابهذافيفريدوهو

فيالكلامتحقيقأو،الرجالوتراجموالتعديللجرحوالحديثاعلوم

الواضحةلحججباالحديثأهلعقيدةصحةتقريرأو،الفقهيةالمسائل

علومفيللباحثينمهممرجعفالكتابمنها.مسائلعدةدراسةثمجمالاإ

لمواستنباطاتوفوائد،نكتعلىوتنبيهات،دقيقةنظراتيجدون،مختلفة

المؤلف.اليهايسبق
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السنةأنبيانعلىللكتابتمهيداتعبترالتيالخمسةالفصولوتحتوي

فيهمطعنالذينالثقاتأولمكعلىالنقلومدار،النقلعلىمدارها

لىإيؤدينهو،الباطلأوديةأوسعمنالافاضلفيالغلووأن،الكوثري

أبيالامامفيالمثالبمنرويماحقيقةوبيانالاخرينالائمةفيالطعن

ماتجاهالحكيموالموقف،والقدحالمدحفيالرواياتنقدوطريقة،حنيفة

يمكنلاالسنةأنوبيانبغداد،تاريخفيلحكاياتامنالخطيبأورده

قبولهما،فيوتشددهمجمعها،فيالحديثأصحابجتهادوبها،الاحاطة

تخالفهمالتيالصحيحةالاحاديثردفيوالمتكلمينالرأيأهلومنهج

لحديث.اأهلبمقابللأصولواستنباطهمتأويلها،فيوتكلفهم

عليهيسيرأنيجبالذيالمنهجبيانالفصولبهذهالمؤلفقصدوقد

بالغلويتملاعالمأوإمامعنفالدفاع،الموضوعاتهذهفييخوضمنكل

وينقدهاالرواياتيدرسأنالباحثوعلى،الاخرينالأئمةفيوالقدحفيه

صولوالرأيأهلقواعديتبعولا،الحديثأهلأصولضوءفي

تأويلها.أوالصحيحةالاحاديثلردالمتكلمين

علومفيقواعدتحرير:الكتاببهايتميزالتيالخصائصومن

رميمنها:،المؤلفاتعامةفيمثلهيوجدلابماوالتعديلوالجرحالحديث

علىوأنهابالكذبوالتهمة،النبويلحديثاغيرفيبالكذبالراوي

قدحأنوبيان،التحقيقمعفيهاالقولوتفصيلالمبتدعورواية،وجهين

وهل،وجهينعلىلمالعاكلامفيذلكوغيرالمحبومدحالساخط

لجرحاكتبفينظرمنعلىيجبأمورعشرةوذكر؟لجرحاتفسيريشترط

قولهم:ومعنى؟يعمليهمافبأوتعديلجرحاجتمعوإذايراعيها،أنوالتعديل
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وهذهوالانقطاعالاتصالفيومباحث،لجرحافيهيقبللمعدالتهثبتتمن

ضمنالكتابأثناءوفي،الكتابمنالاولالقسممنهايتكونالابحاث

منأنهيدلممافيهاالكلامالمؤلفحققأخرىأبحاثالاخرىالأقسام

الحافظينبعدنجدولا،والتعديللجرحواالحديثعلومفيالمجددين

راعىالذيالمعلميمثلالموضوعاتهذهفيتكلممنحجروابنالذهبي

والتعديللجرحوالحديثاأئمةكلاموتتبع،لتطبيقيوالنظريلجانبا

لشواهدوالادلةمنوذكر،لرجالوالاحاديثعلىالحكمفيوصنيعهم

المنصف.الباحثيقنعماورجحهقالهماعلى

هلوالكلامأهلشبهاتعلىردافيهأنالكتابأهميةعلىيدلومما

فيهالمؤلفأطالوقد،والأصولالكلامكتبفيدائمايرددونهاالتيالرأي

القسموفي.وهاءهويبينيبطلهبماعليهوعقبأئمتهمكلامونقل،مناقشتهم

للدفاعلمناقشاتوالردودهذهمنأمثلةوغيره)القائد(الكتابمنالرابع

بمثلالقيموابنتيميةابنالاسلامشيخبعدتوجدلاالحديثاهلمنهجعن

المؤلف.عندإلاالقوةهذه

والاصولوالفقهالحديثعلومفيمشكلاتحلالكتابوفي

الكلاموتحقيق،القرانيةالاياتبعضوتفسير،والتعديللجرحواوالعقيدة

منغلبهو،المعروفةالمصادرفيمثلهيوجدلامما،الاحاديثبعضعلى

الاخرين.كلامعلىوتعقيباستدراكوبعضه.واجتهادهلمؤلفافكربنات

ونقدالاعتقاد،مسائلفيالحديثأهلمنهجتأصيلفي"القائد"ونجد

والكلام،وتهافتهمتناقضهموبيان،بسلاجهموالفلاسفةالمتكلمينمناهج

هلولسلف1عندوالشرعالفطرةوهيومراتبها،العقائدماخذعلى
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منالخلفعندالتصوفيوالكشففيهالمتعمقالعقليوالنظر،الحديث

بالنصوصالاحتجاجمنوموقفهم،والصوفيةوالفلاسفةالمتكلمين

ليوالغزاسيناابن)مثلوالكلامالفلسفةأقطابونقدالعقائد،فيالشرعية

السلفعقيدةلصحةوالاحتجاج،البابهذافي(وغيرهموالعضدوالرازي

منها.المسائلبعضودراسة

ودراسةبعضها،علىالكلامفيتوسعفقدالفقهيةللقضايالجتهمعاأما

عليها،وغيرهالكوثريإيراداتودفعيجها،وتخرفيهاالواردةالاحاديث

عليها.والكلامالحنفيةأدلةفيوالنظر

والاثارالاحاديثعلىيتكلمأنهفكما،وفقهيحديثينفسوللمؤلف

سببويبينالفقهاءعندالمسائلوتوجيهتعليلفيينظر،البابفيالواردة

للجميع.الاحتراممع،بينهمالخلاف

علىاطلاعهوسعةالمؤلفمعارفتعددعلىشاهدأكبروالكتاب

بلمنها،النقلعلىاقتصارهوعدم،الفنونكافةفيالاسلاميةالمكتبة

مابمقارنةذلكويطهر،واجتهادهفكرهمنإليهاوالاضافةعليهاالاستدراك

فيهايفصللمالتيلجوانبايبحثفهو،الكتبمنبغيرههناالمؤلفعند

عليهم.ويعقبإليهذهبوافيمالمؤلفيناويناقش،السابقون

علىالقائمالعلميالاسلوبأيضا:والمؤلفالكتابيميزماأهمومن

المؤلفكانوقداخر.فيالقدحأوشخصتجريحدون،والبراهينالادلة

بشتىفيهموالطعنالحديثلاهلبعدائهعرفالذيالكوثريعلىيرد

ولم،تناقضهوبيانمناقشتهفيالعلميالمنهجالترمالمؤلفولكن،الطرق



علىيردكيف""الترحيبفيالكوثريفاحتار،شخصيتهفييقدح

تدليسهوبيانتناقضهبإظهار""التأنيبفيبناهماكلهدمالذي،المعلمي

وشخصه.ذاتهيمسأندونلصواب،ولحقاخلافالقراءوايهام

العلمية،والامانة،البحثفيالانصافالسابقبالامريتصلومما

الكلامتحويرودون،يقلهلمماتقويلهوعدم،قائلهلىإقولكلونسبة

يصلأندائماالمؤلفغرضكان(.الكوثريصنيعهو)كمامعناهوتحريف

الادلةذكرمعوالصوابالخطامنالخصمكلامفيماويبين،الحقلىإ

الخاصنيالثاوالقسمالامر.عليهخفيإذايعذرهوقد،ذلكعلىوالقرائن

نأوالتعديللجرحافيللباحثينالخيرومن5،ذكرنالماشاهدبالتراجم

لىإشخصا(273عددهم)الذينالرجالهؤلاءعلىالمؤلفكلاميضفوا

فيهم،الاقوالببعضيغتروولا،المرجوةالفائدةلتتم،ترجمتهممصادر

حقيقتها.علىويفهموها

الكتببينومكانتهأهميتهتبين،للكتابالمضيئةلجوانبابعضهذه

تحقيقمنفيهبماهذاكتابهمنقصدالمؤلفأنويكفي،بابهفيألفتالتي

"الطليعة"فيعليهنصكما،العلمفيالتبحرعلىيعينأنوتحرير:

الله.رحمهالمعلميمثلمنالكلمةبهذهوحسبك

بالتنكيلعلاقةلهاالتيالكتب!

("ا!اذيبمنحنيفةأبيترجمةفيساقهماعلىالخطيبتأنيب"-1

"تأنيببعنونهكتاباهـ(1371)تالكوثريزاهدمحمدالشيخألف

ساقهمافيهانتقد"الاكاذيبمنحنيفةأبيترجمةفيساقهماعلىالخطيب
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كتابهمنحنيفةأبيترجمةفيهـ(463)تالبغداديالخطيبالحافط

هـ.0136عاممصرفيكتابهوطبع.السالفينعنالمثالبمنبغداد""تاريخ

للكوئريوتعليقاتتصحيحاتفيهاأخرىطبعاتطبعثم،صفحة918في

.خيريأحمدلتلميذهوتعليقات،نسختهعلىعلقهاكان

مرةأولاعتذرأنبعد-الافاضلأحدمنبطلبالمؤلفعليهاطلعفلما

الكوئريفيهوقععمامفصلجوابلىإبحاجةأنهرأى-فيهالنظرعدممن

فيوهو-كتابافألفورواتها،السنةأئمةفيوالطعنالعلميةالأخطاءمن

أربعةلىإوقسمه"الاباطيلمنالكوثريتأنيبفيبما"التنكيلسماه-لهندا

العقائد.وقسم،الفقهياتوقسم،الرواةوقسمالقواعد،قسم:أقسام

("الأباطيلمنالكوثريتانيبفيبماالتنكيل"طليعة2-

يقتضبأنالمؤلفرأىالتماموشكعلى""التنكيلكتابكانولما

"طليعةوسماهالأخطاء،منالكوثريفيهوقعماأهمفيهيذكرنموذجامنه

سنةبمصرمرةلأولطبع.الاباطيل"منالكوئريتأنيبفيبماالتنكيل

الكوثريمغالظاتفيهبين.المتوسطالقطعمنص001نحوهـفي1368

بالتفصيلذكرناها،ثمانيةأنواعاوجعلها،خاصةالحديثبرواةيتعلقفيما

.41-13صالكتاببموضوعاتالتعريفعند

،الاخيرةبروقاتهعلىيطلعفلمالهندفيوالمؤلفالكتابطبعوقد

الشيخعليهالمعفقوزادوتصرف،المطبعيةالاخطاءمنجملةفيهفوقعت

فلم،بالكوثرينكايةالقاسيةالعباراتبعضحمزةالرزاقعبدمحمد

.ذكرهالاتينقدهفيالكوثريواستغلها،المؤلفيرتضها
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التأنيب"بنقدالترحيب"3-

بنقد"الترحيبسماهعليهارداكتب""الطليعةعلىالكوثرياطلعفلما

أمرين:علىبناه،لطيفجزءوهو"التأنيب

حنيفة،أبيفيبالطعنواتهامه،المؤلفقصدفيالطعن:الاول

وتعليقاته.الكتابمتنفيوردتقاسيةعباراتعلىوالتعليق

عهدةمنيتملصأنوحاولأمثلةمنالشيخوردهماناقش:نيالثا

عليه.المؤلفأثبتهاالتيوالتبديلالتغيير

.خيريحمدأتلميذهطبعةفي""التأنيببكتاببعدفيماأللحقوقد

الطليعة"تعزيز"-4

أردفنإلا""الترحيبعلىوقفحينالمعلميمنكانفما

الطليعة""تعزيزوهما:،الكوثريأوردهعمافيهمايجيببرسالتين""الطليعة

ذلك.بعدولاالمؤلفحياةفييطبعاولم"الترحيبو"شكر

وبينتأليفها،سببأولهافيالمؤلفشرحفقد:الطليعةتعزيزأما

الاخطاءبعضوقوعلىإأدىمما""الطليعةفيهاطبعتالتيالظروف

طبععلىقامممنوإنمامنهليستوالتعليقاتالمتنفيوزيادات،المطبعية

الرسالة.

بابين:لىإالرسالةوقسم

:فصولأربعةوفيه.متفرقةمطالب:الأولالباب

فعلهماوخطورة""التنكيلبكتابتتعلقأمورافيهشرح:الاول
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السنة.علىالكوثري

إليه.نسبهمماالتبرؤالكوثريمحاولةعلىتعليقه:الثاني

الافاضل.فيالغلومسألةعلىتكلم:الثالث

خلصئمالمسلمينوعامةحنفيةلىإالامةالكوثريتفريقفي:الرابع

التهمة.قاعدةتحريرلىإ

سهوا-يعنونهالمأنهومع،الكوثريفيهاخلطقواعدعدةلىإدلفثم

فيإليهايشيرزالوما،الكتابمنالثانيالبابهيأنهاإلا-أظنكما

هكذا:معكوفينبينعنوانالهاوضعتفقدولذابالقواعد،عدةمواضع

قواعد:أربعفيهوذكر[،الكوثريفيهاخلطقواعدفي:نيالثا]الباب

.النبويلحديثاغيرفيبالكذبالراوي-رمي1

.بالكذبالتهمة2-

.المبتدع3-رواية

المحب.ومدحالساخط-قدح4

لكنه،التنكيلفيالقواعدهذهجميعذكرقدالمولفأنهناويلاحظ

يتوقفشأنهمفي"فالنظر33(:)صقالإليها،للحاجةهناأعادهابأنهصرح

الحاجةدعتثم""التنكيلفيبسطتهكنتوقد،التهمةقاعدةتحريرعلى

عليها.وضرب38()صفيوكذلكهنا".تلخيصهلىإ
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."الترحيبشكر"-5

لخصوأنه،""التنكيلتأليفسببفيهاشرحبمقدمةالمؤلفبدأهوقد

وقعماشرحثمعليها،الردفيالكوثريرسالةراىثم،وطبعهمنهنموذجا

.نقاطثلاثفي""الطليعةطبعةعلىملاحظاتمن

بابين:فيالرسالةجعلوقد

منفيهاللكوثريوماالكتابخطبةفيالنظر(:1[)الاول]الباب

الوهم.

وذكر،الطليعةفيأوردهماعلىالكوثريأجوبةفيالنظر:نيالثاالباب

.حدةعلىفرعكلفيوقعما

("تانيبهبنقدالكوثريترحيب"حول-6

فيهرداللهرحمهحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخألفهلطيفكتابوهو

غالبها،رئيسةمسائلعشرفيوناقشه،...""الترحيبالكوثريكتابعلى

"."الطليعةفيالمعلميالشيخعلىالكوثريأخذهماأوالاعتقاد،قضايافي

تلميذهعليهاوعلقطبعهاثم،مؤلفهحياةفيالاولىطبعتهطبعتوقد

واختار.العلوممكتبةعنهـ،3913سنةوفاتهبعدالمدنيصالحبناللهعبد

لهدىابين"المقابلةوهو،المؤلفاختارهمااللذينالعنوانينأحدلها

".تأنيبهبنقدالكوثريترحيبحولأصغر(بخط)ثموالضلال

الواقعةالجارحةالالفاظأن85-87()صالكتابمؤلفصرح:فائدة

فاضفناههعنهالمؤلفذهل(1)
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منولاالمؤلفمنوليستزادهاالذيهو""الطليعةمنالاولىالطبعةفي

الائمةأعراضعنالكوثرييلفتأن:ذلكمنغرضهأنوذكر،الظابع

يبيحالتيالائمةأعراضوتتوفرعليهبالردالكوثريفيشتغل،لحفاظاالكبار

أعراضهم.تصانأنأجلمنعرضهفيها

ومسوداتهالكتابمبيضة::

للأقسامشاملةكانتالتيالمؤلفمبيضةعلىبالاعتمادالكتابطبع

وعلقحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخمنهاالرابعالقسمقرأوالتي،الاربعة

0137،سنةالحجةذي25فيبالطائفقراءتهمنوفرغمنه،مواضععلى

تعليقاته،فيالمؤلفنظرثم393(.)2/المطبوعآخرفيمثبتهوكما

عليهااعتمدالتيهيالمبيضةوهذهالمراد.لتوضيحمواضعفيعليهوعقب

لتعليقوللكتابإخراجهفي1386سنةالالبانيالدينناصرمحمدالشيخ

النسخةهذهمصيرنعرفولم.نصيفمحمدالشيخفضيلةمنبرغبةعليه

نصيفمحمدالشيخمكتبةفيلهاوجودفلا،الكتابطباعةبعد)الاصل(

الالبانيالشيخمكتبةفيولا،بجدةالعزيزعبدالملكمكتبةلىإآلتالتي

الشيخعندولا،المنورةبالمدينةالاسلاميةلجامعةامكتبةلىإآلتالتي

وكنا،مرةلاولبنشرهقامالذيالاسلاميالمكتبصاحبالشاويشزهير

أعادهابأنهفأجاب،النسخةهذهمصيرعنالشاويشزهيرالشيخراسلناقد

ينأعلامفادلهشيئا،ذلكبعدخبرهامنيدرولمنصيفمحمدالشيخإلى

الانظار.عنفاختفتالنسخةهذهوضعت

الحرممكتبةفيالمؤلفبخطوقطعمسوداتالكتابمنبقيوقد

35



والزيادةوالترتيبالسياقفيكثيرااختلافاالمطبوععنتختلف،المكي

محتوياتها:وبيانوصفهايليوفيما،والنقص

الإخراجتمثل[،0471]برقمورقة491فيكبيردفترفيقطعة(1

نأوهو،الكتابعنمهفاأمراالمسودةهذهلناكشفتوقد،للكتابالاول

الاربعةالاقسام،أقسامخمسةلىإ""التنكيلقسمقدكانالمؤلف

طبعهمافهو(المسودةهذهفيالاول)وهوالخامسالقسماما،المعروفة

القطعةوهذه".التنكيلطليعة"وسماهوتمهيدكمقدمةحياتهفيالمؤلف

علىإليهاالكتابقسمقدالمؤلفكانخمسةمنأقسامثلاثةعلىتحتوي

النحو:هذا

ونحوهما.والتجاهلالمغالطةمنابوابدهتقييدفي:الاولالباب

وطبعهالمؤلففردهماهوالبابهذاأنبالمقارنةتبينوقد-57(.أ)ق

".التنكيل"طليعةباسم

جماعةفيالكلامعليهابنىالتيالقواعدتحريرفي:الثانيالباب

ذكرالمبيضةوفيقواعد،سبعالبابهذافيذكر(.011-94)ق.منهم

منأكثرلانقطاعوالاتصالمسألةفيالمسودةتوسعفيوقدقواعد،تسع

المبيضة.

فيها.للبحثالاستاذتعرضالتيالفقهيةالمسائلفي:الثالثالباب

وتغييرا.ضرباالاقسامأكثرالقسموهذا(491-111)ق

.لحروفاترتيبعلىالتراجمفرائدنظمفي:الرابعالباب

السنة.أئمةمنجماعةفيباعتقادهاطعنالتيالعقائدبتقريرختمثم
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عليهاكتب،ورقة173في[1466]برقمالتراجمقسممنقطعة2(

ثلاثأولهافي!"الاحاديثمروياتبعضفيتحقيقات"المفهرس

ثم،الصفحةذكرمعفيهمالمتكلمللرجالفهرسعلىتحتويصفحات

منها.واحدكلعلىالشيخشطب

"،الخطيب"تأنيبصفحاتلىإإشارةانهاوجدنافيهاتاملناولما

ومناقشةالرجلذلكعلىالكلاممنفرغالشيخأنعلىيدلوالشطب

.المسودةهذهفيفيهالكوثري

التراجم،غيرأخرىموضوعاتلىإأيضاإشارةالصفحاتهذهوفي

مثل:

لملانهالشيخعليهايشطبالمتحقيقهاوزعمالقرآنمسألة53ص-

.("القائد"فيعليهاوتكلم،المسودةهذهفيالموضوعهذافييكتب

الخطيب.علىشديدةحملة181ص-

.101صالشافعينسب-

صفحاتفيالكوثريفيهمتكلمالذينالاعلامبعضذكروفيها

ولذا،المسودةهذهفيشيئافيهمالشيخيكتبولم،""التأنيبمنمختلفة

مثل:،أسمائهمعلىيشطبلم

.27101،913،،34،1،226،الشافعي-

.6،76141،حمدأ-

.27،001،501.171مالك-
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الشيختأليفطريقةلناتبين،للكتابالاولىالمسودةهيالقطعةوهذه

ثم،خيرونبنالحسنبنأحمدثم،الدارقطنيجمةبتربدأهاوقد،له

فيترتيببدونوهكذا..داود.بيأابنثم،الدارميسعيدبنعثمان

فيها:ترجمةواخرمجين،حرفبداخلالترتيبمنبشيءحياناو،الغالب

ترجمةفيللبحثينشطكانالشيخوكأن.سالمبنسعيدبنعمروترجمة

،أخرىترجمةلىإوينتقلعنها،الكتابةثمالمصادرفيومراجعتهامعينة

المتكلمالرجالفهرسفياسمهعلىشطبرجلترجمةمنانتهىوكلما

فيمعينشخصترجمةعنالكشفأنالشيخرأىثم."التأنيب"فيفيهم

فصنعفيها،الصفحاتمنكثيرتقليبلىإويحتاج،يصعبالمسودةهذه

تسعفي)آخرهافيالصفحاتبقيدلحروفاعلىللتراجمفهرلسا

(.صفحات

فيونقصوزاد،الترتيبفيمنهااستفادالمسودةهذهتبييضأرادولما

وكتب،بعضفيالتراجمبعضوأدمج،جديدةصياغةوصاغها،ترجمةكل

الشافعي،الامامترجمةمثلاكثر،فيهايطيلانيريدكانالتيالتراجم

،الثوريوسفيان،البغداديوالخطيبانس،بنومالك،حنبلبنواحمد

منالمسودةفيفليس،وغيرهم،شيبةبنومسعود،عيينةبنوسفيان

اخر.وقتلىإفيهاالكتابةأرجأوكأنهشيء،جمهمترا

المطبوعةالنسخةفيبالفهرسالشيخصنعهالذيالفهرسمقابلةوبعد

أنهافاما،المطبوعفيتوجدلاالمسودةفيذكرتتراجمهناكأننجد

عندفيهاللكلامداعيايرولمالشيخحذفهااو،اخرىتراجمفيادمجت

:الصفحاتذكرمعيليفيماالتراجموهذه.المسودةتبييض
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وما،التراجمقسمكتابةالشيخبدأكيفتفيدناالمسودةفهذهكلوعلى

التراجمهيوما،المبيضةفيبإدخالهاقامالتيوالزياداتالتعديلاتهي

فيها،بكلامهالاستئناسويمكن.أخرىتراجمفيأدمجهاأوحذفهاالتي

عنها.المطبوعيغنيولا،التراجمهذهسة1درعندمنهاوالاستفادة

المسائل"بعضالمفهرسينأحدعليهكتب[4681]برقمدفتر3(

)البحث""التنكيلمنالثانيالقسممسودةالوافيوهو"!الجنائيةالفقهية

ومادتهاترتيبهاويختلف،ورقة511في(قضيةعشرةسبعفيالحنفيةمع

ورقمهاالمسودةمنالمسائلعناوينذكريليوفيما،المطبوعةالنسخةعن

:المطبوعفي

.(41رقم)-73-1الورقة:سارقهيقطعماأقل-1

صفحاتفيكتب(12رقم)-ب23ب-9الورقة:بالمثقلالقتل2-

السابقة.المسألةعلىمستمرفيهافالكلام)أ(أمافقط،منها)ب(

فديةولا،والخفالسراويليليسنعلينأوإزازايجدلاالمحرم3-

.(5رقم)=47الورقة:عليه

.(01رقم)=47لورقةا:العقيقة-4

.(9رقم)=76الورقة:النكاحقبلالطلاق-5

الدفترآخرفيو(،6رقم)-97الورقة:بدرهمينوجوزةدرهم-6

منهما.كثيرعلىشطبوقد،المسألةهذهفيصفحتان

.(51رقم)=82111-الورقة:ويمينبشاهدالقضاء7-

.(13رقم)=511-211الورقةعبدا:العاقلةتعقللا8-



علىالمسودةهذهفييتكلملمالمولفأنيظهرالاستعراضوبهذا

منها،ثمانياتناولوانما،المطبوعفيالمذكورةعشرةالسبعالمسائلجميع

ويمين.بشاهدوالقضاء،السارقفيهيقطعماأقلمسألتيفيالكلامطالو

لىإإشارةمنهامواضعوفيعليها،مضروبالمسودةصفحاتمنوكثير

وصاغهاجديد،منالمسائلأكثرفيالشيخكتبوقد.والتكملةاللحق

ينبغيولذا،والنقصبالزيادةالمسودةعنكبيرااختلافاتختلفصياغة

هذهمراجعةمنيمنعنالمهذاأنإلا.وطبعأخيراقرهماعلىالاعتماد

فاستفدنا،المطبوعفيحللوخطأفيهاكانعديدةمواضعفيالمسودة

غالبا.عليهونبهنامنهاالتصحيح

منوالثانيالاولالبابينمباحثعلىتحتوي[047]6برقمقطعة(4

231(،2-01)2/الاولالبابمنمتفرقةورقاتسبعأولهافي"القائد"،

=)ورقات7ثم2(،201-230/)=البابأولمنصفحة21ثم

-2542/)=البابينمنومتناثرةمتفرقةأوراقثم2(،2-23744/

الورقتينمثل،بالكتابلهاعلاقةلاالتيالاوراقبعضأثنائهاوفي26(.1

من3(1)28-والاوراق"،التصحيح"أصولمناللتين(48و)27

".للفراهيالفيلسورةتفسيرعلى"التعقيب

كتابمن"أوراق:القطعةهذهعنوانالمكتبةفيالمفهرسكتبوقد

"."العبادةبكتابلهاعلاقةفلامحض،غلطوهو!"متفرقةورسائلالعبادة

منالرابعبالقسممنهصفحةعشرونتتعلق[467]هبرقمدقتر(ه

"نصوصبعنوانوفصلومقدمةتمهيدعلىوتشتمل)القائد(،الكتاب
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بقولالبسملةبعدالقطعةهذهتبدأ."السلفعليهكانوماوالسنةالكتاب

فيفتعرض،الحديثأهلعقيدةفيبالطعنمولع"الاستاذ:المؤلف

مانسبةالرواياتبعضفيجاءلانهتارة،مواضعفيلذلك""التأنيب

وتارة.الطاعنيلزمإنماالطعنأنالأستاذفزعم،حنيفةبيألىإذلكيخالف

ذلك.ونحو"حشوي"،""زائغ،"مجسم"بقولهالرواةبعضفيالقدحفي

للاعتصاملىتعااللهيوفقنينراجيا،ذلكمنشيئالخصأأنفأحببت

".خلقهمنشاءمنبذلكوينفع،بالحق

نفسهفيالانسانجزمهوالاعتقادانفيهاذكر""مقدمةبقولهعنونثم

للناسيحصلماالأول:أضربثلاثةعلىلجزماوهذا،انتفائهأوأمربثبوت

مثلهفيتكفينظربفضليحصلما:الثانينظر.فضللىإحاجةبدونعادة

العقوللمثلهتكفيلادقيقبنظريحصلما:الثالث.الفطريةالعقول

النظر.لذلكيتأهلحتىفشيئاشيئاوتمرينهالعقلتربيةمنلابدبل،الفطرية

الثالث،القسمضرروبين،الاقسامهذهعلىالكلامالمؤلففصل

كانوماوالسنةالكتاب"نصوصبقولهعنونثم.المتكلمينمنهجوانتقد

الكتابنصوصعلىالاعتمادفيالسلفمنهجفيهذكر."السلفعليه

منهجهمبينالفرقوبين،وجوهستةمنذلكوقرر،العقيدةفيوالسنة

القطعة.هذهتنتهيوبه.المتكلمينومنهج

الاعتقاديات"فيتمة"الخابعنوانتبدأورقة54أيضاالدفترهذاوفي

وطعنالعقائد،منمسائلفيللكلام""التانيبفيالاستاذ"تعرض:فيهقال

فها.ذلكفيالنظرووعدتونقلتها،الاثاروحفاظالائمةمنجماعةفيبها
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بالحقيعصمنيأنلىوتعاتباركاللهسائلا،وعدتبماالوفاءتجشمأنا

".ورحمتهبفضله

تسعفيهاذكر.فيها""مقدمةعلىوشطب،فوائد"فيهامقدمة"كتبثم

وأنالعقائد،فيالتقليديجوزلا:العلمأهلقولعلىلكلاممنهافوائد،

حجةدفعفيالمتكلمينمنهجوبيان،القاطعاليقينالعقائدفيالمطلوب

القاطعة.البراهينعلىالاعتمادوادعاؤهم،المخالف

فيالمتكلمينومنهجالسلفمنهجعنفيهاتحدثفصولستةذكرثم

المعقولاتفيالخوضعبادهيكلفلملىتعااللهأنوبين،العقيدةتقرير

فيوقعوماالمأمونزمنلىإالبدعنشوءتاريخواستعرضفيها،والتعمق

الجهميةعلىللردالسنةكتبوتأليفبعد،فيماواثارهاالمحنةمن5عهد

فيها.المؤلفينوغرضوغيرهم

نصوصفيالاعتقادياتفيالخائضينآراء:"مطالب:بقولهعنونثم

الرازيوالفخرسيناابنرأيفيهذكرفيها"،بهايحتجهلوالسنةالكتاب

مسألةعلىالكلامفيأوراقالدفتراخروفي.بتفصيلعليهموردوغيرهما،

لى.تعااللهوكلاموالاستواءالعلو

بالعقائدالمتعلقةالمباحثلبعضأوليةكتابةالدفترهذافيماأنويبدو

فيالخائضينالمتكلمينمنهجوبينبينهوالفرقفيها،السلفمنهحوبيان

الكلامفيويتوسعالموضوعاتهذهيبسطأنالشيخأرادثم.المعقولات

السابقةالموضوعاتووفى)القائد(،الكتابمنالرابعالقسمفألفعليها،

فيوالمتكلمينالفلاسفةاراءمناقشةوفيه.لبحثوالدراسةمنحقها
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سيناابنمثل،العقيدةمباحثفيوالسنةالكتاببنصوصالاحتجاج

وغيرهم.والرازيليوالغزا

الكتابطبعات*

وقام،بدمشقالاسلاميالمكتبفي1386سنةمرةأولالكتابطبع

رحمهالالبانيالدينناصرمحمدالشيخعليهوالتعليقوتحقيقهطبعهعلى

أيضا.التنكيلطليعةمعهطبعتوقد.سبقكما،الله

وأالاولىالطبعةمنمصورةالكتابمنطبعاتعدةصدرتثم

بتحقيقجعلتهإحداهاأنغير،ومحققهناشرهمنإذندونعنها،مأخوذة

علىالاسمينثبتتو،حمزةالرزاقعبدمحمدوالشيخالالبانيالشيخ

مكتبةمنالصادرةالثانيةالطبعةمقدمةفيالالبانيالشيخذكركما،الغلاف

.بالرياضالمعارف

منالثانيةالطبعةبدمشقالاسلاميالمكتبأخرج6041سنةوفي

الداخليمحتواهفيوالتصرفالخارجيةمحهملافيالتغييرمع،الكتاب

الاتي:الوجهعلى

يجاتتخر"مععبارةبعدالخارجيالغلافعلىأثبت-1

الدينناصرمحمد:الترتيبهذاعلىحد1وسطرفيأسماءثلاثة"وتعليقات

.حمزةالرزاقعبد،الشاويشزهير،الالباني

الاولللجزءالداخليالغلاففيانقلبالترتيبهذاأنالغريبلكن

الشاويش؛زهير،نيالالباالدينناصرمحمد،حمزةالرزاقعبدهكذا:
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!الاوللمحققهوحمزةالرزاقعبدالشيخفصار

بهجةمحمدللشيخمقالالاول:شيئانالطبعةهذهلىإ2-أضيف

"الكوثريبعنوان1357سنةبمصرالعربيةالرابطةمجلةفينشرهالبيطار

ترحيبحولوالصلاللهدىابينلمقابلة"ارسالةنيوالثا."وتعليقاته

صالحاللهعبدبتحقيقحمزةالرزاقعبدمحمدللشيختأنيبه"بنقدالكوثري

مقدمته.حذفبعد،الفقيهالمدني

الطبعةلهذهمقدمتهفيالشاويشزهيرالاستاذذلكلىإأشاروقد

المتوجبةالعنايةبعدللقراء!أقدمها.هالتنكيلمنالثانيةالطبعة"فهذهقائلا:

الشيخالعلامةساتذتيومولفهفيهبذلالذي،القيمالكتابلهذا

الشيخوالعلامة،حمزةالرزاقعبدالشيخوالعلامة،المعلميالرحمنعبد

بذلوهما،الالبانيالدينناصرمحمدالشيخوالمحدثالبيطار،بهجةمحمد

والإضافة،والتعليقالتيسيربعضالكريمجهدهملىإمضيفاجهد،منفيه

يتناسبوترتيبوتصحيح،واضحةجديدةبحروفالكتابصفإعادةمع

يستحقها".التيوالاهمية

لىإ"القائد:عنوانهالذيوهو،منهالرابعالبابالكتابمن3-حذف

".سبقبمامرتبطغيروعملخاص،بحثأنه"بحجةالعقائد"تصحيح

هذهفيحصلتالتيالتغييراتهذهلىإالالبانيالشيخأشاروقد

فيبمايتعلقما"وأما:قالثم،منهاستئذاندونصدرتالتيالطبعة

لابحرفهذاالمطبعتة،الاخطاءمنذكرها(أخرىوطبعةهذه)يعنيداخلهما

".المسروقةالتجاريةالظبعاتطبيعةمنفانها،لهساحل
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مكتبةفطبعته،أخرىجهةفيالكتابطبعلاعادةالشيخدفعماوهذا

معالثانيةبالطبعةوسميت،لىالاوالطبعةمنمصوراالرياضفيالمعارف

السنةوهي،6041سنةفيوصدرت،"منقحةمصححة"كونهاعلىالتنبيه

الاسلامي.المكتبمن""الثانيةطبعتهفيهاصدرتالتي

،2641سنةبالرياضالمعارفمكتبةمنالثالثةالطبعةصدرتثم

بينهما.فرقفلا،الثانيةمنمصورةوهي

فاشتملت،الاولىالطبعةغرارعلىالمعارفمكتبةطبعتاجاءتوقد

الشيخبقلم(91-4)صالمؤلفترجمةعلىالمحققمقدمةبعد

للشيختعليقاتوعليها،المعلميالرحيمعبدبنالرحمنعبدبناللهعبد

"التنكيل"كتابثم-77(،1)5"التنكيل"طليعةكتابئم؛نصيفمحمد

نيالثالجزءاومن،صفحة485الاوللجزءامنالفهرسمعاستغرقالذي

صفحة.414

علىتعليقاتهميزأنهعلىمقدمتهفياللهرحمهالالبانيالشيخونبه

تعليقاتالكتابمنالرابعالقسمفيوأن،النونبحرفلهابالرمزالكتاب

صرحوربما)مع(،بحرفيلهارمزوقد،حمزةالرزاقعبدمحمدللشيخ

غالبا.للمؤلفأنهاالشيخفذكرلها،رمزلاالتيالتعليقاتأما.باسمه

لشخصالغفلالتعليقاتبعضفهل،"غالبا"كلمةالشيخاستعملقد

يقصدأو؟حمزةالرزاقعبدمحمدوالشيخوالمحققالمؤلفغيرمجهول

آخرها؟فيالرمزوضعفاتهولكنهو،لهبعضهاأن

النونرمزآخرهافيوليسللمؤلفليستالتيالتعليقاتهذهمثل
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أنهايخفىلامنهاوكثيروقصير.طويلبينتعليقاثلاثيننحوعددهايبلغ

بأنهنصهيقطعماومنها،مؤلفاتهبعضلىإفيهاأشارفانهالالبانيللشيخ

علىأمرهايشتبهقدماومنها.صاحبهعلىيدللاولكن،للمؤلفليس

المؤلف.لىإينسبهأنيبعدفلا،القارئ

5(:/1)الكتابأولفيتعليقان:الغفلالتعليقاتهذهأمثلةومن

يعيلم"بل:المؤلفكلامفيالواردة""يعيلمكلمةعلىالاولالتعليق

"كذا:المعلقفقال."،..روىمنكللاتهامذريعةنفسهالاسلامالملحدون

للمؤلف.لا،للمحققالتعليقهذاانشكلا.)يتخذ("ولعله،الاصلفي

"ويلي":الخطيب"تأنيبوصففيالمولفقولعلىالثانيلتعليقو

والعباراتالضخمةالالقاببتلكالمؤلفوترجمةالناشركلمةذلك

كتبلىإ)الترحيب(من41صفحةفييشيرأنه"مع:المعلققال(".الفخمة

:ويقولحنبلبناحمدبناللهوعبدالدارميسعمدبنوعثمانخزيمةابن

حولالتبجيلمنهالاتنسج...بعدالحريةظلالتحتمنهاكثير"طبع

يكونأنيجوزالتعليقهذاإ("."بأقاويلهمللاضلالتمهيدامؤلفيهاأسماء

فيهذينقبلالتيالتعليقاتختمفإنه،للمحققأنهنرجحولكن،للمؤلف

أمرهبدايةفيأرادفكأنه،صغيرينهلالينبين""المولفبكلمة7وص3ص

غيرئمرمز.دونهوتعليقاتهويترك،المولفتعليقاتالطريقةبهذهيميزأن

المولفتعليقاتوترك،النونبحرفتعليقاتهفختمالامر،وعكس،رأيه

غفلا!منهاتعليقاثلاثيننحويتركفلم،منهجهالتزمليتهولكنرمز.دون

استدراكمنمنعهلذيفما،لىالاوالطبعةفيالرمزوضعفاتهكانإنثم

"؟المنقحة"المصححةالثانيةالطبعةفيالامر
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نهاعلىالدلالةظاهرةالمذكورةالغفلالتعليقاتإن:قيلفإن

الامرليسقلنا:الرمز.وجودعدميضرهالاثمومن،للمؤلفلا،للمحقق

التيالتعليقاتإنثمسبق،كماالقارئعلىبعضهايشتبهقدبل،كذلك

تلكمنظهوراأشدمنهاكثيرآخرها،فيالرمزإثباتعلىالشيخحرص

للمحقق.كونهاعلىالغفل

ذلكومع،النصتصحيحفيجهدهاللهرحمهالالبانيالشيخبذلوقد

منها:نماذجوإليكم،وغيرهالطبعأخطاءمنأخطاءتندأنيستغربلا

صدقه.لي:الصواب."صدقهلى"إ41س38صالأولالمجلد-

المكتبمنالصادرةالثانيةالطبعةفيالخطأهذاصححوقد

الاسلامي.

معين.ابنعن:الصواب."معينابن"على:4س64ص-

.إسحاقابنعنسئل:الصواب."إسحاقعن"سئل:13س65ص-

وغيرهعاصم:الصواب."قتادةعنوغيره"عاصم:41س81ص-

.معاذةعن

أبانبناللهعبد:الصواب."الهيتيأبانالله"عبد2:س011ص-

الهيتي.

بغدادنخل:الصواب.نخلا"بغداد"دخلالاخير:السطر013ص-

نخلا.

"لحفاظا"تذكرةمنعبارةالمؤلفنقلالاخير:السطر133ص-
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"الحسن"".العلويلحسناأبيابنالشريف"دارفيها:جاء

282./18النبلاءاعلامسيرانظر:"."الجنلكلمةطريفتحريف

طريقمن:الصواب".الحكيمعبدابنطريق"من:01س154ص-

انظر.مواضععدةفيالتحريفهذاتكرروقد.الحكمعبدابن

8.س454ص9،س192ص،51س551صالمجلدهذا

المحققزاد".عنهبالكتابةابنهأمر]و[علل"وبذلك51س173ص-

مصدروهوماضيا،فعلا"أمر"ظنإذ،معكوفينبينالعطفواو

"."ابنهلىإمضاف""عللللفعلبهمفعول

:الصواب".الخلالمحمدبنالحسنعن"كتب2:س202ص-

....الحسنعنهكتب

أقال"نادما":بعدهناسقط."عثرتهنادماأقال"من:12س923ص-

الله.

الله.هبة:الصواب."...الدينهبة"سمعت:4س288ص-

....يبالون:الصواب...".سبيلفي"يبالغون:9س303ص-

نسبه:فيالصواب".الباروديجريربن"علي8:س035ص-

الراء.علىالواوبتقديم،الباوردي

مكانبالدالقهزاد،بن:الصواب.قهزاز"بن":13س035ص-

الثانية.الزاي

الزاهد.عمربيا:الصواب."الزاهيعمرأبي":9س114ص-
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."18ص2أحمد(ج)مسند"وفي:5س301صالثانيالمجلد-

."081ص2"ج:والصواب

عن"سفيان:والصواب(".الحكمعن"سفيان:21س801ص-

".الحكمعنمنصور

سقط..".الوليد.أبوقال-أيمنأمبنأيمن"عن:9س901ص-

منفاستدركتاهماالنظر،لانتقالسطران("أيمنأمبن"أيمنبعد

.لمخطوطا

".كتابهمنيحدثكانعيينةابن"لان6:7-س161ص-

(".كتابهمنيحدثكانوشجع،حفظهمنيحدث"كان:والصواب

.المخطوطمناستدركتاهالسقطوهذا

بدرء"وذلك:والصواب.("...لحدايدرء"وذلك7:س431ص-

."...لحدا

هلا"ولكن:والصواب.."..قلتمهل"ولكن:18س651ص-

.("...قلتم

(".الهوى"وملجأ:والصواب.("...الهدى"وملجا:13س918ص-

(".يزعم"كما:لصوابو(".يزعملماكانت"لوالأخير:س003ص-

يتعمدوالم":لصوابو.("الباطليعتمدوالم"7:س347ص-

.("الباطل

"المصححةالثانيةالطبعةفيتصحيحدونالأخطاءهذهبقيتوفد

أيضا."المنقحة
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التحقيقمنهج*

اولاقاموقد،عليهوالتعليقالكتابتحقيقفيالثلاثةنحناشتركنا

وضبطه،للكتابالاولىالطبعةعلىالنصبمقابلةالإصلاحيجملامحمد

العمرانمحمدبنعليثانياقامثم،الفقراتوتغييرالترقيمعلاماتووضع

احاديثهوتخريجالمصادرفينصوصهبمراجعةمنهالاولالمجلدبتحقيق

الثانيالمجلدبتحقيقشمسعزيرمحمدوقام،يلزمبماعليهوالتعليق

بننبيلالشيخاخوناوالمراجعةوالمقابلةالتصحيحفيوشارك،كذلك

.السندينصار

اصدرناهاالتيالكتببقيةفيعليهسرناالذيهوالتحقيقفيومنهجنا

بالاعتمادوضبطهالنصبتحقيقالاهتماممنوغيرها،الموسوعةهذهفي

بماعليهوالتعليقخطأ،اووهممنفيهمالىإالاشارةمع،الاصولعلى

المصادرمنوالنصوصوالاشعاروالاخبارالاحاديثوتخريجيفيد،

التيالامورمنذلكوغير،ببعضبعضهالمؤلفكلاموربطباختصار،

لحاجة.اإليهاتدعو

الكتابطبعةعلىاعتمدناللكتابالمؤلفمبيضةنجدلمولما

تختلفلتيووصفها،سبقالتيالمسوداتمنالاستفادةمع،الاولى

علقالالبانيالدينناصرمحمدالشيخكانوقد.المطبوععنكبيرااختلافا

عليها،وحكمالاحاديثبعضوعزا،متفرقةقليلةتعليقاتالكتابعلى

منفأبقينا،"القائد"منمواضععلىحمزةالرزاقعبدمحمدالشيخوعلق

لصاحبه.ونسبناه،عليهسرناالذيالمنهجمعينسجمماالتعليقاتهذه
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المؤلف،كلامعلىزياداتمعكوفينبينالنصمنمواضعفيوكان

بعضفيإلابدونها،المعنىويعطيضح1والنصلانأكثرها،نثبتلم

فيهاالمسوداتبمراجعةقمناوقدبدونها،الكلاميستقيملاالتيالمواضع

التصحيح.فيمنهاواستفدنا

بخط()هلالينبينالمؤلفينقلهالذيالكوثريكلامجعلناوقد

منللتأكد""التأنيبكتاببمراجعةوقمنا،المؤلفكلامعنلتمييزهأصغر

المؤلفكانوقد.فيهالواقعةالتطبيعاتبعضوصححنا،المنقولنصه

الكوثريكلامفيالتنبيهاتأوالتصحيحاتبعضيضيفاللهرحمه

ينقلهاالتيالنقولفيأيضاصنعوهكذاهكذا.[]معكوفينبينيجعلهاو

القديمة،:بطبعتيه""التاريخنراجعبدورنانحنوكنابغداد("،"تاريخمن

عزووكان.المقاميقتضيهمالىإوننبهعواد،بشارد.بتحقيقالتيوالطبعة

لىإالتعليقاتإضافةقبلالكتابمنالاولىالطبعةلىإوالشيخالكوثري

[]معكوفينبينلحقنافأ،حنيفةأبيترجمةفيهالذيعشرالثالثالمجلد

01بنحوالاولىالطبعةعلىتزيدوهي،المتداولةللطبعةالصفحاتأرقام

تقريبا.صفحة52لىإ

فالقسم،خاصةعنايةللكتابالاربعةالاقساممنقسمكلاقتضىوقد

أقواللتوثيق،والرجالالمصطلحكتبمراجعةلىإاحتاج)القواعد(الاول

وزيادة،الموضوعاتهذهفيالمحدثينونقادو]لتعديللجرحاأئمة

فيهقمنافقد()التراجمقسمماهفيهاالمؤلفكلاموتأييدتوضيحها،

لجرحاكتبمنوغيرها،المؤلفإليهاأحالالتيالمصادرجميعبمراجعة

إذاوبينا،لتعليقوالتصحيحفيمنهاواستفدنا،والتراجموالتاريخلتعديلو
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تمت()الفقهقسموفي.وهمأوخطاالمصادرفيأوالكتابفيكان

النصصحةمنللتأكد،والحنفيةللمحدثينلحديثواالفقهكتبمراجعة

مناتطلبفقد)القائد(الرابعالقسمأما.والتحريفالتصحيفمنوسلامته

وابنتيميةابنالاسلامشيخوكتبوالمتكلمينالفلاسفةكتبلىإالرجوع

المؤلف.منهانقلالتيالمصادرلىإبالاضافةوغيرهما،القيم

منه،الاستفادةلتيسيرفهارسلهأعدتالكتابتحقيقمنالفراغوبعد

النادرةوالتحقيقاتبالابحاثمليءوهو،المطلوبلىإالوصولوسرعة

لتنقيح.والتحريربهذاغيرهفيتوجدقلماالتي

وإخراجهلجليلاالكتابهذالخدمةوفقناقدأننانرجوالختاموفي

لىإجميعاويهديناهله،والعلمطلاببهينفعأناللهوندعو،ينبغيكما

مجيب.سميعإنهفيه،اختلففيمالصوابوالحق

!رسحه!
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الماء-----!مم
ذجمقالفسخالخطيةا.

!ا، ----ت





اخأتهص!ه/ءعععا،ءث.

!رو/لم!ط!صعنىلوصصصلمجمهكهىص!ىءمصلمما!رصنى،مب!ث!غصصألمأكه،قىصص!ت"!رصط.

!جمضرفىس!أ!ر/ص!ملر/مي!كىع!فدرتا،،نر،ز!ماتهانى!ثى!رع!عصكأنبمامصمصبتمعتي-

8.صكفبف!رنجا.ممش

حررهمر!!ض

صلعما!لصصصممبئا!مابزرص،.صهـىمجيرض،رريصفى/لوطلنهيس!!/خررف!لمصص،صضرء.ح!ا-،

لايمفئص"لؤمى/عما!ركرءبخهلرص!3لصحر"مرلرس!ا*حيصلعنىلمنصكرصرفسبر"ي!جمهعىعضنهاص!ماصمص

فى7هـصق/لرشافيشنىكلكلضي!مرصلرص!ص!افكلصص/لرصجم!ص/!الض!طللأا

نيصلما2تصتنرلزلرلممحىفتنعغربهـالب/لنضءف/2/!رمم!!رصضات.!نيحامنبنء

ك!جمهعرطج!تبصجم!لملرءونق!رخرفىتنرتنريو2رلئتبر/قلبرصصقل!صثعض/ن-صفكا

.ص

رصىبممم!م!بكلمصخرسم!اكل!زصر!طا!فصم،لرلملض،ممنىبرسس!سعبىعىجمبئ

بو/قمهررص!/صرصانلرتتصرصررظسصمص/لملرغميرئر!ر*دررل!فيب!رص!ا!بمصكي

!ىء،مض/صلر!6كهئ!ص!لجيم!ىجماكيهأصصهءعميع!صحرر/مرضر!ض"مي-ح!

--------...--.---0-.،ء-لرو.-..!ىي!حىرصيا

،زكلعئىنهجح،فرويه!ييماص!!)!أطحالهطمويهكأر!عائصامإث!ماهرلم-مرع!ثمر-.

حصجم!برشج!جماتلمر!لمحفرلررحعمتلكلشه!هر*لمحأبر-!!دقبلمنبكلبن!نب.

.-.!؟هـش!بربصطؤو.-..-

الخطيةالنسخمننماذج،التنكيلمقدمة



!ح!مرشصلم)?-..ت!!ااممهلؤوحر!بر.لىلروسض!فع

بر!بر/!يصملمدارا.ضىءنهافافركه،مزالزلهطضص!ئحركر!ص!صعي!لظ

كر!مفى!مر)ئق!نىضموصض!ى!ر/كرممنظ-الم!ومحهص

س-/يهيل!!ر/صرممعتا

ف!!صرر/كوممو"،.فه///كم!وصرابر/!صمم!كربرخ!2ءلم!ك!برصكلسي،ئه.!فأممى!نصط

عرص!وصكعا/محم!صورىحص!ل!اصعمأصلم/!ني،صلممأمرصك!طشعح!حمصرمئا

-..صصفو/رلملمصو/مارضمعفاممعؤ!ءر-.--كا

ل/ل!ول/لمءى27؟ع!!عوصر!برضطونكا2لمئربه!سنافبز!مح!،ء-:...لى"ضجحتالم

بنزو!كل4ء!!مزكأ/،0،3-.يمرلص!رص/لنبرعم!ر/لىاءالمروالم!ء.+

05ءصهـءضه/كافىالزلر/!وصرنهصر/

ؤءلم!مصلمصأ.حبم7!في/!رصصهـصر!وصو//خ!لى

حمهص!نخمسحعطلمفملمروفف!ود5صبر/بر/!قي/!مرشهمموكى!بما/فهيخمبع!كى/2ر-+

سمثر!ممىءصر/و!م!!يلرسعمفميعرليىشمحم)ب!يصىضصصرحمص
ء،.-.كرضؤئأهـ.ص.

عملى!يب!!/!لملم/حر!صر!صيصهمتش/خر!!كرثطعكلس!مرخضملو!ىم!وء

!رشخ!سممئص!ز!!ر،فرشءعاك!صمبئخ!ا"كل!حمضحط
تحصصحرض!كلعصممرءلزعمي،!مص!صكلرصر!ر-عف

.0.1س.--../"ى"يىع!.7

--.--"و-لرغراصيمصع!-?فىاشصه-برجص.--

-.--صى-!-س..-)بخرذ..--..،صه--.-7.-----



نح!لص/لرحمىلمععته
،ءئرلم4فىكهص!/عمحبأ!ه!مم!قمونمى!مأاصمم!رسشعصصءبا!منىكه!ص!ىصافىا!ه

مم!!ق/)ن)نرلرسا!لمفز!هنحصف!للرلمممهفيلصكهعءضهبمصشحأوممه!!ر!لملم

عهـهى!ىهلم!لم!،3ئرزفي،!ص3ممىىملىءكمءلىكرلمجمفيلمكهلممىف!اهـ?علىصئهيثزع!/

لص!اكىللألمع!عأ،له!مىمىصىم/!ر/ىمألورفى/ممىرىهمسلمكىه؟،حبمتء!ارمى-شحمرخى

صر3!قكيلروح!ضا.ءبخىصهمنخ،!ه

سمىعو

ص!عرطرص!و!ز//بر."ىو/صم!امر/لمضبيوتكهضىق/له!طعض!رعضعمماار/

صلجمفمرب!ك!لطا،كهفشؤنوجغطمرصفحصة/صرهـرصرء!رء!صر!منأمماع!

دع!ولهمنرفند!!ه،مح!صرضؤ2حعررلمهثاا0/ينوص!عوأ/ئمر!روملنىص.

/ئه!وتنأصلزده!له!صطنجىئهرضصصشضأ!موكىتجى/ئههبرلرمبى!وعضا

لرفألرنماوهـجم!تصظر/!بن!صتهت!ر/نحوأ!جم!صدرصكرم!الردؤبفي

،!وسللق2/ن!ك!/لمموئطصى!لىى!اصوءضما!!جم!محصحبهور.

03ملرءبو



0،5كلرم!صي
صجعصلملم/مصمرعرورحم!!برلصضر/فىلم!صقلروصصعتر!يلط!ىئحوفي/

لصعروعرلمس!و/!ح!لمصهر!نمرصعوءطئهكاصصر!كهيك!جمص!/وضا/ر،

ص.
!!/لطو!رلمءجمبمالضصىجمرممغصصلهلصئ!م!ءسوكلل!،صلمىممضص

!صك!ليزت!ئكلرسصضناوس4شصض!،"عيطيمصعكمعىسمرسمر

لئ!عن!!ء!رشزطح!ءنع!رصو!رر!رضو!/لخكلصطمبي!/

!ر/فهعر"يمحهنجمح/محوجصرمصى!مح/نه/!مىعضصو/ممهصحأ

/حم!صى/!لمعه!محى!ضهـير!ى!هصئىصف!رىطرلو/حوكص!ر

لرمصمصي،فو/ضمان!أصععىمى!همحصصيحمهعرص!!ه!مصر!ر!/

2قرنجهـمم!/س،رر!رلى!رصر!/نصب!يرممه!و!بهصمىويرستت!ه

/ؤصبزلم/ننل!حمره!هم!رهـءجمكسحمزجكو!لح/س!صوبر!

وبر7صس!ق/!بر//بر!يمملي/لهـع!مصررل!بر

فىهصرلمفىحمىعهر!هائحضا/ىببرلههو/!رمصلحو!وطرمموته!لصا

--سرانممون/لصعرءمحبر.عاحى!ر!!ص/ع!بهقلكل،لحهمم!هساصئر/كل/



!حبخبم!6!و.!لا-،ت.!ث!اسص،!ا!؟.-لح**طا؟ثا،الغ.ح!"أغ.ء!-

-!-خئا**!!عقي،!..يما!ي*،..د-ثم!ا."؟لم

ر//ص/جمهـصأجم!فيبرمتماءكرر!طئصمافوصوه!خلآ!ةكر!لأىطاثر!إممه!لاحاث!هم!!ص؟ك!ا،
--!،لخ!*-صسشبماأ

،)،،

نجصلمصضضفسض.-،--ت-ءلمصضصزنس،ضهـ!مم!ك!همنىدر،تصىت!ممر!!بمصيى-!

ومصصصعهضمف!خمومحم/ولرعرفىلمذلمعص!ئى!صرقي"لمث،!?رصرفىسبصض(تحصر!جصيلم

س-!05ص-سصع!

!نى"رلمراللررمصر!صأنعبالهشصأ؟ممهعرصمممصء!ي،/طاىص،ح!اي

ء..-"لهأال!1

صهش!لمجهلمحسه/لزدهسههـ"جهسسصك!-سشلو/نأررمئه،لهسفيجمسههسء1،،--

.ص!ئضطك!ص!زضجموتجص-ثي!وصصلجهلمظ/ثسهدمما،2!مرل!مى"لم،بهغ*

ءعرصكرء!رهء.إ؟-،.قيفتأءلمجر؟محركوغئجئح!لمجرنبربىصصى

سءهمرش/ط"ش"ض!يفوصهلم/ا-دلمموممهـ/مم!هـ/صهثاممص/،لدهـهـلم-"ءطركثافا!ص،كمصكغص

!ر./كهلمضاضر3/يرءجمبمسصأنرسبعنا!صصلمف،يلىصرمرصؤنر.شؤء"-ط،لهرصف7-وكاث7لمةنجي"

ء.!/-.ءء-\.جمميسه!

فميوفى-لاضي-ض!عجممبيخىئان!صحمصءظ!رمزفصض!بريم!لم!صهـ!ىر!هالميص

!عء!طرمجنبيي!4ضقصعمعزتجيمبم!ظبر/!ئبىصكل/ص!!مكر/صهـ!مئه!،لم،ورس!لمل!لم--

صمل!طنلمجع/بركمرةوصه،ن!جمشعهبه!*دضكلصص/?وصص/ىسىيرجبهبر----

ه،-....-،بمص!+مؤ-

/ص!ا،ى+!ص"،صى!له!/!صع!يسزلهـصملم!ر3جمفرةلمجر!صي/لر4صتنضلهه،جمز3لهلمجمزكم-!-----

أ!أ-صمضيخ!ص!رفخرلموغ/ر!"!فص،تشرقي/لصلظ،نهءلممم!احمهع!صص"7ييبر-ج--
-ء.-.!م!حهمم!

ث-لم-طوئهعص//!يربيررهكل!االيعصص/نرءقتئحهتعسضومى/لكلغترصىطظ!ي،-

?..---ص7!بمرو
*!بما*-*!!*3مر!،،6لألأ!لإ-!كضثر.خ!!!*كل!ءق!مط!---

.--؟--.-:-*--.*"-*ء،..-.

6*63.د!ثه.لا.+:-زرح!*ي!تج-3!!لا-!!،*هفيتر!ر-

!ء،!!فيص!لا!!لأ!م!يما!لا!!دت!؟*!لآ-يخ!خ!!لإ8!خ!!ع!!!ى!*ثرحى..تي!3-،--

-----.*-*ء.



ةير(.فيى-*--**-ب-.--ب،

أ466/1أءأ.؟ثص*-5ءفظ."زح!9(.ثاص!ح!أ*؟ئر-ثلأو!،.ي13\لآ..

\ت!6!!--..ير.."!ص.نم!-7!،1!ا+،؟2

.63صاثاثاا3"3!ما+-إ-9:09(-أحبدف3ح!**"
01،-!0،31لاطالي!ل!!إعني!!م!/!مار63وأ

--ثر!هخضبرضراخافلمحقؤء،عصرممي،نثبر/طممىطبرك!3هـصعر/

!صهبسبخهم!فييظعء-.ص!لمء!?!صء-لمهكك!ص-أيا%

إ-!ئب-ي!يم،0مء-4..--.لمء.،..،.!*-!

.*.ا3*.

م!!-!!ئنىصمموا.لوكرءفي!!كلهمو2فىالركلعضهـءاهمودبملررلمن!أ-ال!!ثا --خ.!حثر/س!/"ط3عط-..؟،!ضنر/ىثص..-صةض.)كر!رةص

-قلاحسعء
.-."

عيما1-هـء4ص--فيصحضيرء(.ءبرمصله/قياحرصف،هلاسعه!صلضهم!عت!لهمأزه*ك*ا،ا

بر*...لم!ضفي"فيبر.،!ي!مصلمليرصكل!ولم!رتحوكي!سكاغ/!/لزصئ/عو/لآعرل!ل،ماهـ-بم،-3صرلم

!--زرثلأفيبه!!ؤ،ربرا3ء،--مصلمىش3خلم!كا4-صفىثراىهمي!رل!لى(س!صو/!(شعدوىإصهـا

بر!الا-(ن!ءيم/ءت،أةءلحر،يخص!ىبخعررلا6.1.%أ

-6لأ،!زجمه!رص!صع!طن!عز+ا،اذ/فىيعلرمرمى9ثلايلإ.؟نج

-يةتزى-محمعيصبرية2ة!بية/هـ



ط!ة-يض-
./،فرمهصى!ايخحى!/ءكصعىمصرهـنهسىير!ه"!ركأنهص!س!حمرعماءجه!*

-0!6تمأ؟.
س5"صمميلىل63+لم

/بر-اكم.....-ص.عى"كرحىء3تعر،صما+

ياسعضالزسل!لمح!مم!عر!ص!كع)!زمم!عضا/لرعىلمح!ء.عوم!ههـ!شوولم--.ـ-3ر

.فيث!!.ن!،تج!/-!فأءج!جم!بر!ق!بداحصثعىبرمى!فشي/حهارلمسهبطرصى-عمم-كاتج

عبمقعف!كرةنج!!هلقطمصلص3لمجم!!رعرر!جميم-لمجقهـس/لمج!ممهءير!أضو،كمضرفيإ-جما!بما!-

!مالغلم)س!بميفيحميهـ،بر!!

دا!ا.ءلىحرم!ف!بر!ومحبمتح!/بصمطتىخورع!اخ!ص!!لجىلمجصلر)-يبما-ح!!ورصعرلضط--

م!!!؟مءلممموممتضض/!بلمفىمرعسىممز!فيلمجفغفجموءكللزا-صخ"*ء0
--*إ--.!ءصلرسممرحيرعو/ش!ئا.فاعى!ةم!ي!لم!-3ي!/تخح!ممض!ص/م!5-:

صح!بر!!سنرلرايحعحئلز!ءئ!سىعض،نعؤحم!صص،ء/ممص!عهتر4!صقم!+سمحكع،ص.ص،كأصمض!.ثالح3!!/.

-/ل!حيسمر---بوىظر،ص/رخ،-مر،بزهحوريحزم!فيلمصصبرفي!ش/!ف/ذ!بهت!-ه--ث!.لح-*

2شصفى!?/همر!هـ!لمءعقضركضفىلمسلوىفص/صعمص"س/ءمكلتىفكلحالقى.!\-"*

731--كل!ع!رخصط!?جمفؤء،،حرحضصقيستحرحصكم!جتىبرلخأ-لمتمكومجمعمص!صبر*!

صكمهسس!افى"ا؟!ا"!ط!فىصص/)نأمحد،)-لعصصه)هد!ى.ىوشرلم3ذل!ئميز!؟نجبم

ضت!.2شع-عكلحا،/ل!توح!مج!ب!تز!رحصنحنىموممر

.بم-ةلم7*حيبمخمكي"11أطثلا!وغلىج!لمكرهثبم!،عسر!01--ض-
خهوصمى!حرحمصلهرلمض!هغ!+س!هيهددلرأدثهـغلهفا%!وحرحي-ع!----

----.!- ك!ص--ح!-هـسص

/!!زص!صهـحمهحرممرمريكل.7حمهـكرعصيصوعزكرعمضى-صص/-سعرفميرعىبهننصمحهسرعصكتلفآ6؟يايي

كباءفص!!رجمىح!عيئح!سي!ممضعيصعبم-!.رضأحىصعص!مللأ-

.--كا!ص.-----آ-!-:م!

/وممه"كز!هحهرفينر!ر!قيضمأهـ!يي!/جمص،ن!نر!ص!ضكئى-إجي!فعلافيا!ا-.-كا3.

ء.?--0صء،6اكلبرث!.خر-ثا
مصلميمبلمبء-+-سة-لرحبث!ى!لم!هه!ن!لمجبزم!شخم!يرلمرصيين22اكلصمص1*--:----.

--!فىالملمج!بض!ضفصممىايهمءصق--خص!صنىغييمش!فى!ر،ك!سصمى3ث!!1لخكلآ-؟-ئم!

----جمى-----كل!،..2



حأ-إ*---.-.---------حس
اءأ!ما+!ا،؟آ3ءأسم!حم!رك!!ركل47ص/شلي!ح!!رع!لمير،ص!ض!يص-ة!

لم!ء.-ء."أ

-صي،ء!ثى\\-ء.*

!رم؟3!أ1لم،لضءلمخ!حيم،كلهـحمي3صيلميشم!صحمي!عرخمصح*11

تا3الا،.!ا-ادأ3،!خزك!يربهيصر(به!صث!كابرمممزكرحمىيههـجبمبم!!بما0!3،ذألي1:*%

.70ص.ا.-----.-"-----لمخ!يهلىس!به!؟-9\،01لا04*؟!،ثأفى6لغ2؟

تخ،-ممصلم،طم!إأ1-...،"،-لم!!6

فيثاير،جم!ءحجير7!اتج!مسوربل!بهبهضل!يرلم مما-كبر!ز/لرعمص!!وررصصعظسصس!ر!ركهرر،كر!مملحص

!أ!-!ما--ءتحرممرصسصرهمسصص.لم!!/?صنت!!؟صقيف

-سكوف!كهحيء،ربرمرحم!كأنر/س!/لمجرش-لم-به!جمسش66،3لر!ضىأآثفهي!+ا -01لأرحصرجىيص..

مضيجرتيماس.ءص/شف!،.--صص.لملرءءه.

يرمىخماما-عط-تهكضحرفي!!ض-!رض!مميلملهينريخبرط

ء،ءصنأاعرط /

-صحم!ثكرضلثصسصرصعيرلرءضمرعر"3هكل!لمحى-لمج!ههلحرسلهليرهـ-رو-!هعح!

لصص2/ىبر!لممى،بر!را?--صشلعأص!رععرسصلمضءضصالمءشهـسمسصحرصسيماصسحمر)!

سصي!رصعر!صئص!*..رررل!مرس/كمص!رصسممنبرلم!ض/بر،لر%"!،مكرصر

جم!كهححك!خمح!ل!مكىع!.071-د/----سم/01..86

ا-+،\-بثهابز0+!نج!هبم.ء-ء...د .،"..*ء.-ص!!

!6

الملم+لم/!أ06؟.!هأ-..".صأ

هـ6ياءم*ت*إصص-ع!يىمصمر!ف

ا/--!يا-،ءلم0:أ\--مر*هـهـ-!صبا

---أ"3،س..ءهـكصهـس-ص!ص!سا

،-لاى."!ص

هـههههبري.!لم!..!.(ل!كحك!لهكهر

لمحكعممح!حى!ىهل-لم.--..كرلظع!حص،0ءسمم--؟

85د-0لم،صحمفصرلنطجمقنهوفعلمج!ببب!يو-ء

ثمنؤ!بمصرلمجعمءل!!ر!س!!1بصص!و/راوحامم!عىمو!س:

تهرهم!عزصصص/صصجكجمه!ح!كممحضص!عصعتمهه!مىلممم!حمرهـ!

.ء،./هـعر/رهميث!مما!لمشصحهحمعىمحرصط!نا!جزءلممم!ع!نر،لمطلر/!حصرص!ضعىاكل-

حعكرلمئيح!يستمصلرلمحعلملصلملمصصمرثر!نرو!حهيلممصرححرليبمحفخرح!-
005ء..ءنهلمء-ء7بر!زءاءببمبىيرجمبرء



--ير-"--!ربربم!!صخصشماأات-كلمصص!مم!ممرنمفي)هـ!يى--ت

-فيخكل--!لىبىكأ-!.ح6-بنءهمب3ء:.!فمميخصسأ!ر/لما!مفي

ة،--ر!ر!ه!اض!فمح!4!!/2برلم/أا3/2لأ.لا!ير"بهه!يرلخ!ما!ا!-!رز

لى)كا!و-/ر!خبثحت-سهس---؟--ء.صسمكحيعي!كهـ7ثت

ص)ء7صا%لافو،.!ضممرص!،ل!ص!م

!هبم-/وآ.و-اداض!صى!ىا!ىبخر/ا

ه-!!حنممر!ل!س!.لم.اربر!جر1/2!!محص
------يمدبمىجمبثتن!لر!-حيى

ص!د!مير!ض2ل!ر.:5ءأكىلز)!سحولمصمصررنر!عفىر!بملم2ء.1كاء

!-كرلىلممأ؟/كلىس/لؤحهـث!!ي5!اءم!صفيممزلمئهما!ر7بم?ر!ص!18

0-*ءصىمص...شأهـ2

!سلثؤء!ضصمحص.*عر8:!!،أ-صلرمرهـيرلو!،ممزصول/يرإ.حع5

.--س--02ش!

هـ.-لم!ر!زبع-يمر.-%كرن!4-،مربر!ض!ءالرر!إلر/أكضث!!-ءدأ+1-

ثهسي*لى

ي!!يهرءلم!ي!رصمم!برصكلكهـ/ءلمبخ/)!ي!سص.ء.ر.!نرمنىء!جرحرفي؟لألم.تجكجملإسش.

في/صرص!سو!ئ!13/لمءة،.!.جبزفي،ب!جمنى!تيبز..؟!أه/0!،ءيبملموا-

تز،نب!عصجمح!هـ!يرلمجلىليصء،كا".ئ!في!ى!بهرثنزممهبركل.-"برثرض،خمبر!بم!3!فئء



سصصعنورص-91آ

ء/--ت-3.سىسكل
لإ-بر+.ء-؟-.بهز،-رصغ---17-------+--

-----يخهم!ووب.رحضصصب--ب

.+-جغاترع!/!ىء!ص%،1أ.!س%،!رصسر!/صي(امق.

5!---.ير!صجما،!مح!بربن3،لم6لائصرلئزلهـض!كلأصرأء2!

صلرله...-

"..،-كلرممطبىصا/صصرلمء0،.؟.!"ءح!-ر!صكأدوإ%3)لآكأ

-!-..ع!ءر!حي!شصرءتجت)..سهـ.حىنر5/!/؟ولم

عسص.ء!عمورسلر-
جمبملمع!ممكلبم-جمحء5!اتموص!ض!كاكأبهئلر/حم!س!لم-أس

كولهارمعىيهضبر%صه-مما0001!!جلبزكسكتلمحم!+ئمس!لممما03

جممبربريييرلمءل!/ضثي*!"صلمصصم!يرممضسكا/!"//!.21

بر..،..برأثهـكبر/لى!ىلولموضلم.أىض!بحضصزيسيمحبر!هلم!2.سر+.ء.

-1--محغ

.-وفيال!ثرععبجمصئجبم!7/صرلمء!لم-ير!ر!مبناصظ!ء،

ظ-..-ء.+مي3.أ!شم-حبزصمصرعأ!ر-014بل)س!سرم!يخز*بز،4-

أ."!!فى!ي!؟.ءجيرضكرلىلممئ!رلز+.ا!ديمء،نرةلمجر!ا!-/صعرء"أ)-.مم!خو

--3--*-2-

ة،!!سيخ!بر9ء*؟3.:2جم!وضصممبر""ك!ف!لملم2ص.،-.ء+-وءصا-لى".-س-/برصعيرض!رم!ص!

).!،نجأ+بكا*،ةءكيرجم!!مجمرر1.:"!كص:يرأي.-،.جم!ميرصيرضءلم.-،-ء019

!م!:زر!تبماجمتنأد!؟؟جء*+4ص!يرحمشث!)اهرةههاء-.صرع/ىص!نج!برصخ!/!"حمصع!حبملس!"

!*بخمحملألمفيلمحثص-كأف!قيكاة3"-حمىلحرمزيهيئ83103ص!/حببرصعم!شصيمأ2-اعصاايم:يخ!:صأ

نج!ص!ت!بن-ء-ءلمجاير-!إإ-ء-ا-----.ممبرفم-/لر!ربرير!-أ.يا7--لأ

هـ.ءفي?س.؟-*ء1حبعم"----هـ-----

شع،!..-،ص-..؟--)،!2

صت،-1?؟و-ت------------.---لبنت
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