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 اآللوس ي االمام وصية

 " األنباء بأطيب األبناء إنباء" املسماه

 

ُ ين ِشَهاب  ِ
ود الد  ي َعْبِدهللا ِبْنُ َمْحم   

َدادي اآللوس ِ
ْ
 الَبغ

 ( هجرية ١٢٧٠ – ١٢١٧)

 

 

  عليها وعلق نصها ضبط

اد َعْبِدُ َحَسْنُ و الَجوَّ ار َحاِمد أب    البحَّ
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 الوصية يدي بين

 مقدمة

  ،...أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم هللا وصلى ملينالعا رب هلل الحمد

 بعد ماأ

ٍ َوْضُعهم والِعْرفان العلم أهل َمناهج ِمن كان لقد فات 
َّ
فات، مؤل  آرائهم، وُجل ٍ أفكارهم، خالصة فيها ومصنَّ

ٍ ِعلمهم، وحصيلة ب 
َ
الُبهم عليها ينك

ُ
ا قراءة ط

ً
هًما، وحفظ

َ
ا، ونشًرا وف

ً
ٍ وتبليغ

ْ
ة كموِتل ابق عليها سار منهجيَّ  السَّ

خاِلف عنها َيستغني وال والالحق،
ُ
ٍ واملوافق، امل  نكوٍن أن املعاِصر واقعنا في اإلسالم أهَلٍ نحن بنا وحري 

ْنية ففيها آثارهم، اقتفاء على حريصين ِبَمناراتهم، آِخذين ،ِركاِبهم في سائرين
ُ
ن والكفاية، الغ

َ
ْير رام مِل  في السَّ

واية وتحصيل ية،الهدا طريق ِ
هم فَحْسبهم والدراية، الر  ر والعمل العلم فرسان كانوا أنَّ

ْ
ر، والِفك

َ
ظ  وقد والنَّ

ْوصهم خالل من عقولهم نتاج إلينا أْهَدوا
َ
رع، نصوص في غ

َّ
ِرهم الش  فكانت ووسائله، مقاصده في وتَبح 

ٍ ِثمارهم
ً
ة، ثروة ُقل لم إن - نظيرها قلٍَّ فكريَّ

َ
 . األمم في - بانعدامها ن

ا وكان ِثر ِممَّ
ُ
ٍ الطابع ذات الوصايا لبعض وْضُعهم: عنهم أ ِ

ٍ الذي الخاص 
َ
ذ

َ
لوها نصائح صورة أخ

َ
 بذ

ٍ.َبْعدهم فيمن األثر عظيُمٍ لها كان ألوالدهم،

ٍ ويبدو  ٍ كانت الوصايا هذه أنَّ
ً
ْقل منه قصدوا ومنهًجا عادة

َ
 هذا بعد غريًبا وليس ألبنائهم، الِعلمي ٍِ ميراثهم ن

ْقرأ أن قريرالتٍَّ
َ
ذوها قد داموا ما الوصايا، هذه مثل نــع ونسمع ن

َ
خ ا اتَّ

ً
شر ومنهًجا مسلك

َ
 وةــوالدع مـــالعل ِلن

 القيس ي شداد وابن وتالمذته، حماد هــابن إلى - عنه هللا رض ي – النعمان حنيفة أبي اإلمام كوصايا  ه،ــيـإل

 .. وغيرها ،الجوزي وابن الباجي الوليد وأبي

كم نومٍِ
ْ
هم ألوالده وصية كتَبٍ حيث ، اآللوس ي الثناء أبو اإلمام َسطره ما الوصايا ِتل ق على فيها يحث 

 
 التخل

ي وآدابه، بالعلم ِ
 
مائل بالفضائل والتحل

َّ
ة والش  العلم ميراث تثبيت على منه ِحرًصا الرَّصينة؛ اإلسالميَّ

ت الذي واألَدب
َّ
ٍ تلكم به تحل

ُ
قي، الصافي عاملنب ذات الكريمة األسرة  أهل وصايا عيوٍن من تعد وهي النَّ

 النصائح على فاشتملت الخلق أصناف مع وصراعه ،عمره وثمرة تجاربه، خالصة اآللوس ي ضمنها العلم
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ٍ ،الغالية
ً
را

 وختمها والسداد، بالتوفيق لهم آخرها في داعيا! بني يا بقوله وصاياه من وصية كل ُمصد 

ٍ رسالةبال وسلم عليه هللا صلى ولنبيه بالوحدانية وجل عز هلل بالشهادة
ً
 هذه وجل عز هللا مستودعا

 . " سليم بقلب هللا أتى من إال   بنوٍن وال مال ينفع ال يوم  يبعثوٍن يوم " إلى الشهادة

ار الجواد عبد حسن    البحَّ

  2016 القاهرة
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ُ ين ِشَهاب  ِ
 اآللوس ي الد 

 :ومولده اسمه األلوس ي

، الحسيني هللا عبد نب محمود هو  ر الثناء، أبو الدين شهاب األلوس ي  ث مفِس   املجددين، من أديب محِد 

 . بها وعاش ،م1802/ هـ1217 سنة بغداد في ُوِلد

 :األلوس ي اإلمام نشأة

 سر الستكشاف متطلًبا يزٍل لم الصغر، عهد منذ أنه املعاني روح لتفسيره مقدمته في األلوس ي اإلمام ذكر

ٍق طاملا وأنه املختوم، رحيقه الرتشاف مترقًبا ملكتوم،ا هللا كتاب  قومه وفارٍق شوارده، لجمع نومه فرَّ

ُلٍ ال فرائده، لوصال
َ
 الشهوات لخسائس األوقات نفائس يهب وال أقرانه، يرفل كما اللهو مطارف في َيْرف

قه وبذلك إخوانه؛ يفعل كما
َّ
 قبل أنه وذكر. دقائقه من وفير وحِل ٍ حقائقه، من كثيرٍ  على للوقوف هللا وف

ه يكمل أن  بما ويتجاهر الكريم، النظم ظاهر على ترد التي اإلشكاالت من كثير يدفع شرع العشرين، سنَّ

ٍ في به ُيظفر لم  .التفسير دقائق من كتاب 

ٍر أن له خطر ما كثيًرا أنه ذكر ثم  أن إلى ذلك، في يتردد كان وأنه ذلك، من عنده ما فيه يجمع كتاًبا ُيحِر 

 واألرض، السموات بطِي ٍ أمره شأنه جلٍَّ هللا أن هـ1252 سنة رجب شهر من الجمعة ليالي بعض في رأى

 من انتبه ثم املاء، مستقر إلى األخرٍى وخفض السماء، إلى يًدا فرفع والعرض، الطوٍل على فتقها ورتق

ش فجعل لرؤيته، مستعظم وهو نومه
 
 تأليف إلى إشارة أنها الكتب بعض في فرأى تعبير، عن لها يفِت

 ذاك إذ عمره وكان املذكورة، السنة من شعبان شهر من عشرة السادسة الليلة في فيه فشرع تفسير،

 انتهى أنه خاتمته في وذكر. خان الحميد عبد السلطان ابن خان محمود عهد في وذلك سنة، وثالثين أربًعا

ٍ الثالثاء ليلة منه اه منه انتهى وملا ـ،ه1267 سنة اآلخر ربيع شهر من خلوٍن ألربع   تفسير في املعاني روح) سمَّ

 (.املثاني والسبع العظيم القرآن
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ة في فدرس سنة، عشرة ثالث ابن وهو والتأليف بالتدريس األلوس ي اشتغل كما د مدارس، عدَّ
 
ِل
ُ
 إفتاء وق

 في عاقوليال هللا عبد الشيخ لجامع املالصقة داره في العلوم سائر يدِر س فشرع هـ،1248 سنة الحنفية

ٍ عنه وأخذ له تتلمذ وقد الر صافة،  الندى قطر شرح على حاشية وله. ودانيها البالد قاص ي من كثير خلق 

فها هشام البن
َّ
 . سنة عشرة ثالث يتجاوٍز ال وعمره أل

 :وأخالقه األلوس ي خصيةش مالمح

ا -هللا رحمه- كان
ً
 إلى انتقل أنه إال املذهب، فعيٍَّشا وكان والنحل، امللل على مطلًعا املذاهب، باختالف عامل

 .االجتهاد إلى يميل أمره آخر وكان ، البسملة عن كالمه عند تفسيره في بذلك صرح كما الحنفي املذهب

ٍ مجتهًدا، االعتقاد، سليم العراق، في العلماء شيخ -هللا رحمه- وكان
ً
 من كثيًرا جمع األيام، نوادر من نادرة

مة أصبح حتى العلوم
َّ
امة واملعقول، نقوٍلامل في عال ا واألصول، الفروع في فهَّ

ً
ث  ومفسًرا ُيجارى، ال محِد 

 .يبارٍى ال هللا لكتاب

 صار حتى منزله، من الرفيعة البيوت وُيسِكنهم ومأكله، ملبسه في طلبته يواس ي -هللا رحمه- األلوس ي وكان

 وقوة النثر في وحده نسيًجا وكان ،يحمد ال الذي فضله ملزيد الرياسة إليه وانتهت املفرد، العلم العراق في

 .التعبير وجزالة اإلمالء، وغزارة التحرير،

ٍ الباطل، على والرد الحق نشر في مجاهًدا كان كما  فكتب النفوس، في املتأصلة الخرافات على غاراته فشنَّ

ف الرسائل،
َّ
  الباطل، أسس زعزعت التي املؤلفات وأل

ا وأحدثت ٍي ديني كمصلح صوته عوارتف عظيًما، وإصالًحا دويًّ  من لحقه مما الدين بتطهير املطالبة في يدِو 

 .البدع

 ملعضلة فكرٍي دعوُتٍ وال فخانني، شيًئا ذهني استودعُتٍ ما: "يقوٍل كان ما فكثيًرا عجيبة، حافظة ذا وكان

 . وأجابني إال
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ا الصدق، عن يحيد وال الحق، يقوٍل الدنيا، أفراد أحد -هللا رحمه- وكان
ً
 عن متجنًبا نن،بالس متمسك

ه وحديث هللا، كتاب لخدمة ميله ُجل ٍ وكان مسدًدا، الحنفي وللدين مجدًدا، جاء حتى الفتن،  رسوٍل َجِد 

ٍ وكان. واملفهوم املنطوٍق في املرجع وإليهما العلوم، جميع على املشتمالن ألنهما ؛ هللا
ً
 على الحرص في غاية

 . وسهمه منه نصيبه وتوفير علمه، تزايد

ِلف
َ
ه، حداثة منذ العلومب ك  املعارف طلب في رغبته إن حتى جواهرها، إحراز في والنفيس النفس وبذل سِن 

ستهٍُ الدنيا، ُحطام عن شغلته
ْ
ن
َ
 في إماًما فصار الدينية العلوم في وبرٍز الحياة، ومالذ العيش هناء وأ

ا كاتًبا ذلك مع وكان واإلفتاء، التفسير
ً
ًعا وخطيًبا بليغ

َ
 باشا عبدي برفقة سافر م1845/هـ1262 وفي. ِمْصق

  فاألستانة، فسيواس فأُرزوم بكر فديار ماردين إلى ثم الموصل، إلى المشير

 أنواره، من ليقتبسوا إليه؛ يتهافتون وكانوا األدباء، وأئمة العلماء بأعالم دخل حيث واجتمع

 .التأليف إلى انقطع هـ1269 سنة وطنه إلى عاد فلما. بحاره من ويغرفوا

: قيل القلم؛ ومسارعة الكتابة وسهولة التحرير قوة في وحده ونسيج الخاطر، سريع األلوسي نوكا

  .كبيرتين ورقتين من أقل عن والليلة اليوم في تأليفه يقصر ال كان إنه

 :غربته في العراق يذكر األبيات هذه منها الرقة، في غاية أنه إال قليل شعر له شاعًرا كان كما

تـهــمس نــم يــونــعيـ دوــــوتغ      ـرهـــوذك ـراق  ـعــال ارــبآث مُ ــأهي  ـَرىــَعب   اــرَّ

 ــَ الع هــربتـــبت اـــــــانً ــفــأج لُ ــحـــوأك     ترابـه نَ ـوطـ اـــــاقً ــإخـف مـــوألث
 ـَرىــط 

 زوراــال يــــساكن ىــعلـ ارتـــس إذا ر  ــمـــت    كواكًبا اجيـالدي في أرعى وأسهر

 ّراــــــحَ ـال يــُمهجت ي  ــم اــي اــــــــهــب أداوي     هبوبها عند الشرق ريح وأنشقُ 

 

 :لها وفراقه بغداد وصف في وقال

ت إذا أرض    أذفـرا مسكـًا األرجاء من حملت      الصبـا ريحُ  بها مرَّ

 الفـرا جوف في الصيد فكل ُيروى       بعدها أرض   حديث تسمَعنَّ  ال
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 متخيَّـرا ال ورحلـتُ  قلًى عن ال        وهجـرتها رًضى عن ال ارقتهاف

ـرا الزمـان بها رأيتُ  لمـا             برحبـها عليَّ  ضاقـت لكنـها  تنكَّ

 :المعاني بعيد األلفاظ سهل لشاعر وصفه قوله حسن ومن

 تأليفـه وفي صنـعته حسن في        به سمعوا إن الشعراء تتحير

 ترصيفـه   عن العجز في ونكولهم          فهمهم من قربه في فكأنهُ 

 مقطوفه   َجَنى األيدي عن ونأى           نباته   حسنُ  للعين بدا شجر  

 :األلوسي شيوخ

 على والشيخ النقشبندي، خالد والشيخ العالَّمة، والده منهم العلماء، فحول عن العلم األلوسي أخذ

 التميمي أحمد بن ومحمد ،العمادي المروزي يحيى يخوالش الموصلي، علي والشيخ ،السويدي

 . المصري الخليلي

 محمد والشمس البيروتي، هللا فتح حمزة بن اللطيف وعبد الكزبري، الرحمن عبد عن روى كما

 كل وأجاز هللا، حكمة بن هللا عارف اإلسالم بشيخ إسالمبول في واجتمع مكاتبًة، عابدين بن أمين

 الموصلي، عليّ  الدين عالء عن العراق في وأخذ الحنفي، التميمي حمدم والشمس صاحبه، منهما

 المروزي يحيى والمعمر الشواف، محمد بن العزيز وعبد السويدي، سعيد محمد بن وعلي

اف الفتاح عبد والشيخ العمادي،  .وغيرهم زاده، شوَّ

 :األلوسي ذةتالم

 الموصلي يونس بن يحيى بن لحصا والشيخ نعمان ولده تالميذه أشهر ومن كثيرون، عنه أخذ

 . وغيرهم السعدي،

 :األلوسي مؤلفات

 ثروة تعالى هللا رحمه وخلَّف واللغة، واألدب والمنطق والفقه التفسير في عديدة كتًبا األلوسي ألف

دَ  ونافعة، كبيرة علمية  القرآن تفسير في المعاني روح: )كتابه المؤلفات هذه رأس على يأتي أنَّه َبي 

 نشوة)و األستانة، إلى رحلته( إسالمبول إلى السفر في الشمول نشوة)و ،(المثاني السبعو العظيم
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نه( االغتراب غرائب)و ،(السالم دار إلى العود في المدام  وأبحاًثا لقيهم، الذين تراجم ضمَّ

 كشف)و الموصلي، الباقي لعبد قصيدة به شرح( الغيبية الخريدة)و ،(التفسير دقائق)و ومناظرات،

 عارض واألخالق، التصوف في( المقامات)و للحريري، الغواص درة به شرح( الغرة عن رةالط

( القطر شرح على حاشية)و ،(اإليرانية األسئلة عن العراقية االجوبة) الزمخشري، مقامات بها

 في السلم شرح)و ،(إيران مسائل في التبيان)و ،(الالهورية الرسالة)و النحو، في هشام البن

 (. الحكم عارف ترجمة في النغم شهي)و ،(المنطق

 

 

 :األلوسي وفاة

 21 في توفي: وقيل. م1854 الموافق هـ1270 سنة القعدة ذي من 25 الجمعة يوم -تعالى هللا رحمه- ُتوفِّي

 .ُيزار مشهور وقبره الكرخي، معروف الشيخ من بالقرب وُدف ن القعدة، ذي من

خ وقد  :بقوله العمري أفندي الباقي عبد الشيخ األديب اإلمام وفاته أرَّ

 موجـود كل عليه حزًنا فاغتم***  مفقـود خير توارى قد به قبر

 مرفـود الفضل برفد لمثوى فيا***  ثوى فيه الدين شهاب الثناء أبو

ه ا الرشد في فحاز***  به يستضاء سيًفا كان كَجدِّ  محـدود غير حًدّ

 بمغمـود ـهفي لحـده فليفتخر***  برحمتـه المـولى تغمده مضى

 بمولـود يفرح ولم ميت يبك لم***  فتى بنيه من فقدنا ال بعده من

ق د***  نضدها الذكر معاني روح تفسير  منضود الفكر بأيدي ُدر   كع 

 مشهـود حق في شاهًدا بها كفى***  شاهـدة العلم في تبحره على
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 ومـردود مدفـوع غير برهانها***  بأجـوبة إيـران أعالم أجاب

 .محمـود قبر المعاني روح جنات***  مؤرخـة حفت به جنانال حور

************** 
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 اآللوسي االمام وصية

 " األنباء بأطيب األبناء إنباء" المسماه

 

ين ِشَهاب   ي َعْبِدهللا بِنْ  َمْحم ود الدِّ  الَبْغَدادي اآللوسِّ

 ( هجرية ١٢٧٠ – ١٢١٧)

 

 

 

  عليها وعلق نصها ضبط

اد َعْبدِ  نْ َحسَ  ار َحاِمد أب و الَجوَّ   البحَّ
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 األنباء بأطيب األبناء إنباء المسماه وصيته بداية وبها اآللوسي مقامات من األولى الصفحة  
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 اآللوسي االمام وصية

 ! بني يا

 عافي هو راحم هو غافر هو         عاصي أنا مخطئ أنا ذنب  م أنا

 1يـأوصاف أوصافه وستغلبن         ةـــبـثـالث الثـةثـــ..  نقابـلتـهـ

  ! بني يا

 2 ينزع فإليه بقي ومن يرجع، ال قضي من وأرى يقلع، ال الموت داعي أرى إني

 

 بصائر لنا القرون من األولين الذاهبين في

 مصادر لها ليس للموت مواردا رأيت لما

 واألكابر االصاغر يسعى نحوها قومي ورأيت

 3 صائر القوم صار حيث محالة ال أني أيقنت

 

 . الحظوها التدبر بعين وقت كل وفي فاحفظوها، بوصايا موصيكم وإني

 

 

                                                           
البيتان في أعالم العراق / محمد بهجت األثري، وتنسب إلى أبي نواس أنه قالهما عند الوفاة، وتنسب أيضاً إلى اإلمام الشافعي رضي  1

 هللا عنه . 
 بيروت-ط.دار الكتب الثقافية  449/450لي، ص وصية ابن شداد، أنظر االمالي للقا 2
  152 ي،اعجاز القرآن للباقالن1/654األبيات لقس ابن ساعدة،أحد حكماء العرب وخطبائهم في الجاهلية، أنظر البداية والنهاية 3
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 ! بني يا

 وإن األمر، مالكُ  – تعالى هللا وأيمُ  – التقوى فإن والجهر، السر في  - تعالى – هللا بتقوى عليكم

 رحمة بعد – عليها والمعولُ  الزاد، خيرُ  التقوى وإن األقوى، والسببُ  األوقى، الكهفُ  هي التقوى

  .الميعاد في – تعالى هللا

 

   :5 4 القيسي الحطيئة قال

       

 مال   جمعَ  السعادةَ  أرى ولستُ 

 ذخراً  الزاد خيرُ   هللا   وَتق وى

 قريبُ  يأتي أن بد ال وما

 

 

 

 السعيدُ  هو الّتق يَّ  ولكنَّ  

 مزيدُ  لألتقى هللا وعند

 بعيدُ  يمضي الذي ولكنَّ 

 
 

   

 ! بني يا

 ينبه أن من أشهر العلم وفضل ، تخطئ وال تبطئُ  العلم فدولة ، العلوم بطلب 6السجوم رواــاهــس

 الدرةَ  سلبيَ  فال بقدره، اليوم العارفين فقدان أمره من ينقص وال ، إليه ُيشار أن من وأظهر ، عليه

 القديم وهو تعالى،  - هللا كان دوق الكناسة، على إياها والقاؤه بها، الفحام جهلُ  النفاسة ثوب النفيسةَ 
                                                           

ب كثرة هجائه الحطيئة : هو جرول بن أوس بن مالك العبسي، شاعر مخضرم أشتهر بالهجاء،  سجنه عمر بن الخطاب بسب 4

 للزبرقان بن بدر، فاستعطفه بأبيات فأخرجه ونهاه عن هجاء الناس.
  321ديوان الحطيئة   5
 سجم: سجمت العين الدمع ، انظر لسان العرب ، واستعملها المصنف بديال عن العيون الساهرة . 6
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!  ؟ شيئاً  جالله من ذلك نقص فهل  سواه، -  وجل عزّ  - به عارف ال أي ، 7مخفياً  كنزاً   - ُعاله جلَّ 

 . وهللا ال وهللا، ال

 العرفان ذوي بعض قال ما َمحَملُ  وهذا وعاله، جالله يتفاوت لم وبعدهما  والعالم، العالم قبل فاهلل

 8." كان عليه ما على اآلن هسبحان وهو: " 

 ! بني يا

 المتفلسفين بفلسفة اشتغالكم من أكثر الدين علوم وسائر والتفسير والحديث بالفقه اشتغالكم وليكن 

  ، الديانات في ما نفعاً  اليوم فيها أن لما والّسفه، الُحمق محض بالفلسفة االشتغال أقول وال ؛

 . 9"بالنيات األعمال إنما"  و 

 ! نيب يا

 ، وأحكم أعلم أيضاً  أنها يعلم ، أنصفُ  ومن .. أسلم فإنها ، السلف بعقيدة العقائد باب في عليكم 

 تعرج أن ، 10 واألوهام األفهام لعناكب وأنى ، يعلم ال بما وجل عز هللا على القول عن أبعد ألنها

 عن حتى حمي ، ليلج منيع   حمى ذاك ، هيهات هيهات!  ؟ واإلكرام الجالل ذي حمى إلى بلعابها

 . وإسرافيل جبريل

 

 ! بني يا

ل وال  ، المــالك ةــبقل ســالــالمج يــف مــعليك ُ ـُتم    ،11 رامـالم يفيد مما أكثر سال  ـالُمج ىــعل واــ

ل جاهل وُربَّ  االكثار، مع والعثار ، اللغط تحت طــفالغل  . فاضل على بسكوته فُضِّ

                                                           
 تفسيره بالعبارة التي تليه.. " أي ال عارف به سواه " . 7
 منصور أبو رواه"  كان عليه ما على اآلن وهو مكان وال هللا كان"  -:عنه هللا ضير قالن علي ابن أبي طالب، روي هذا القول ع  8

  .الفَرق بين الَفرق كتابه في البغدادي
 (، والنية هي القصد.1أخرجه البخاري في بدء الوحي ) 9
 معنى قوله عناكب األفهام : ضعاف العقول. 10
 المرام : المطلب  11
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 ! بني يا

 من أسماعكم وافطموا ، ردية وهللا فهي فيهم والوقيعة وإياكم ، الصوفية ادةبالس الظن بحسن عليكم

 سلكوا كما السلوك سوى منها مرادهم لفهم  فليس ، الشريعة هاظواهر تخالف التي كلماتهم استماع

 :  الفضل براق بسوى إليه يوصل كيف العقل وراء هو وما ، ذريعة

 تبيدُ  ال بيد اهَمدَ  ودون    فيه العقل مرمى شطَّ  مرام  

 حول يحوم أن من حاشاهم ثم فحاشاهم ، البطالن البينة ظواهرها أرادوا القوم أن تظنوا أن وإيَّاكم

 ،!  أدري ال:  ذلك من شيء عن ُسئل إذا يقول أن شيئاً  أحدكم ينقصن وال  ، الهذيان ذلك حماهم

 . 12 يجري وال الفكر نسيم فيها يسري ال مضايق في والسلوك ومالي

 

 ! بني يا
                                                           

 منهم ُيقبل ال فهذا ، بالصوفية( الظن حسن) من األستاذ ذكره ما إنقال األستاذ عباس العزاوي : نتقد بعض العلماء هذا القول  ؛ قد ا 12

 يخالف مما التساهل تقبل ال وتدويناتهم ، صريحة ودعاواهم ومصطلحاتهم كتبهم رأينا أننا حين في ، التأويل يحتمل ال كان إذا ؛ بوجه
 نصوص مخالفة في صريحه هذه وكل ، التكاليف ورفعوا ، الصفات ونفوا ، والحلول واالتحاد الوجود وحدة قبلوا ، ميةاإلسال العقيدة
  . الكريم القرآن
 كنهارها ليلها ، أحد كل يفهمها ، وسهلة صريحة اإلسالمية العقيدة أن حين في ؟ بذلك ونكتفي ، العقل وراء هذا:  نقول أن يصح وهل
 ؟ الكتاب لنصوص المخالفة المصطلحات هذه من الغرض وما ؟ معانيها بقلب اللغة استعمال لهم ساغ فكيف ، هالك إال هاعن يزيغ ال ،

  !؟ الجائرة األلفاظ هذه عن أسماعنا نفطم فكيف ، يؤولوا لم أنهم حين في!  اآليات معاني بإنكار إال لفهمها طريق وال
 قيال؟ اذا قول   من اعتذارك فما       كذبا وإن صدًقا إن قيل ما قيل قد

 
 الحالج فقُـتل ؛ العصور بمختلف أربابه ومطاردة ، الغلو هذا بمحاربة تنطق التاريخية النصوص فإن ، األلوسي األستاذ هللا رحم

 فضلو الجيلي وعبدالكريم الكاشاني وعبدالرزاق البصري عامر بن وعامر والشهرزوري سبعين ابن وكذا ، المقتول والسهروردي
 . األخيران وقُتل ، البغدادي ونسيمي الحروفي هللا
"  رسالته في البخاري والعالء ، رسائله في تيمية ابن اإلسالم شيخ:  عليهم للرد تصدى،و الحلول أرباب علي األصفهاني أبونعيم ورد 

 ، القاري وعلي ،"  التصوف مصرع" بـ المعروفة رسائله في البقاعي:  عليهم رد وممن ،"  الموحدين وناصحة الملحدين فاضحة
 . األلوسي الثناء أبو األستاذ:  آرائهم في وقارعهم ناقشهم أو عليهم رد من آخر ومن ، باشا كمال وابن
 تظهر أن جًدا وُيستغرب ،"  األشخاص عبادة"  أوصافها وأشهر ، واحدة عقائدهم فإن ؛ الباطنية وبين الغالة هؤالء بين فرًقا نرى وال
 أستاذنا ونرى ، به متمسكين يزالون وال ، إليه يستندون الذي"  اإلشراق"  مات وقد.  التوحيد عقيدة اإلسالم إعالن بعد قائدالع هذه

 سيما ال ، الدخائل على ووقوف   ، نظر بنفوذ النصوص إيراد في معاصريه على وزاد ، عليهم الرد في به االشتغال من أكثر األلوسي
ذكرى  - الُصـلحاء الزهاد غير وهؤالء ، أغراضهم وبيان ، رجاله آراء بسرد ؛ التصوف بتاريخ كبيرة القةع وله ، المتصوفة عقائد

 بتصرف.   46-42لألستاذ عباس العزاوي رحمه هللا ص  أبي الثناء
يد االنتقاد لهم وذلك ولكن في انتقاده نظر ؛ الن االمام االلوسي ما قصد غالة الصوفية بحال ؛ فكيف يزكي غالة الصوفية وهو كان شد

 بشهادة االستاذ عباس العزاوي نفسه .
ونقل صاحب الشذرات عن االمام السيوطي انه قال في كتابه : تنبيه الغبي بتبرئة ابن عربي ما نصه ) .. وذلك الن الصوفية تواطئوا 

لبحث في كتاب جالء العينين للعالمة نعمان على الفاظ اصطلحوا عليها ، وارادوا بها معان غير المعاني المتعارفة منها ..( راجع ا
 96-87االلوسي عليه الرحمة فانه مفيد .. ص 

وخالصة القول كما قال الشيخ نعمان ) تفويض أمرهم الى الملك العالم ، مع اعتقاد ان منهم االجلة الكبار ، والسابقين الذين ال يشق 
     96لهم غبار ( جالء العينين ص 
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 بين ليس أن واعلموا ، والذريعة العظمى للسعادة الوسيلة فإنها ، الشريعة بعرى بالتمسك عليكم

 : 13 الحقيقة من شعيرة أو شعرة بقدر مخالفة .. الطريقة وبين الشريعة حكم

 بلبانها أمها غذته أخوها    فإن تكنه ولم يكنها لم فإن

 

 ! بني يا

 ، الغيوب عالم إلى أمره وكلوا عليه، وما ودعوه ،14 مجذوب على لالعتراض تتعرضوا ال 

 عن هي أسرار من  - تعالى – هلل وكم  هلل، المعونة على الخوارق من يده على يظهر ما واحملوا

 . مكنونة أفهامنا

                                                           
ة هي علم الظاهر، والحقيقة هي علم الباطن، وقيل إن الشريعة هي مقام المشاهدة والحقيقة هي مقام المراقبة قيل أن الشريع 13

 واستدلوا على ذلك بحديث جبريل فقالوا : إن الشريعة تتمثل في سؤاله عن اإلسالم واإليمان، والحقيقة تتمثل في سؤاله عن اإلحسان .
 على العلماء اصطلح وقد الجسمانية، الظاهرة األعضاء ومحله تعبدية، وأمور ومعامالت داتعبا من العملي؛ الجانب هو: اإلسالمف

 .الفقهاء السادة بدراسته واختص بالشريعة، تسميته
 اختص وقد ،...والقدر والقضاء اآلخر، واليوم ورسله، وكتبه، ومالئكته، باهلل، إيمان من القلبي، االعتقادي الجانب وهو: اإليمان وركن

 .التوحيد علماء السادة راستهبد
 أحوال من ذلك عن ينتج وما يراك، فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كأنك هللا تعبد أن وهو القلبي؛ الروحي الجانب وهو: اإلحسان وركن
 ".وفيةالص الّسادة ببحثه واختص بالحقيقة، تسميته على العلماء اصطلح وقد وهبية، وعلوم عرفانية، ومقامات وجدانية، وأذواق
 جسد وهو الشريعة، جانب يمثل الفقهاء فيه فّصل مما ذلك وغير وشروطها، أركانها والتزام الصالة، في الظاهرة باألعمال فاإلتيان
 .الصالة

 .الصالة روح وهو الحقيقة، جانب يمثل الصالة في تعالى هللا مع القلب وحضور
 فكذلك فيه، تقوم جسد إلى تحتاج الروح أن وكما روح؟ بال الجسد فائدة وما روحها، والخشوع جسدها، هي البدنية الصالة فأعمال
 ﴾.خاشعون صالتهم في هم الذين المؤمنون أفلح قد: ﴿تعالى هللا قال ولهذا. بها يقوم روح إلى يحتاج الجسد
 غير فأمرها بالحقيقة مؤيدة غير شريعة وكل الربوبية، مشاهدة والحقيقة العبودية، بالتزام أمر الشريعة: "ذلك في القشيري اإلمام قال

 الحق، تصريف عن إنباء والحقيقة الخالق، من بتكليف جاءت والشريعة محصول، غير فأمرها بالشريعة مقيَّدة غير حقيقة وكل مقبول،
 ".وأظهر وأخفى وقّدر، قضى لما شهود والحقيقة أمر، بما قيام والشريعة تشهده، أن والحقيقة تعبده، أن فالشريعة

 والحقيقة، الشريعة بين يجمع الذي هو المتحقق والمؤمن والجسد، الروح كتالزم والحقيقة الشريعة بين الوثيق التالزم ندرك هنا ومن
 .عليهم هللا رضوان الكرام وأصحابه وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول أثر بذلك مقتفين الصوفية، إليه يصبوا ما وهذا
 بدون حقيقة وال الحقائق، تثمر شجرة الشريعةف ".زندقة فهي الشريعة خالفت حقيقة كل: "مشهورةال قواعدهم في الصوفية يقول ولذا

 .أشجار بدون ثمار ال كما شريعة،
 جمع ومن تفّسق، فقد يتصوف، ولم تفقه ومن تزندق، فقد يتفقه، ولم تصوف من: "تعالى هللا رحمه بن دينار مالك اإلمام قال ذلك وفي
 ".تحقق فقد بينهما
 .واألحكام الحكمة لنفي الموجب بالجبر قال ألنه: األول تزندق" :قائال مالك اإلمام كالم على زروق أحمد الشيخ علق وقد

 .هلل العمل في المشترط اإلخالص ومن هللا، معصية عن منهما الحاجب التوجه من عمله لخلو: الثاني وتفّسق
 أ.ه ".ذلك فاعرف حق،بال التمسك عين في بالحقيقة لقيامه: الثالث وتحقّق

ولذلك قال هللا تعالى في الحديث القدسي الشريف : )انما اتقبل الصالة ممن تواضع بها لعظمتي ، ولم يستطل بها على خلقي ، ولم يبت 
مصرا على معصيتي ، وقطع النهار في ذكري ، ورحم األرملة والمسكين وابن السبيل ورحم المصاب (... الحديث ، فافاد هذا 

 يث الى تحقيق جانب السلوك بجانب االتيان باعمال الجوارح .الحد
  . واستماله استلبه أي جذبه،  واالستمالة االستالب هو: لغة الجذب 14

 . العلوي بالعالم فيها ويتصل الخلق أحوال من يجري ما علم عن القلب فيها يغيب النفس أحوال من حال:  التصوف وفي
 .  رياضة وال مجاهدة وال كلفة بال المواهب من شاء ما وأواله حضرته إلى الحق جذبه من:  الصوفية اصطالح وفي
 .  والعشق المحبة أنوار لترادف بالكلية الحس غياب هو: الحسني عجيبة بن أحمد الشيخ قال
 العبودية إلى ودويع علمه، من فيها العارف يتخلص مرحلة هي: الصوفية عند والفيض الجذب"  :عطا أحمد القادر عبد الباحث وقال

 =".  القيومية مقام التحقيق في وهي ، هلل باهلل اإلرادة سلب تحقيق إلى أي ، قوة وال ، طول وال حول دون الصرفة
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 ! بني يا

 دفع أو خير   بجلب قبر صاحب تنادوا ال لكن ، لحينالصا سيما ال  ، المسلمين قبور بزيارة عليكم

 . والنفع الضر من شيئاً  يملك ال  - تعالى – هللا وغير ، الشرع في يثبت لم مما ذلك فإن ضر،

 . الولي القبر صاحب بحرمة العال  - تعالى - هللا تسألوا بأن بأس ال نعم

 ! بني يا

 . المرسلين سيد شريعة في يرد لم الذي واالطراء ، الدين في والغلو إياكم

 البدائع المحدثات األمور وشر   سنة نكا ما الدين أمور فخير

 ! بني يا

 ، الغراء الشريعة من شيئاً  خالف وقد ، الماء وجه على يمشي أو ، الهواء في يطير رأيتموه من

 . هللا بتقوى عنه واشتغلوا ، منه فإياكم ، الرحمن أولياء من ال الشيطان أولياء من فهو

 ! بني يا

 ، كلمته 15 كالهلوك تفنجت بمتماوت ُتخَدعوا فال ، ثياب لشياها جلود من عليهم ، ذئاب الناس بعض

 وربما  ، هامته ورمانة كتفه تفاحة فتناطحت  ، بقامته الذبول وولع ، عريكته كالصعلوك والنت

                                                                                                                                                                      
 إلى يرجعهم ثم ، صفاته شهود إلى يردهم ثم ، ذاته كمال عن لهم يكشف الجذب فأرباب:"  السكندري هللا عطاء ابن الشيخ ويقول= 

 نهاية السالكين وبداية.  المجذوبين بداية السالكين فنهاية.  هذا عكس على والسالكون.  آثاره شهود إلى يردهم ثم ، بأسمائه التعلق
 ". تدليه في وهذا ترقيه في هذا ، الطريق في التقيا فربما ، واحد بمعنى ال لكن ، المجذوبين

 تربيتنا الروحية  " بالقلب مرتبطة حالة الجذب بينما ، أحياناً  بالدماغ مرتبطة حالة الجنون:"  حوى سعيد العالمة ويقول
 وأدب ذهب حتى المرتبة وألزم ، حراً  فصار ، إليه فجذبه.  النفس رق من تعالى هللا أعتقه من هو:  المجذوب:" الترمذي الحكيم ويقول
 ". وزكى وطهر
 وهذا ، بنفسه ال باهلل الطريق في خطوة أول من سيره كان ولذلك ، إليه هللا جذبه من هو:  المجذوب:" الشاذلي الحسن أبو الشيخ ويقول
 ". فيكون كن:  القدرة باب من جاء

 من وغيره بهلول مثل ، المطلع عند المختطف الصوفية عندهم فإنه ، له وظيفة ال من هو:  المجذوب" خلدون ابن المؤرخ ويقول
 وهذا ، للوصول وسائل هي إنما والوظائف ، حق قد الوصول إذ ، وظيفة له تبق ولم أبداً  التكليف لعقل فاقد وهو ، السلوك أهل مجانين

 سابح هو إنما ، النقل وال ، اإليمان وال الكتاب ما يدري ال فهو ، وعقله نفسه عن وجذب ، األنوار وشاهد ، وصل قد الذي المجذوب
 ". والمحسوس الحس عن مختطف ، والتوحيد المعرفة بحر في دائماً 
 في عاكفة وجعلها ، األكوان من بشيء التعشق عن قلوبهم هللا سلب قوم هم:  المجاذيب"  :الشعراني الوهاب عبد إلماما الشيخ ويقول

 " عنده عقولهم خبأ شاء وان ، التكليف عقل إلى ردهم تعالى هللا شاء فإن ، إياه إال يشهدون ال ، حضرته
 . " الجالل بوارق وأيقظته الجمال شوارق جذبته من هو:  المجذوب: "  المنوفي الفيض أبو محمود السيد ويقول

 .البغيّ  الفاجرة المرأة ، الساقطة:  الَهلُوك 15
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 ، شبكة وجعلها األذناب ذوات من سبحة وحمل  ، سره نحو بسمعه وأصاخ ، بصدره ذقنه لزق

 .  الديكة الحب تنقر ماك حباتها تنقر سبابته فيها وأعمل

 بقيد يمشي مقيدا وليس    لهون تحسبه الخطو قريب

ة أبي من أَمر   هو من المتماوتين هؤالء من رأيت لقد أبي فوا  . َمرة ألف بألف منه وأضر ،16 ُمرَّ

 تستجير بالمهيمن خبائث    منهم فرأيت جربتهم ولقد

 

 ! بني يا

 المرء جود أحمد فإن  ، الخلق جميع على باألسرار وابخلوا ، الحق موضع في بالمال جودوا 

 الخطيم بن قيس قال كما وكونوا السر، بمكتوم الضن المرء بخل وأكرم البر، وجه في اإلنفاق

 :  17 األنصاري

 لضنينُ  يسألن عمن بسرك     وإنني 18التالد بمكنون أجود

 قمين الحديث وتكثير 19َين ث       فإنه سر   االثنين تجاوز إذا

 كنينُ  الفؤاد بسوداء مكان     اؤتمنته ما إذا يوماً  له عنديو

 

 ! بني يا

 األخيار، للسادة ولو األخبار، نقل في ترغبوا وال األشرار، عن سيما ال األسرار، كتم في بالغوا

 . القتل إلى صاحبه يوصِّل نقل وربَّ  نعشا، لصاحبه يكون إفشا فربَّ 

                                                           
 أبو ُمرة : هو ابليس اللعين  16

 
أدرك اإلسالم ولكنه  رجالها وأشد الجاهلية صناديد من شاعر( م 620/هـ.ق 2 توفي) يزيد، أبو األوسي، عدي بن الخطيم بن قيس 17

 .الخزرج وبين قومه بين حروب لذلك ونشبت أبيه، قاتل قتل بلغ، فلما. الخزرج من رجل قتله صغير، وهو أبوه ُقتل .تريث في قبوله 
 .5/205األعالم 

 مكنون التالد : المخزون من المال الموروث. 18
 يفشو وينتشر 19
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  ! بني يا

 مـاستطيبت إذاـ،ف ومصادره واردهـم واـوتعرف ، رهـسرائ واـوتبل تعاشروه ىــحت رأً ــام واـــختوا ال 

 . سرةالعُ  في والمواساة ، العثرة ةـإقال على فآخوه ، الخبرة مـورضيت ، شرةـالع

 :  20 الكندي المقنع قال كما وكونوا

 وتفقد   أفعالهم وتوسمن    إخاءهم أردت إذا الرجال ابل

 فاشدد   عين قرير اليدين فبه   والتقى21 ةاللباب بذي ظفرت وإذا

 فاردد   حلمك بفضل   أخيك فعلى   زلة -محالة وال – رأيت وإذا

 

 ! بني يا

 . عار أبيكم لعمر فإنها األشرار، وصحبة إياكم 

 :  22الشاعر قال كما وكونوا

 الجرب مثل صاحبته من ُربَّ    فيهمُ  وارغب األخيار اصحب

 حسب ذا فاشتم شتمت فإذا     تشتمنهم وال الناس ودع

فر يشتري    كالذي خباً  يشتم من إن  الذهب بأعيان الص 

ثت إن واحذر  حدثتهم إذا الناس واصدق  كذب قول   من ُحدِّ

 

                                                           
 وادي) في بها مولده. حضرموت هلأ من شاعر،. الكندي هللا عبد األسود بن قيس بن فرعان بن شمر أبي بن عميرة بن محمد 20

 تفسير في التبريزي وقال. الجاحظ يقول كما( الرؤساء سيما من القناع) و حياته، طول مقنعاً  وكان. األموي العصر في اشتهر(. دوعن
 القاموس وفي !المقنع: له فقيل وجهه، يستر جميالً  كان أنه وزعموا مقنع، فهو رأسه مغط وكان سالحه، الالبس الرجل المقنع: لقبه

 6/319ه، ترجم له الزركلي في األعالم  70، توفي المقنع سنة خوذة مغفر رأسه على أو بالسالح المغطى المقنع،: والتاج

 
 الرجل اللبيب، صاحب العقل . 21
به األموية، الدولة صدر في عاشهو مسكين الدارمي،  22 دق، وذكره أبيه، إلى صوته وكان وأدناه، يزيد وقرَّ  كما مكانته وبيَّن الفَرز 

 (226/  20) -" األغاني" في جاء
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  ! بني يا

طوا فال أحببتم إذا طوا فال أبغضتم وإذا ، ُتف ر   أن عسى ، ما حباً  حبيبك أحبب: " يقال كان فإنه ، ُتَفرِّ

 ".  ما يوماً  حبيبك يكون أن عسى ، ما هوناً  بغيضك وأبغض ، ما وماً ي بغيضك يكون

َبة قول هذا وعلى رم بن ُهد   :  23 العذري َخش 

 وسامعُ  حييت ما راء   فإنك        األذى عن واصفح للحلم معقالً  وكن

 نازعُ  أنت متى تدري ال فإنك             قارباً ـم حباً  أحببت إذا واحبب

  ! بني يا

ماح كطعن هو ما منه فإن ، المزاح وكثرة إّياكم فيقَ  لُيَنفِّرُ  وإنَّه ، الرِّ رُ  ، الرَّ  ، الصديق صدر وُيوغ 

 : 24" الوّراق حسن بن محمود"  قول أحسن وما

 25يغفرُ  ال بما منطقه هجر من...  وخدنه أخاه يلقى الفتى تلقى

 تتسّعرُ  الحشا في نارك هيهات...  ومداعباً  ممازحاً  كنت ويقول

 األصغرُ  السباب هو المزاح أنّ ...  غالباً  جهلك وكان علمت أوما

 

ُئكَ  َوال)  كثير المزاح ضرر إنّ  ولعمري لُ  ُيَنبِّ ث   26 (َخب ير   م 

 

 

                                                           
رم بن هدبة 23  50قتل قصاصاً بالمدينة سنة   .قضاعة بن الحاف إلى نسبه يرتفع. َثعلبة بن عامر بني من حيَّة أبي بن كرز بن َخش 

وانظر األغاني   8/78م : ترجم له الزركلي في األعال والشعراء البن قتيبة. والشعر ترجمته في االغاني لألصفهاني، هجرية،
21/254  
هو محمود بن الحسن ) وقيل ابن الحسين(، الوّراق البغدادي، أحد الشعراء الموالي في العصر العباسي، أكثر شعره في الزهد  24

 وانظر أيضا طبقات الشعراء البن المعتز. 7/167والحكم والمواعظ. األعالم 
 أنظر الديوان بتحقيق عدنان العبيدي  "يذكر ال بما منطقه لحن يفوردت في ديوان محمود الوراق بلفظ : "  25
  14سورة فاطر اآلية  26
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  ! بني يا

 االفتراق وضرر ، وخيم فاالختالف ، نفاق بينكم النفاق لسوق يكن وال ، الوفاق بحسن عليكم

 واحدة يداً  كنتم ومتى ، األصدقاء بكم رحمة وبكت ، عداءاأل عليكم ضحكت افترقتم ومتى ، عظيم

 بما فعليكم  ، " الجماعة على هللا يد: "  الحديث وفي  ، واجدة الممات إلى أعدائكم قلوب أبقيتم ،

 :  27قال من در   وهلل  ، سماعه وأحسنوا ، يقتضيه

يًعا ُكوُنوا َترى إذا َبن يَّ  يا َجم  ب      اع   آحادا اتتفرقو وال ، َخط 

 أفرادا تكسرت افترق نَ  وإذا     تكُسًرا اجتمعنَ  إذا الق داحُ  تأبى

 

 ! بني يا

 .  صغيركم كبيركم وليدار ، كبيركم صغيركم ليوقر

 سالح بغير الهيجا إلى كساع     له أخا ال من إنّ  أخاك أخاك

 

 ! بني يا

زنني أمري – هذا في – مخالفتكم إن   من ..أبيكم في هللا فاهلل  ، قبري روضة في كنتم ولو ، ُتح 

 .  فيكم واختالف   نزاع  

 ! بني يا

 قلة من تستكينوا وال ، نزل ما كل في – سبحانه – إليه فاهرعوا  - وجل عز – هللا لكم تركتُ  إني

 :  28 العبدي حذاق ابن قال كما وكونوا ، الحال سوء ألحد   تظهروا وال ، المال

                                                           
 وذكرها معن بن زائدة في وصيته ألبنائه. ،الطغرائي محمد بن علي بن الحسينللشاعر :  27
 ول من رثى نفسه من الشعراء،وهو أ قيل هو أول من قال شعراً في ذم الدنيا،  هو يزيد ابن حّذاق الشني العبدي،وهو شاعر قديم ، 28

 =حيث قال : 
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 المعالي من تعد قد الخال...  أبوه اورثه قد أبي وجدت

 مالي األزمات في قل ما إذا...  نفسي علي تكون ما فأكرم

 حالي الرأي أهل عند ويجمل...  عرضي وأصون سيرتي فتحسن

 ! بني يا

 ودعوه ، السكوت حجر فألقموه كلب فذاك ، فيه بما بغياً  شافهكم إذا.. السفيه قدر بالرد ترفعوا ال

 ويزيده عجبا يورثه ربما أنه لما  ، اخسا:  قول حقه في كثرُ ُيست كلب ورب  ، يموت حتى ينبح

  . الجواب بدل عاذ عاد   لكل تجعلوها وال ، الكالب على الكلمة بهذه تسمحوا فال ، أُنسا

 :  وجهه هللا كرم" علي" الدين 29ويعسوب ، المؤمنين أمير جدكم قال كما وكونوا

 بامجي له أكون أن فأكره   بجهل يخاطبني سفه وذي

 طيبا االحراق زاده كعود  حلماً  وأزيد سفاهة يزيد

 

 

                                                                                                                                                                      
 راق من الموت حمام من له هل أم...  واق من الدهر تبات من للفتى هل
 أخالقي غير ثياباً  وألبسوني...  سغب من رحلت وما رحلوني قد

 مخراق طي كأني وأدرجوني...  رجل أيما: وقالوا ورفعوني
 أطباقي الترب ريحض في ليسندوا...  نسباً  خيرهم من فتية وأرسلوا
 حذاق ابن مات: قائلهم وقال...  عوائدهم وأرفّضت المال وأقسموا
 الباقي للوارث مالنا فإنما...  بإشفاق تولع وال عليك هون
 وأفواق ريش بال بنافذات...  غرض من الدهر رماني قد كأنني

 في والمعظم السيد على أطلق ثم، النحل فحل يماقد العرب عند اليعسوب أصل :قديما العرب عند يعسوب كلمة معنى لنرى اوال 29

 وسيدها مقدمها: النحل يعسوب، النحل فحل هو النحل ملكة بان يظنون كانوا العرب ان حيث، قومه
 .ورئيسه سيده: الدين يعسوب: الطبري المحب ويقول
 .النحل مثل المؤمنين مثل ألن، المؤمنين أمير به المراد هنا النحل وأميررضي هللا عنه ( ) علي لإلمام النحل أمير لقب جاء هنا ومن
ن ينَ  َيعُسوبُ  َعلي  ))  : وسلم واله عليه هللا صلى الرسول بقول تمثل المؤمنين يعسوب أو الدين يعسوب لقب وأما  ((. الُموم 
 .للسيوطي الصغير الجامع زيادة في كذا عباس وابن سلمان حديث من عساكر وابن، (الحسن حديث من الديلميّ  أخرجه)

بري وروى يق أنت" :يقول( ص) هللا رسول سمعت :قال ذر أبي عن العقبى ذخائر في الطَّ  بين يفرق الذي الفاروق وأنت األكبر الصدِّ
براني ورواه" . المؤمنين يعسوب وأنت والباطل الحق  العّمال كنز في ورواه الفارسيّ  وسلمان ذر أبي إلى بسنده الكبير المعجم في الطَّ
    .2/269ج الصغير، الجامع في يوطيوالسّ 
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 ! بني يا

 مقالة أن واعلموا االعتذار، إلى األيام من يوماً  ويحوج  االستغفار، يوجب بما أحد في تتكلموا ال

 كالطير نقلتها بأجنحة إليهم وتنقض الحدور، في ينصب السيل إسراع أهلها إلى تسرع السوء

 قلة من فذاك ، أهلها إلى تصل ال أنها ظن قولها على يشجعنكم فال ور،الوك مألوف إلى ينقض

 .  طبيعتكم ذلك واجعلوا ، ألسنتكم فاحفظوا ، الحزم حزم وحل  ، الفهم

 لسانه قفاه من وسلت  ، أسنانه كسرت وربما ، يحكيها من فم حروفها بأكف ذيها تؤذي كلمة ورب
 . 

 ! بني يا

 أضحى ولو ، حق على يجتمعون ال وكذا  ، حق زودة على عونيجتم ال الزوراء أهل رأيت قد

 المكروه آمنتم أنتم فإن  ، األمور من أمر كل في طائفتين يكونون بل الظهور، في الضحى كشمس

 عن وانحازوا ،(ثالثة) طائفة فكونوا ( وإال) ، أوالً  المحقة الطائفة مع تكونوا أن فالواجب ،

 في الوقوع عن أبعد ، األيام هذه في فذاك ، منزل ألف بألف ماعنه وابعدوا ، بمعزل الطائفتين

 .  المالم مهاوي

  ! بني يا

 ريحها نشق يشق جيفةً  فغدا  ، وإهابه وشحمه هـلحم نـأنت لـب ، هـثياب 30ـتــَ َخلَـق دــق راقـالع إن

   الطائر، النسر رأس دعـفيص وـالج أقصى إلى ويصعد المرائر،

 . بشدقيه لنتنه القلم يلوكه أن يأبى من.. عليه واستولى  ، سفيه خب   كل ..فيه تصّدر قد

 :  31التركي في قيل كما  

 32ونهاني بيدا سربسر مركب قياحدن كوهر وبد   خلق بد نما وبد اختر وبدا اندام بدا

                                                           
 بمعنى بلت  30
 أي الشعر التركي  31
 فهو متهم ظاهر وغائب. والجوهر سيئ،  والمظهر سيئ، والخلق سيئ، والحظ سيئ، ترجمة البيت من التركية : " البدن عليل، 32

 التركية.والترجمة من هامش نسخة دار الكتب لألستاذ فتحي الجوهري المترجم بقسم الفهارس 
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 بالمرة ُمّرةً  كانت وإن األوطان ترك تطيقون وال ، الهجرة – أظن فيما – تستطيعون ال أنكم وحيث

 أن من وُتسلَمون األمّر، األمر من ُتحفظون فلعلكم ، االحتياط وكثرة ، االختالط بقلة فعليكم ،

 . بإسكندر وليس قرنين ذو ينطحكم

 ! بني يا

 :  33 قال من درُ  وهلل  ، قناعه للئيم منكم أحد يكشفن وال  ، بالقناعة عليكم

ّيا عاَشب   الَقناَعة َكَفت ك          اللئام أكف   أظمأتك إذا  َور 

لُهُ  َرُجالً  َفُكن   ج   الثريا في هّمته وهامة     الَثَرى في ر 

 ! بني يا

لُ  ، الدين منها يقشعر   أمور    - تعالى هلل واألمر – ستكون ها من وَتهز   فأنكروا ، المؤمنين جلودُ  جدِّ

 . يحميه البيت ورب رباً  للبيت فإن ، فيه على منكم كل   وليكظم ، قلوبكمب ذلك

 ! بني يا

 فال  ، ديني يدي من وقت كل في أمري زمام أجعل أن ديدني إن:  فيها بملء تقولُ  تزل لم بغداد

 .  ويزول جولة   وللباطل ، ملول أنه الزمان أخالق فمن ، جاهل دني   وارتفاعَ  ، سافل علو تستغربوا

 ! بني يا

واعُ  من بعض من بكثير أحسن هو من.. المحترفين بغداد سوقية في إن  غدوا وقد ، أعيانها من د 

 وإن.. السوقية أولئك من فاختاروه أحد مجالسة إلى اضطررتم فإذا  ، منحرفين الرشد سبيل عن

 . 34السلوقية الكالب السوء أعيان من خيراً 

 

                                                           
نُ  َعل ي   ال َحَسن   أَُبووهو  33 َمدَ  ب  ن   أَح  ن   ال َحَسن   ب  د   ب  ن   ُمَحمَّ واألبيات رواها الخطيب البغدادي في  ،بالنعيمي المعروف البصري نعيم ب 

 تاريخه.
 وهي قرية تنسب إليها الكالب الجياد. المنسوبة إلى قرية َسلُوق، 34
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 ! بني يا

 واعلموا  ، الشنعاء الشنيعة من فيه هم فيما عليهم والتشنيع  ، األمراء في الوقيعة من الحذر الحذر

 حزم   مداراته وإن  ، شهيد وهو السمع ألقى من على وحتم  ، وكيد فرض   السلطان تهيب أن

 بصفع 35ولحاشية    ، مدال السلطان على كان من الناس وأجهل  وتغرير، غرور   ومكاشفته  وتدبير،

 . مذال والهوان التقريع

 ! بني يا

  الكعبة، إلى المتردد عظيمهمت من أكثر السراي إلى المتردد ليعظمون بغداد أهل معظم إنّ 

 ويكاد  ربه، عصيانهم في أطاع من إطاعتهم من أكثر الوزير إطاعة في ربه عصى من ويطيعون

 ! الوزير شأنه جلّ  وإلهنا  السراي، قبلتنا إنّ :  التقرير من ألفصح وإنه حالهم لسان يقول

 شغلهم معظم جعلوا قد فتراهم  ،36(الخطير الكفر هذا من هللا استغفرُ :  الحقير هذا كاتب ويقول) 

 أن استطعتم فإن  عجلهم، حول السامري أصحاب طواف يسامرهم لم وإن حوله، يطوفون أنهم

 وعدم الجلوس وقصر الكالم وقلة بالحشمة عليكم وليكن باس، فال الوزير إلى أحياناً  تترددوا

 . الجالس من أحد معارضة

  ! بني يا

 ال لسانه طيِّ  تحت مخبوء   وهو  بخميصته، ال بخصيصته فالمرء ،37الخميصة عبد تكونوا ال

 :  يقول هللا رحمه الشافعي اإلمام فهذا  بثيابه، ال وبآدابه  ببرديه، ال بأصغريه والفتى ،38طيلسانه

 أكثرا منهن الفلس لكان بفلس      جميعها يباع لو ثياب   عليّ 

 وأكبرا أعز كانت ىالور نفوس   بمثلها يقاس لو نفس وفيهن

                                                           
 يقتضي أن يقال : ولحاشيته. هكذا في األصول الخطية ، والسياق 35
ما بين القوسين غير مذكور في نسخة نعمان اآللوسي ، فهي تبدو زيادة من الناسخ أو كانت تعليقا للمصنف فأدخلها الناسخ ضمن  36

 النص.
 .خمائص على وتجمع معلمة سوداء تكون أن إال خميصة تسمى ال وقيل معلم صوف أو خز ثوب هي 37
 الالم تكسر وقد الثياب، فوق يلبس والبدن الرأس به يغطى ثوب :معّرب فارسي وهو الطيالسة، واحد ،مالال بفتح :الطيلسان. 38

 يشبه الجبة . غليظ كساء وهو.منه
 [87/ 2 األوطار ونيل ،209/ 2 المستعذب والنظم ،72 ص العرب لسان في المالبس معجم]
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 :  ذلك في قيل ما لطيف ومن

 عار ذاك في فما خلق        ذا رحت إن هذه يا

 39وقار خزف قميصها     الحياة هي المدام هذي

  ! بني يا

 . يجيبكم أن يحب ال من تسألوا وال يسألكم، ال من تجيبوا فال ، حبيبكم الوقار ليكن

  ! بني يا

 حتى فعالً، لإلنسان يحسنون فتراهم والفساد، الغدر على طبعوا قد.. بغداد أهل من كثيراً  رأيت إني

 قد كان وإن  ، سرارهموإ اعالنهم في فيه يطعنون وجعلوا ثقالً، عليه عادوا  ،40فعله خفؤا إذا

 قعره ينال ال.. بالء جب في فتقعوا.. هؤالء بعض يستخفكم نأ فاحذروا ديارهم، لتعمير داره خرب

 . رشاء

 ! بني يا

 . 41كاألسل فعل له.. كالعسل كالم ذي فرب  برق، بكل تغتروا وال الخلق، من حذر على كونوا

  ! بني يا

 ال.. أرذال أقوام الناس ففي ومجاراته، موافقته وتجدي مداراته، تنفع لمن لكن 42بالمداراة عليكم

 . األحوال من بحال مداراتهم تنفع

 

                                                           
،  ديالخال العبدي البصري وعلة بن هاشم بن سعيد عثمان ابوباء الشيعة، البيتان للشاعر أبو عثمان سعيد بن هاشم الخالدي ، من أد 39

 وكأنه اليهم نسبه المنتهى القيس عبد قبيلة الى نسبة والعبدي ، الموصل قرى من قرية الخالدية الى نسبة الخالدي، و371،، سنة وفيت

  .عنهم التشيع ورث
 بمعنى ستروه وغطوه  40
 الشوك  أشجار 41
 ينفروا لئال واحتمالهم؛ صحبتهم وحسن مالينتهم أي: الناس ومداراة والينته، الطفته: مداراة داريته: يقال دارى، درمص المداراة 42

 . عنك
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  ! بني يا

 ينفعُ  ليس العدى مدارات أنب   منى إلى الراقصات صدقوا لقد

 43تلسعُ  اللسع من يوماً  أمكنت إذا     حيةً  عمري داريتُ  أنني ولو

  ! بني يا

 جانبه، للناس ُيلن لم ومن محبته، وجبت كلمته النت فمن ،الخلق جميع مع الخلق بحسن عليكم

 في الولوج من إياكم ثم وإياكم األخالق، مكارم على44بالنواجذ وعضوا ،وأجانبه أقاربه عنه نفرت

 . النفاق نفق

 

 ! بني يا

 عينه واكحلوا ،النثر درر نثار عروسه رأس على وانثروا ،الشعر جيد بحفظ عملكم جّيد َحل وا

 . اللطيفة الصحيحة الحكايات وحفظ ،المنيفة التواريخ في النظر 45بمرود

 ! بني يا

 .. وداخم أسرعها التهاباً  النار فأسرع ،محمودا أمرا العجلة أرى ال

 46الّزللُ  المستعجل من يكون وقد   حاجته بعض المتأني يدرك قد

 

 

                                                           
 والنويري في نهاية األرب. ذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس، تقدمت ترجمته، البيتان للصاحب بن عباد، 43
 محيط النواجذ : هي أقصى األضراس / القاموس ال 44
َودُ  45 ر   لسان العرب  /به يكتحل الذي الميل (الميم بكسر) : الم 
البيت لمصعب الزبيري، وهو عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان، كان والياً في المدينة لمروان بن محمد، قُتل على يد  46

، تاريخ بن 12/155، تهذيب الكمال 2/244ب للبغدادي رجال صالح بن عبد هللا العباسي أثناء سقوط الخالفة األموية. خزانة األد
 عساكر.
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 ! بني يا

 به الذي جناحه للمرء العشيرة أن واعلموا واألعمام، األخوال واكرام  األرحام، بصلة عليكم

.. الفضيلة عن ترغبوا أن ينبغي ال نعم ،يطول وبهم يصول وبهم يصير، إليه الذي وأصله ،يطير

 . شهد زبدة إلى ضم كمن تكونوا عقد، في بينهما اجمعوا بل  الفصيلة، على اتكاالً 

  ! بني يا

 في تفاوتكم حسب على وينقص يزداد الكسبي والحب السوية، على لكم الطبيعي حبي إن وهللا

 خدمتي ثم – تعالى – هللا وفي ،متصافين رأيتكم إذا لديّ  تكونون ما وأحب ،المرضية األخالق

 . ُمصَطفِّين

 

  ! بني اي

وُهنّ   أخواتكم، في هللا هللا  ُتَسر   كانت لقد فلعمري ،أُمِّكم في هللا هللا . بناتكم عداد في وُعد 

 عليها أكثر الشفقة من سري في ولها ،عندي عزيزة عالتها على وهي لغمكم، وتغتم ،بسروركم

 أنها ظنيُ  وال ،رامهاواحت وتعظيمها بإكرامها -تعالى هللا ظهفح – هللا عبد وأخص) أُبدي، مما

 . إليّ  وتحببه كدي غبار شفقتها براحة قلبي عن تمسح كانت بل بشيء، عندي به تشي كانت

 

  ! بني يا

 لكم يوجب ذلك فإن بعضاً، بعضكم منها شيئاً  يمنع فال ،يديكم بين هي فها عليكم، كتبي وقفت قد

 47.(وبغضاً  سبحانه هللا من مقتاً  تعالى باهلل والعياذ

 

                                                           
 غير مذكورة في مخطوطة المقامات. انفردت به نسخة نعمان، ما بين القوسين 47
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  ! بني يا

 صالح انقطع فقد ،الفقراء األرحام ذوي على بالصدقة واذكروني ، والدعاء بالزيارة تعاهدوني

 عّني تغفلوا ال عليكم تعالى فباهلل ،عنكم إال حسناً  حديثا اليمين كاتب لي يروي فال ،منكم إال عملي

 .. باألنجا األبناء أيها عليكم ثم تعالى هللا على فعيني ،التراب أطباق بين وأنا

  ! بني يا

 :  مطلعها قصيدة في 48الُبستي الفتح أبو قاله ما اسمعوا

يـاَدةُ  ُحهُ  ...ُنق صـانُ  ُدنيـاهُ  ف ي المرء   ز  ب  ض   غيرَ  َور  ر   َمح  َخي 
ـرانُ  ال   ُخس 

 :  49نصه ما

ننننننن   س  ب د   الننننننناس   إلننننننى أح  ننننننَتع   قُلوَبُهننننننـمُ  َتس 

َمت نننننه   َتشنننننَقى كنننننم   الجسنننننم   خنننننادمَ  ينننننا  ب خ د 
 

ننننننننتعَبدَ  ـافطالَمنننننننن سننننننننـانُ  اإلنسننننننننانَ  اس   إح 

ننننننـحَ  أَتطلُننننننبُ  ب   ُخسننننننـرانُ  فيننننننه فيمننننننا الرِّ
 

ب ل   ل   النفس   على أق  تكم  تَ ..  َفضائ لَها واس   إنسـانُ  بالجسم   ال بالنفس   َفأَن 

يء   أسـاءَ  وإن   َيُكن   ُمس  ـح   َزلَّت ـه   ُعروض  ..  فـي لكَ  َفل   وُغفـرانُ  َصف 

عواًنا الدهر   على وُكـن   ي م  ـوانُ  ال ُحـرَّ  فإنَّ  َنداكَ  يرجو..  أََمل   ل ذ  ع   م 

ُدد   كَ  واش  ًمـا هللا   ب حبـل   َيَدي  َتص  ـه..  ُمع  نُ  فإنَّ ك  كَ  إن   الر  كـانُ  خاَنت   أر 

َمـد   هللاَ  يتَّـق   َمن   ه   في ُيح  ف ـه  ..  عواقبـ  وا َمن   َشرَّ  وَيك   هاُنوا وَمن   َعز 

تعـانَ  َمن   ر   اس  ـَره فـإنَّ ..  طلـب   في هللا   ب َغي  ـز   ناص   وخ ـذالنُ  َعج 

ـدانُ  إخـوان   الحقيقـة   على..  لـه فليس َمنَّاًعا للخيـر   كان َمن  وأخ 

ـه  ..  قاطبـةً  الناسُ  مـالَ  بالمال   جادَ  نم ـانُ  لإلنسـان   والمـالُ  إلَي   َفتَّ

لَم   الناسَ  سالَمَ  َمن ن   َيس  ن   ريرُ قَ  وهو وعـاشَ ..  َغوائل هم م   َجـذالنُ  الَعي 

ـه   على وما..  َغـَدا عليه سلطان   للعقل   كان َمن  ُسلطـانُ  للح رص   نفس 
                                                           

 فغاناأل بالد في بست بلدة من( م1010=  هـ 400 - هـ 330) البستي الكاتب محمد الحسين بن يوسف بن بن علي الفتح وهو أبو 48

، وذكر صاحب كشف الغزنوية الدولة بالط في كاتبا عمل ثم بلدته في للصبيان معلما حياته بدأ الهجري الرابع لقرنا شعراء من وهو
 .4/326توفي.االعالم  وفيها بخارى إلى ارتحلالظنون أن له شرح مختصر الجويني في الفقه الشافعي، 

 ُيطلق عليها قصيدة عنوان الحكم. 49
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ًفا َمدَّ  َمن ط   َطر  َضى..  هًوى نحو الجهل   ل َفر  وَ  يوًما ال َحقِّ  على أغ  يانُ  وه   َخز 

ـي   ُسوَسهـمُ  ألنَّ ..  َنَصًبـا منهمُ  الَقى الناسَ  عاَشرَ  َمن  وُعـدوانُ  َبغ 

ـمُ  اإلخـوان   عن   ُيَفتِّش   وَمن   ل ه  ر   هـذا إخوان   َفُجل  ..  َيق  انُ  الَعص   َخـوَّ

 ُبرهـانُ  الدهـر   طبع   حقيقـة   على..  له قام الدهر   صروفَ  استشارَ  َمن  

ـرَّ  يزرع   َمن   صد   الشَّ ـد   َندامـةً ..  عواق ب ـه   في َيح  ـانُ  الزرع   ول َحص   إ بَّ

ـه  ..  وفـي نامَ  ألشرار  ا إلى استنـامَ  َمن   نُهـمُ  َقميص  ـل   م   وُثعبـانُ  ص 

ر   َريِّقَ  ُكن   ُتـهُ  ال ُحـرَّ  إنَّ  الب ش  مَّ ـرُ  وعليها َصحيَفـة  ..  ه   ُعنـوانُ  الب ش 

ـقَ  وراف ق   ف  َدم  ..  َفلَم   األمور   كلِّ  في الرِّ ـهُ  ولَم   رفيـق   َين  ُمم   إنسـانُ  َيذ 

كَ  وال ن  هُ َجـ َحظ   َيُغرَّ قُ ..  َخـَرق   رَّ م   فال َخر  ف قُ  َهـد  ء   َور  يـانُ  ال َمـر   ُبن 

ن   س  كـان   كانَ  إذا أح  َرة   إم  د   إمكـانُ  اإلحسـان   على يدومَ  َفلَن  ..  وَمق 

َمـةً  باألنـوار   َيزدانُ  فالروضُ   َيزدانُ  واإلحسـان   بالعـدل   وال ُحر  ..  فاغ 

ت ك   ال وجه كَ  ُحرَّ  ُصن   اللَ  َته  انُ  الوجـه   ل ُحرِّ  ُحـر   َفكـل  ..  َتهُ غ   َصـوَّ

ا لقيتَ  فإن   ر   والوجهُ ..  أبـًدا َفال َقـهُ  عـدّوً ـانُ  واإلشـراق   بالب ش   َغضَّ

َعدُ  فليس..  َتطلُُبهـا ال خيرات   في التكاُسلَ  َدع    َكسـالنُ  بال خيـرات   َيس 

ـلَّ  ال َرى للمـرء   ظ  ن   َيع  ـهُ  وإن  ..  وُنًهـى ُتًقى م  نـانُ  أوراق   أَظلَّت   وأف 

ـهُ  َمن   أعوانُ  والنـاسُ  لَُتـهُ  َوالَت  ـهُ  إذا عليه َوُهـم  ..  َدو  ـوانُ  عاَدت   أع 

بـانُ  ن   َسح  ر   باق ل   مال   غير   م  بـانُ  المـال   َثـراء   في وباق ـل  ..  َحص   َسح 

ع   ال رَّ  ُتـود  اءً  السِّ وِّ  في َغَنًما َرَعى فما..  بـه َيبـوحُ  َوشَّ  َسرحـانُ  الدَّ

َسب   ال ًعا الناسَ  َتح  ـتَ  َغرائ ز  ..  َفلَُهم   واح ًدا طب  ـنَّ  لَس  يه  ص   أل ـوانُ  ُتح 

ه   كصـّداء   مـاء   ُكل   مـا د  َوار  ت   ُكل   َوال َنَعـم  ..  لـ  وَ  َنب   سعـدانُ  فه 

َشنَّ  ال د  ـل   َتخ  هَ  ب َمط  َفـة   وج  ُشـهُ  فال ب ـر  ..  عار  ـل  مَ  َيخد  ـانُ  ط   ول يَّ

ـر   ال َتش  ب   غيرَ  َتس  م   َند  تـَوى قد  ..  َيق ظ   حاز  ـرار   فيه اس  ـالنُ  إس   وإع 

بـوا إذا فُرسـان   فل لتَّداب يـر   وا فيهـا..  َرك  ب   كما أَبر  سـانُ  ل ل َحر   فُر 

َرة   َمـواقيـت   ول ألُمـور   ـر   وُكـل  ..  ُمَقـدَّ  وميـزانُ  َحـد   لـه أم 

ر   َعج ـالً  َتُكـن   فال لُُبهُ  باألم  ضـج   قبل ُيحَمدُ  َفلَي سَ ..  َتط 
 ُبحـرانُ  الن 

نَ  كفىَ  ن   َسدَّ  َقد   ما العيش م  يـانُ  َحقَّق تَ  إن   ل ل ُحـرِّ  َفف يـه  . ............ َعَوز   م   ُغن 
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 . 50وقال النصح بظالل فيه استظل وقد ،قال ما آخر إلى.. 

 ! بني يا

 أحدكم وليأت    ،التقوى فالتقوى  التقوى، أرى فيما ذلك وجماع  أقوى، ال لوصاياا استيفاء على

 . مخلوق على أمر   في تعتمدوا أن وإّياكم وثوق، أتم تعالى باهلل وثقوا  ،يقوى بما منها

 نــحس ىـتعال هللا وأسأل ،القضاء سوء من جميعاً  وحفظكم ويرضى، بـيح اـلم ىــتعال هللا مـوفقك

 . والسالم الصالة وأصحابه آله وعلى عليه المشفع الشافع بحرمة  ام،ـالخت

 فله له، شريك ال وحده هو إال إله ال أّنه خلقه وجميع ومالئكته عرشه وحملة تعالى هللا أشهد وأنا

 ودين بالهدى ورسوله،أرسله عبده المطلب عبد بن هللا عبد بن محمدا وأن كله، األمر سبحانه

  - والسالم الصالة عليه – وأنه ،وأنذر وبّشر األمانة، وأدى الرسالة، فبلغ ،واألحمر لألسود الحق

 ما جميع وأنّ   العيان، في الممكنات من كان أو يكون عمن فضالً  ،اإلمكان خزانة في ممن أفضلُ 

  معانيه، من الئقاً  تعالى هللا يعلمه ما على محمول منه تشابه وما  ،فيه ريب ال حق به جاء

 أن برحمته سبحانه واسأله  وديعة، شأنه جل عنده لي فهي ،الشهادة هذه تعالى هللا وأستودع

 . ذريعة بنون وال مال ينفع ال يوم برضوانه الفوز إلى يجعلها

********* 

 سنة ،عنه ُعفي البغدادي األلوسيّ  الحسيني هللا عبد ابن محمود:   - شأنه تعالى  - إليه الفقير كتبه} 

 { هجرية 1270

********* 

 وذلك"  ثابت بن نعمان"  اآللوسي المرحوم الموصي ابن يد على الشريفة الوصايا هذه تمت) 

 وسبعين واثنين ومائتين ألف سنة من األول ربيع من عشرة الخميس ليلة من الرابعة الساعة

 . هجرية

                                                           
بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو  قصيدة عنوان الحكم / دار البشائر اإلسالمية بيروت / دار صادر بيروت ،ديوان أبي الفتح البستي   50

 غدة.
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 عني تدفع وأن رة،واآلخ والدنيا الدين في والعافية العفو وأسألك ،الشهادة هذه استودعتك وأنا اللهم

 . الراحمين وأرحم األكرمين، أكرم يا والبرزخ واآلخرة الدنيا في خير كل وترزقني  ضير، كل

 " نعمان عبده" المذنب كتبه

  المؤلف المرحوم خط أصله على مقابلةً  بلغ

  (عليه وعلق ، الخطية األصول على نصه ضبط) 

ار حامد أبو الجواد عبد حسن"   " البحَّ

  العالمين رب هلل والحمد أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على هللا وصلى
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 التحقيق ومراجع مصادر

 . المصرية الكتب بدار االلوسي مقامات مخطوطة -1

 . المصنف نجل االلوسي نعمان الشيخ بخط االنباء بأطيب االبناء انباء مخطوطة -2

 . كولومبيا بجامعة االلوسي مقامات مخطوطة -3

 بغداد الصالحية والطباعة التجارة شركة ، العزاوي عباس للمحامي اءالثن أبي ذكرى -4
. 

 العربية الدار.ط ، العزاوي عباس للمحامي احتاللين بين العراق تاريخ موسوعة -5

 . للموسوعات

 . للموسوعات العربية الدار.ط ، االلوسي شكري محمود للعالمة االذفر المسك -6

 العصرية المكتبة.ط ، االلوسي نعمان للعالمة األحمدين بمحاكمة العينين جالء -7

 . بيروت

 . للكتاب المصرية الهيئة.ط ، لالصفهاني االغاني -8

 . بيروت صادر دار.ط ، منظور البن العرب لسان -9

 . القاهرة السالم دار.ط ، حوى سعيد للشيخ الروحية تربيتنا -10

 . بيروت الفكر دار.ط ، عجيبة البن الحكم بشرح الهمم ايقاظ -11

 . بيروت صادر دار.ط ، للكالباذي التصوف أهل لمذهب التعرف -12

 دار ابن حزم بيروت .. عدة املريد الصادق ، زروق الفاس ي ، ط -13
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