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احنضلرحمنللهتجص
مقدمة

محمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

أجمعين.وصحبهآلهوعلى

تيميةابنالاسلامشيخرسائلمنجديدةمجموعةفهذهوبعد،

تحقيقهافياعتمدتوقد"،الفتاوى"مجموعضمنتنشرلمالتي

سيأتيكمامختلفةمكتباتفيموجودةخطيةأصولعلىوإخراجها

كثيرةوبعضها،والجودةالصحةفيتتفاوتالاصولوهذهوصفها،

جهدامنهاالصحيحالنصاستخراجتطلبوالتحريفالتصحيف

فيوالتحريفاتالاخطاءلاصلاحساعاتأحياناأقفكنتوقد.كبيرا

فيالمؤلفكلامراجعو،مراتالفقرةقرأو،الرسائلبعض

ماأوالصوابإلىأهتديحتى،الاخرىكتاباتهفينفسهالموضوع

.السياقويستقيميقاربه

من،السابقةالمجلداتفيبهالتزمتالذيهوفيهاومنهجي

والتخريج،الترقيمعلاماتواستخدامفقراتإلىوتقسيمهالنصضبط

عندإلاالاقواساستعمالوعدم،النقولوتوثيق،للأحاديثالمختصر

التحريفاتإلىالاشارةوعدم،الاصلعلىمنهبدلاماإضافة

وشرح،والقبائلوالاماكنبالاعلامالتعريفأما.الواضحةوالاخطاء

واستقصاءالاحاديثطرقوجمع،واللغويةوالكلاميةالفقهيةالمسائل

نأينبغيبل،المحققالنصعلىالتعليقمكانهفليسحولها،الكلام

الله.رحمهمسلفناذلكفعلكمامستقلكتابمنهاغرضلكليفرد



فيالاسلاملشيخمهمةرسائلعلىالمجموعةهذهتحتوي

فيلهمنهاكثيرنسبوقد،لهالنسبةثابتةوهي،مختلفةموضوعات

المتميزبأسلوبهمكتوبةاسمهعليهاليسالتيوالبقية،الخطيةالنسخ

وتتناول،كتاباتهمناخرىمواضعإلىوالاحالةوالنقدالعرضفي

فيهارأيهويتفقهلهاوالاحتجاجفيهابالكتابةعرفالتيالموضوعات

.الاخرىكتبهفيرأيهمعهنا

المجموعة،هذهرسائلعناوينعنمؤلفاتهفهرسفيبحثتوقد

"قاعدةو"الصلاةمواقيتفي"قاعدة:وهيمنها،ثلاثةإلاأجدفلم

ضمانفي"قاعدةو46(صالدرية)العقود"الصلاتينبينالجمعفي

الرسالةولعل48(.صالدرية)العقودلا؟"أميجوزهلالبساتين

المذكورةهي(الصلاتينبينلجمعوالمواقيتفي)فصلعشرةالثانية

لكثرةغيرها،تكونأنويمكن،منفصلينبعنوانين"العقود("في

الفقهية،الموضوعاتهذهفيالشيخكتبهاالتيوالقواعدالمؤلفات

إحصائها.عنلهالمترجمونعجزحتى

هي(والارضالبساتينضمانفي)م!مالةعشرةالثامنةوالرسالة

نشروقد"العقود"،في"البساتينضمانفي"قاعدةبعنوانالمذكورة

وينقصهبعدها(،وما022)03/"الفتاوى"مجموعفيجزءمنها

اختصر.هناالناسخلان،هناعماأولهفيزياداتوفيه،الأخيرالثلث

كتبفيمحددةعناوينلهاأجدفلموالمسائلالرسائلبقيةأما

بعضهاواستنبطت،الخطيةالنسخعلىإثباتهافيفاعتمدت،التراجم

الرسائل.هذهأوائلمن



المعتمدةالأصولوصف*

مفردةورسائلمجاميععدةعلىالرسائلهذهإخراجفياعتمدت

فيورودهاحسبمرتبةوصفهايليوفيما،مختلفةمكتباتمن

المجموعة:

هيلهشريكلاوحدهوعبادته،تعالىللهالاخلاصفي"قاعدة(1)

جارمكتبةفيمجموعةضمنالخطيةنسختهتوجد:"...الدينحقيقة

المجموعةهذهوعنوانأ(،18-1)ق]9172[برقمبإستانبولالله

فيما"فهرستأعلاهافيكتبوقد،منهاالاولىالصفحةفيمطموس

تملأوعليها.الرسائلبعضعناوينذكرتثم"...المجموعةهذه

الدينولياللهعبدأبيعلىاللهنعم"تزايدت:منهظهرمالكهبخط

."4311سنةاللهجار

وآخرهاجيد،نسخيبخطكتبت،ورقة122فيوالمجموعة

خطوطمنولعلها،الناسخواسمالنسختاريخلنايظهرفلم،ناقص

منبكثيرذهبطمسمنهاالاولىالصفحاتوفي،التاسعالقرن

التصحيفكثيرةفهيالخطفيمجودةكونهاومع.الكلمات

النجعة،فيبعدويعجمهاالكلمةالناسخيرسمماوغالبا،والتحريف

والنحوية.اللغويةالاخطاءمنقليلغيروفيها

ضمنمنهاثلاثنشرت،للشيخرسائلتعممعالمجموعةوتحوي

ههنا.تنشروالبقية،("الفتاوىمجموع"

وما،القرانأممنوقسمه،عبادهعلىاللهحقفي"فصل)2(
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الثانيةالرسالةهي:ذلك"ونحوورضاهوفرحهمحبتهمنبذلكيتعلق

هذه"تمت:اخرهاوفيأ(.-28أ18)قالسابقةالمجموعةضمن

."وحدهللهوالحمد،وعونهاللهبحمدالقاعدة

ضمنالثالثةالرسالةهي":المنافقينصفاتفي"فصل)3(

دونالنسخةفيالكلاموينتهي.أ(35-ب28)قالسابقةالمجموعة

قص.ناآخرهافلعل،يتهابنهالاشعارا

المجموعةضمنالرابعةالرسالةهي:التوحيد"في"فصل)4(

ب(.-56ب35)قالسابقة

خيركلأصلللهالدينإخلاعرهوالذيالتوحيدانفي"فصل)5(

-ب56)قالسابقةالمجموعةضمن":صالحوعملنافععلممن

ب(.001

وطلبهوفعلهواستظاعتهوالاعدامالعدمإرادةفي"قاعدة)6(

-ا101)قالسابقةالمجموعةضمناصلها:"ذلكونحوبهوالتعليل

ب(.601

خطيةمجموعةضمنصلهيوجد:"وضدهالاسلامفي"فصل)7(

-ب13)ق]1914[برقمالمكرمةبمكةالقرىأمجامعةمكتبةفي

الطبرانيبكرأبيبنحمدكتبهاجيد،نسخيبخطوهيب(،22

رسائلبعضومنها،مختلفةكتبمنمختاراتفيهاوجمع،الكاملي

ترجمتهعنبحثتوقد،التاسعالقرنمنالناسخولعل.الاسلامشيخ

شهاب212(:)7/"الذهب"شذراتفيفوجدتالمصادر،في



ت)الحنبليالكامليةببوابالمعروفعليبنبكرأبيبنأحمدالدين

وكان،وسمعكثيرابالحديثعني:طبقاتهفيالعليميقال835(،

بخطهوكتب،وأفعالهبأقوالهويأخذ،الدينتقيالشيخحبفييتغالى

المترجمهوالناسخهلفلينظر.حسنةأشياءفيهوزاد،كثيرابنتاريخ

؟هناكله

فيتليهاالتيوالورقةالاخر،ناقصةالرسالةهذهونسخة

وجودفيهايندر،صحيحةوالنسخة.قبلهابمامتصلةليستالمجموعة

عالم.بخطفإنها،الخطأ

ضمننسختهتوجديزيد:وحكمالحسينمقتلفيمسالة)8(

الاسكندريةبلديةمكتبةفى"والاجوبة"المسائلبعنوانخطيةمجموعة

نسخيبخطكتجتوقدأ(.25-ب14)ق[حنبليفقه]4برقم

في"وكتب:بقولهالنسخوتاريخالناسخذكرآخرهاوفي،جميل

يدعلى،مئةوسبعوعشرينثمانسنةالحجةذيمنعشرسادس

ولوالديهلهاللهغفرالشافعيالفضلأبيبنعيسىبنمحمدالفقير

."المسلمينولجميع

ندريولا،ناقصوأولها،ورقة85المجموعةهذهأوراقوعدد

الاسلاملشيخفتوىمنالاخيرةبالاسطربدأتفقد،النقصمقدار

علىتحتويلمجموعةو13(.-01)24/"الفتاوىمجموع"ضمن

."الفتاوى"مجموعضمنبعضهاينشرلمللشيخمهمةمسائل

ضمنمنهاقطعةإليناوصلتالاستغفار":في"مسألة)9(

ولاب(.13-أ12)الورقة)7(،برقمسابقاالموصوفةالمجموعة



أولها.منضاعمامقدارندري

برقمالسابقةالمجموعةضمنهي[لصلاة":في"مسائل)01(

منمسائلفيفصولمجموعةوهيب(،26أ-23)ق)7(،

نسخةمنهانجدولم،مقدارهنعرفولا،أولهاإلينايصللم،الصلاة

النقص.تكملخرى

برقمالسابقةالمجموعةضمن:[لوسطى"الصلاةفي"فصل(1)1

ماالمجموعةفينجدولم،ناقصوآخرهاب(،03-ب26)ق)7(،

النقص.يكمل

إليناوصلت:"الصلاتينبينوالجمعالمواقيتفي"فصل)12(

83()المجلدالدراري""الكواكبضمنإحداهما:،منهنسختان

وليسب(،21-ب9)ق]578[برقمالظاهريةالكتبدارنسخة

تاريخمنيظهركما083سنةحواليكتبتولكنها،النسختاريخعليها

قليلةجيدةنسخةوهي،الكتابمنالموجودةالأخرىالاجزاءنسخ

.الاخطاء

المنورةبالمدينةالاسلاميةالجامعةمكتبةفيمصورة:والثانية

فقدمصر،فيكانتولعلها،مجهولمصدرعنفلم[]2197برقم

أوراقهورفم"طالعه:منهاالاولىالصفحةأسفلفيالقراءأحدكتب

بالقاهرةهريديبنالمجيدعبدبنأحمدنهلةأبوربهعفوإلىالفقير

."النبويةالهجرةمن0014سنةالاولربيعمنالخامسفيالمحمية

"بلغ:اخرهافيجاءوقد،الخطحديثةأنهادراستهامنويبدو
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الامولعل".مضطربةنسخةوهيمنها،المنقولالامعلىمقابلة

بينفرقفلا"الكواكب"،ضمنالموجودةالنسخةهيمنهاالمنقول

الاولى.طبقالثانيةوكأن،نادراإلاالنسختين

الزكاةدفعالغنيلأخيههل،دينوعليهفقيررجلفيمسالة"()13

عليشهيدمكتبةفي"فقهيةمسائلعن"أجوبةضمنأصلها؟":إليه

نسخيبخطوالنسخةأ(،145-أ143)ق]2751[برقمبإستانبول

ولعلها.(ب)173الورقةفيكماالشافعيكاملبنمحمدكتبها،جيد

التاسع.القرنخطوطمن

هي:الصيد"وذكاةالذبيحةذكاةعلىالتسميةفي"مسألة)14(

لمالناسخنويبدوأ(،017أ-161)قالسابقةالمجموعةضمن

إلىأشاركما،منهوحذفالشيخكلاماختصرفقدبتمامها،ينسخها

لضيقاختصاراحذفته،ذلكبغير"واستشهد:بقولهاخرهافيذلك

وليته.مراراالمسألةأثناءفيقال(""ثم:بقولهعليهودل"،الوقت

وجهها!علىنسخها

آوىوابنالبروسنوروالثعلبالضبعلحمأكلفيمسألة"()15

دارضمنالوهابعبدحسنيحسنمكتبةفينسختهاوجلودها":

نسخيبخطمكتوبةوهي]18567[،برقمبتونسالوطنيةالكتب

الصلاةيؤخرفيمنفتوى"وقبلها،واحدةصفحةفيوالمسالة،قديم

-2427/ثم-222738/"الفتاوىمجموع"ضمن)=وقتها"عن

مما"بقاءهالله"أطال:بقولهلهوالدعاءالشيخذكرأولهاوفي28(،

حياته.فيكتبتأنهاعلىيدل
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دونبيعهايجوزهلونحوها،المذبوحةالشاةفي"مسألة)16(

برقمالموصوفةالمجموعةضمنالخطيةنسختهاتوجد:الجلد؟"

ب(.-161ب016)ق)13(،

التيالمجموعةضمنهي":الاقطاعإجارةفي"مسألة)17(

.ب(-3أ1)ق،)8(برقموصفت

ضمنأصلها":والارضالبساتينضمانفي"مسألة)18(

فيوجماءا(،157-ا145)ق)13(،برقمالموصوفةالمجموعة

الشيخجواباختصرت-:عنهاللهعفا-لنفسهالناقل"قال:آخرها

نقلهاوليته".أعلموالله،وغيرهالمكررمنهوحذفت،الدينتقي

شيئا!منهايحذفولم،بتمامها

وفقتأننيوأرجو،المعتمدةللأصولموجزوصففهذاوبعد

لهذا،هداناالذيوالحمدلله.المجموعةهذهفيواخراجهاقراءتهافي

عليه،والاخرةالاولىفيالحمدوله،اللههدانانلولالنهتديكتاوما

أنيب.واليهتوكلت

شمسعزيرمحمد

12



س+اتات../ى،7:ا،ص-!ا-كا؟(كا،11/:ءا!11
،.-..لمحرةا-.--!لأ،-ا؟مح

".--*!ث+1ص-قي-*ءصصلي-س3بر

138.-إ.7-!طر46!،،..لمص3!0ةآ

ا!.كا!ث!را،-:.../-.....---،ءش!،-تجم!ء؟.-،هـء!.-إأامبيهتر!ه؟!حلح!: لم12-!!،-ء.!-لأ04-!فروالا

اكل،اا.س-،،-ا،-ممؤصك!،7

.-.روء!3

ا!اهمفى**!ر001بر3غب!ا!ى

%ا1،19ا...لما!019!*-.!*ء؟لى!!شته!

!ط!نه".....-..ء..--ء--!!

ا-!.ث!.!!.،-؟ء:././...--بر-!ا!صاحهبر2ايرأط!

-يز.-..-...-:،،-ا-!!ه!

11101دم1در!يلىافىدورلم33إاأفىوا3تم!ااص!-مهفأ-ص!هـ4أ ع!إطى15

!-ر،اللحصر-قىإمحرصأوالهإعو!-الحز-!اشثحمكيث!ممىل!،

.ظ،001الم!ا؟ر*!!رلما-و؟حلص،!رالمف،؟34*-أ

.ص:،لد،)1-"!ا+بم!ء،8-ةص!وكيمحممكى،ئحأ

-.\ة؟لىء-.--.0ال!إررل!-

إإأ351----ا---.لم،،"--،1-،له:اطأ-ا3أيمايد(--؟عا!وبرالجمأ

؟!(!لم،-؟!ء،.005-!

!-.اد..7-ح--"8لاا1ول."،بمحى-همايى.ءضصحهنبا

.أرز--إ--(ةبز*؟./-ء7--الموجم*حت،.ة-بر!ت-.4،.!.!

؟!؟11.مثا!ا-ا--*ا-:إ---..-.---خؤا----.ء.،؟?2.ليءر9،

!----خص-حص-صى

\ءا9ح)اأ!ا!-إ-*ص!ولأ-أ-أ،،يإ-.--؟------------..*.

ء؟-----فض!حف-صى-----د-،-هـز..-6--

ث!.،.في-..-

عه-----.--:!-اثء---.--لأ

13



لم%-ءؤلبىصىفىلوص-!لمحيحىهمىازءرر"حمر.!---،إ!.

سرز--لحجاا!أ!!يمل!االحا!الواالمما.*حالى!!ا

لكلكانى!ابوات!الحاألأماايحاطل!به!3:!.هـ.االمحسع

!لجا!ل![ال!ةلم"ح!س!ااء!رضا!/،-؟ضلا"جمبمء!*جمب

،!!وسس!لماافا!هواس!د"آ!د.لم!لمري!ول!ا!لط

!راماايفاع!ددماس!ملىلد!إعل!ظ!جمداد

مىأ!سر؟ولوج!ح*ابمكلتافى1!،-جالى!تط!"قاأأط!

،احاففللاالى-لهادصاك!وءله!ئأ"،امفروف19برحثلم

!9؟*ح!لا!اإسنعاىبدؤصلىرو-*جن!نثا(لبى!!إلغا!رأو.

إهـههجمغالاهـىلمالا8"!بحص..!ععى!كال!!با-،ط!و

ا"هـمحدقر!ثمح!لمجبه!ت"جم!ت-في!"محعفإحك!رفلاكام!+إكا!ء*!بمنيميمخ

2ي!تلمما-دجمظاعكل-!يورهء0ء95ع!لمحوا،ك!سالإصيا1-."

؟"لألم1ضالمم!ود1بالعا-رلهإلاطأممطهثط!*وأ!كا!بما

6!إإ28ليااد!المثروضنج!م!ءمرا.حرو،!!!د!م!7ع!!ى-لمحمط

إي!حمعال!يخابل!،!ث!ادضىفا!الم!=صمىأفضهـو

،!لا1!وصا!ضابلى؟(ا-ظممأ+وأ!"ابر!ملايمارر

3،انحي!كأ.*3،مم!؟إس0/ال!،-ر!م-4ا.!أ،؟ا")ا
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صصى.حلصىحصىصىل.وحلىص!ه ،لصع،صىحىل/-حى!هـ

!-؟حو!-مم!؟أعلحىىحصعةلم

اهـ!الوفىإلمماه!دق!لووقا
\ص-للا!ى.

الص3./غتدصعمملالىىص-3...

-ب:برىصل1!ىصجمحط

-مل!ر!!وجمةلصلج!

لالهـتحماال!8ا!

!ة!ء.هـء
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أدسقاوفالىلضيو!يك!ل!!!ىةفىثء؟!..

.?س!!رث!
؟هي!.ءجمأ.!عى

و!يبمإيمنسأ-إروجمبنم!نب!صن!ىصاحبن!!برأ!و!لاأ

م!محاف!!يؤ!ة!فبنههك!!ع

ل!ثؤ!غ،.-.ءكا..-ىة،-!-!--.-/ص..-01

ز!،"ء-..ة؟...كا..صإح!في،،شبيلىه-

صبر?7!!لم-./.--.م،!فى.ف!؟كاإمإكاله!جم!!..

--ص-فى.ن!/)...-،5

-؟.ط:."؟ءممط!طكاصفى
./ء/فال!3عىء-.-.?.امحأثبملمح!!ص!!.ك!ط-

ء.ء-،7*ص".ء.صه..

،7*،.ء*لا*.س..افيإجم!نىلمكاكل!عنمبرهالمحهـ،أ"

لالم!،!!*"!.!-ءجميفىتجنماكطئطس!لألر!و9لأصه!."-

؟أ+-!تم!يه!ش!لاءبعل،!كالص،-..ه.بخ!ا!لنلاجمةبا!.

!،!،!:*/-ؤ/ك!2ر!..-!!"ف!".

بر!في(ء!""ى:-."؟؟أ!-"-،.ببهبكيه!-/ء9جمة،له!غقلصتوليىلإكهث!

،ء،برءلم!7

-لا/+!!-*")فيى7-لا

+.يم..-.!ضشئبن4ثئهكنرمما!فى!.ا ح!.سلأ-...،.؟ء.!،ث.
-جمه!!طنر.

قي!*حيئحم!-برصهـ؟!*س،01-تم!لطلمخطال!!لمطأ(-!رلم! ى3س!ح!سكا*صءيركابربخ-بر!-.،5!...*"غكا!،م

ل!

-..!ش،!!!كا!شم!9....

لمس!ح!+"س

زركمهكج3*!.برس،؟،،ض*هـلأ+!*ء-

ء*،*لا3ل!يز!-.*!-!ل!!سيم...صجبر!صغ ءصص-7ث*3-ءك!ء07لىص1نجدة-!ى.6.-يحص
--3،حت*بت!

16



.-+
إز!ما!أيرلةثزهوو-يتحاثا!فو!أ

أحشبىا!ا-!ط!!اأ!ر!أ!لاكن!دآكثلإيم
..ث!ص!.بأفأنأثؤعغ

!يصكمامرردركطكادؤلما!وبح!فكل11

!ىثفتيحىكلههاعأحى!أ،ء.وصللم.

.،هرموكهي!ااهافا،ن!لإ،ا4ألمحو،!لمحكما

قكب!كالمجيماأ%!ه!بحجوبهاثحلروااها

والمزن!ل!ا!مه6ا!كاثؤآه!نوب!ص

.افىوو،الأ؟فما

فرطآ!ةع!سيزءللإو!إلمور!عه!!المر*.

ثااو!سآ!صرجمىكهكل!جمص،!.

[لعصداصم!!رىللإأث!ص

إ*-!بملي!لبر،ل!!لهل!هكاع!را!أا

!-.--!

ه-ـء
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بضلمم!اا،جمرسيط

!نهالزبرهـ،وجصسصاهـ،دسا!قسا!تكل!صل!لسماالاثر!اسلرلر*إولالأا،ضفما

رهـ،.فرلمجعناضك،رأسلأم!!ووفيا5عملمحهالمألالوحباببم!يأ9سر

!ومعبزالأق!!/او،حعللهل!سنس!أ/ا!واإلمإسورم!ضع!هوالموصعا1لمجبرمل

!رصلأملن!ا!ضالرجلال!)طإسالىل!افاظصلمبمركامالماوا،1/سئسلأدم

!ارسكلرالىالائاسلما)رءل،7ال!لفم،نأ،،مفعال!أ/لمالمحر،ص!نه)فمفيلم

ال!لمإفسلملز)ل)!سدهلمنلعر!انوبسزاسملرا!!ااسرنثالص،!،

سلأ!أ!إهلأ)هولمدلقدفبماييمبأع!إلرلىسلزي!،لفؤللمدشهـعابهرما!لملممطلماؤ

)لرسم؟*%ح!غض!لمفىفئرلؤلئر!ررشمل،اب!المبنلملواإكم!!ا-لى!ثوا

!!اسلأم،ار!فد2ألأ!رشاللهلىلء%سلملمعسدرولملمكو!ض!هلمجس

!ثؤناإرريغص!إلفدفىلرهو!إءالوجمكللىاشاألمأنلمأممحأأ!رئإ

د)لل!ل!صلىمموأزس!أ!ا!اأماوهملاالله!ا!الوووصولظي!%لرط

فتامظبرزثأممك!إزثمل!لأ،/!ومح!شسشك؟صماصك!إس!لوصهاسل؟ما

+للأقل!ئئما!ى-للهو!صلأهئئم!الحعالمسفيق!سلماللىفؤا!لم!أكأ!ظ

أ،-!!ىلع!قضفز%د!،ايعيل!ل!!إلخئتلركاإم4اإ!)ذلمهـإلأ،حمالهأ

لئوإفهـببمال!/مدرئ!ولم/رساإأمهـئمطلمحرلمإأهرفىف!لمترلد3فرصلىالالف!؟أ!

للرلالونألممامطلودفما،/وثمالصللم!رحركأصريرمظحترفدطو.ر!رادوو،

!فصاألمففأ!ضأنممالر5،وهرأرهصن!ا!اكأ/إب!بلم!روسممرضأسلسالم!ا

لأصصأئمأسملبعرفاذلعالف!ولمالمصططؤئفدكوزجصرؤل!س!وفؤإللهإوأسكيما

داضجمامنلمح!لولمالأ،ل!رأبمأسامفد!إولدرهكؤ،لغاثلمالرإلاعرا

اممل!،عررولت!صصلن!لمحرس!ي!إس!ش!يرلم!الق!إطو!اوصؤ،

اللا3طشثاأع!أاعلسعلابداعحكازإرء!6!،إدس!لمطل!ال!ءإصمااث!المما

!!"إلث/
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"-كااضيهاكمصث!لمملا!!فىمإاالمجمبمممماضلألقماإل!عمئ!صلم!اغاجصسطلركا

،وافونرضلهلإنمس2اممنأالر!إاإلاللاصر!طالملمزلحرثلمسص!3لاى!لمحلمعماإلمو

.7.-110،ئىصرماب!أ

.9وره!7صدلم!ا!اا،لمكا!رإورصر؟لالئفأصراصهاصرحلأبريي،ل!صر،طه3إ1

أ،!أ!م!لأل!+!ىصلىم!اولالمى!ماالممضرهلي!رلهأإلمحالة،3تدر!ث!طلمإفي

ا*،.لطبملطحؤاعارأ،صا،در+ديز!ل!3لمددطلمبرلنولىلمممال!كلمل!،ن!و!لأ!ظبم!و/

فىوبر،صرئ!!لماءإلمال!ائ!لؤس!اولمألمالولما!!!بئبمرجمم4.ئرئضريرلبىضصرلم!فمماا

ئاله"بهصلذاالديالا،!إلىلالزلدلد،1!!بئر"ثرال!المالولمممذل!ءلهالألالمنى!ا،سكلمئج!م

في+وملألهحصطاب!جمول!!!ملالرإلمحولئاقئ!!ل!ووثمصئحئ!اجوئضلرإلمح!كركهلميرجماوكلئت

/،لنهاهؤ)؟دصردث!!زللملماس!لمعزصه،محفاطا"!ا،5"المحهنم1:4
،ل!ال!ل!هم!جمث!)ثضدم!إلومما/مق!رفئستب!؟لزكالعظ!الضياانجلى1

لصلعوا،لوررهه!ص!الثولمفماايهط!،ئحئأ!ض!ال!ؤلالىلراا،لماك!

لى"ليسة7اهو،نروبوفف!إإط!جصرالمح!رتوتضرصأ،كؤالملقحق!

*3الاثم!،!ضي!لس!فكلنجبزنز!مأا+هـ!امزط!لأ!بؤ!هربهص/لهلىمطو-ك!

أاوءهوبحودىزلمدبئنلألجلئ!بهولفطثئؤ!؟اطلمحص/1برئماز)زا/لاهـل!اا

!اتالمجوو،ا+جمولهلعل!ح،مرصمهت!ركىطفر!االرلهمح!كاش!وثسلهئر!لىأح.

لمصر!أأئررولئموكأمصر!!!!ا!رعفى!!راطئمالقءالأبمبياعممماا

حر![لو!ا!اال!را!إغمص!!-!س!،طاا"!!.لمرظئحها!تهر!محش"ا!ؤا

ا!اليا!ال!اهـلرا،ل!ع!3لمرثىا/اباكإلملم/ء3مرإلمؤط،!ءالالر!ئملما

رز!لماكعى،ه!ر!ه3!لرفياىعىعءإراحرعى6هماصره!(لملجمىعللفملى

!لى3

91



*3*إالا!ط!

ل!صح!

-1،-

!!ا

جم!ط

!!!آ

:حماء

-،نجبما

-!-يم

!!-

طا-*حم!؟

يهح!علآ

خطعخما:حمأ

خأ--
!لاء.ظط

=يمغت!ختم

حا-ءح:

ح!!!!

ل!إ7،فازلرعلاف!رلوومن!ماكرا!!،صرلا!"كؤكلحلم!لاماار،دموولماراإ

ل!لأض!رال!مر%لمحروتمالا،بهدوليح!لىصدلطبه!م!لععزدمدون

دووواصالتنن3حإقبلجلاالونبقجا!ا4وبنوبركأيرنج!ا!،ا.برجمبى

!لهربلأاوسآ1ماطهعلىعرإلنغتجفض!ا!سنح!رالالاه!د!!29س!إا

!،فاثص!كاا!دهـرلأنهـمموأأل!يع!بئاطت!غرهملان!اابونزا؟لإثىإنايث!ت)

فررادمنيالر!!نو!حقاأ2ظضشلألمؤ(لأ؟حم!-حمحض،:"؟-ا*كحه-لمحو!حضنم-!ف!أ

لرث!،اهدندرمركعكميالأشص!ا!7؟طص"7.كهحمظووأرووإش-ووببمنتر

الننوفلعؤطنبهما3لو2اللهأت!لبلىبابىاقرؤمناوبلأداسا!هو!ىضا

لمزهمف!ص.لب!صقألياإالم!بالصر!قوئمبرلمااهىجمينيمميجمنالموفش،ا

ونصرلمعأممرجفعىاق!السمدرررمبهس!لمذعسرخإبالهصملأط

9دبالمؤبى،ا!هماأووومرلمحلهبملمدبئككصى71طلمبمالمنن!ارالربنعق

!لنف!فصاوكلطرملىامداومر!لىهبمبمرإسإمالوجمبىلمحدافقتصا

!عر،"اد!!المحع!بننوكلهولآكلشوسودمصللاألونن!!قوالمنلا

الله!نؤر.صوح!هىهـمياهوالممعيز!حرا!نميهـاردالميا

الأمحظونلا!هلفني!)الاكحلهره!ل!!وه!الدهـوالعوا!"

فبناصفرد!نب!زرلمتنا!ر،والوبقفورامقادتوالإنجلء!مابا

بى*إلىبههودىالمحن!مقلودعر!و!لا!لنخضالنولمفيانجوعفين

ارحماإلتس!كاراراتااداثصطحد!لإحافي!م!رتافى!هصنآمال!المحنمرا

-،لالممقا-م!:!!!أ)راأ،!*)كزبمنر،\*!-3-1ز5ئى2جص:-الصر381ر!ءصرح!ش

ص!وسفيهعصوو!للاعنفتس!يخر!0!صكوبئط!اصو!ما

نرنا&ءشاو)!هنافقىادله!لأبهص!1محتو7وب!كيلرار!ودد!اناهوك!أ

!س!حرجااكبرلبنووفيمملا2!رويئلم!ليئمح!نييومنونب!ل!روفلالينعما

هر!ا!ون!لدؤلمايقلود!!فلافىلبدغالص،"فا!ن!--.!حه،لمجماي!ا!حطها

وصمالر!!الىئطوالىاببمبىااو،!صصعسطم!لمضاق

س!أمااخملىر!لى!لى!رلم؟/!!ثورو!رالئهؤلهقا!ودوضاطابر!هص!".قلموم!انأ)عوا

ر!ل!أاتادلوص!لأ.نبن!مالا،ء!.!)رأ،تتلممأ2-مم!ص!-ف!حححد!كمشبربك!؟خض

ءركم!ممو)نأد!!لمولىوجمعلىلثمدراب!ماكادد!قينؤ!اكو!إبطفورس)جمزىلى!لم!/1

لى!و!+!لأ!ماا!صمحلىغ،!ل!ل!م)ا!الص!ي!يؤ!أ،شءكهـفى(ز!ءافىعز"(ا!

1،61"116.؟0011!*أ"-.ءلما-(3--11+1م،11+ء)91:

ء/!ر،!/فس!/ء.----ل!لإلأ-ط،-3اس،ط،ءس-//!أ-ص
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11!!اللفط-...
.بر!افلىؤرأجوالويهئ!ثم!كص!جإح!إررس!

1دالرعلكيبم!غ1!!و1لمثم!اكصم!إضأكلصير!خمنمو1ءلمل!ولي!*لأ8

اللر!3-الث1كلملدلى*منر!ئىشلم!نماوكثث

-كلث!،كماطب!ذلذزإكنامخومسزهـثجلمخاومخالصا،!لمحتامرنالا

رصلافثئا.ا!قبما!لم!؟!6!لميلهحشض!لويتح!ثرفتنما!اض

..الدهحمك!لمالصلى،محروخمدطف.رللس!ث!نبمب!عا!ئنيفىل!ونحق

ىظبىصال!في!،ؤ!لة!صنرلافرءصلأةنرص3تا!اإي!ثزضتآل!طا

أ-صدعا!هابري!!!طكا!!39صإأثحي!حووو!

!؟عثكلهصكالىا!*-!كعءي!لظ!الأال!جمماب!اص!لهأ

2-بخحلا.الف!ربهع!رصلا"نأبر!مكظوصل!قيلمحسفركعمالق)ط!ة!/

،!علئسمولله!ممصلاالاع!ي!رور"لاكصمانا!يظمحعما
نىجمزاا!يم!اجمكز!-!صلأفيلمحعانصأوندرعلح!اوفرد!لمآادا!دعاماناءلز

!-ءس-3أ"انديمقيوها!دجاكازإل!ن!ر!ز!!عتيينغالىشيم5لودوهـل3ؤكا

لمفمكلولمكل!رصرو!رواإلغ!كالدكلهىكير

لفترنه!كا!لاال!!كلامحالبم!يبرعتلإل!شو!ماكثردذنا

انأبفزلملسخسبةم!ل!نفرالتلخممخسهالةا!جم!والنا!.\"

!قهـضوألى!اا1!نهمخلأ!يصيغلجمئيمالنيبمثييمحورخم!فحرالولتمخ!0ووكأأألمفر!فرلزرخملىدكاأإ%
[خ03ثذ

م!ق!إجمؤ/3لتنافيفاافثغلىلثصال!لمع!ك!ل!لمح!إكنر!في/

لعصرففملوص!قهباصرفيخلأذ3هم!إيرلحقمثل!إوظدقرلفىم!أ"ا!6ة1

لىلف!!ات!2-صا1رح!لز،لهاإا،ا/ق؟

لمحيرنه!حمرنيدكاربر؟جمهسعفو

المحن!!لقأثو،،.هـوفىلبئا1،إ!ا

ئهأ014،صفولل!اصجمميخح!صهلأالم

ح!!\-(حم!2لبمرتنى1!،01حص-
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جميم!ببم،!3-%تج-"%فيصبز+-ب!7"تن3حبئ!؟نيث!ني؟يم!ه!رلمقى!ج!،!!وغص!بر،-"-كه-
!

-لا7!يم!سخ--؟-7!--:..لم

،5خا!جيثمه9ص**27.-03

-ح!ثنكل!حئورئ!بويلميئوممى"برأإ!ثغاكاكمخحصضكلح!-ئجع!ء!حأع3!/"ا-أ؟

ءئضبهنملابنئف!بنني،ء!اان!و!طنح!لحواط!خ.،؟ا،.

صح!مهاوشايمطممط!لاطدلكلل!اللا!خم!هبهم!لممئ!!ص-9؟لأل!

.-ت!8لى!رإاز؟ثةذعكااها6ل!ل!عؤ!سو!!ا!!را!يا ،!،أأ،،-

،30م!لرائألولائ!وا!حتهط!ر!مؤواهماوأبمهل!مد!ا-.ت!6ف!ا

صا.افافك!!أهةهف!ذاص!!اح!ا!ئ!!بملح!ولطد،كا!)*"ا!"لا"!/أإ"

سبم3لد!-لثاوإهال!ثى!جا،"انأهرلمكما،كل!اأا*أأ-!.*4!لااثط!!ا

لولى!لدلأع!جم!ايرألمو!جمبمس.ل!ك!!هرجمبالاكا-،.جمه""لمأاأي

صبما،اءائحمه!!ثلطلىايهمامحيصالاا؟؟جم!خ"أ6أ

*!اوكلم!ثا!اث!اف!لد.!هرللأعدأ11 ء.لروا!ه!أ،؟:

يماكثأمافتتخ!إممىف!ر!الدلإعاع!!دأ!عبه!وق!.،ا/أمحا%ا

لال!ؤإها!أ!ه!رصهثطم!!ل*ولمفره!ههلرصهأ""!أ

!!وطد،لمحالر!را!عئثا!*أكلثانالىضه،صأريمأف!!ا0كنما؟.

لىصر!اكلوزأ!ررولوصهوإللئاك!لى!بفلم،ععن!أ،!/أ%ا(

افئلال!!ثمو(ء!هإب!بملإيم36"واماول!كركالد!ماائههلا!هلمء8ا"!

كط"لمجزابرك!جم!صبمفى!حوهثالةل!\..

ي!ماعه!ايههممالشماطفف!اونحرم!هاس!أ!أع،عوول!.-،

ماولوغاي!رلملالشكلأ؟ث!!ل!لق!رمي!اريوااضا!ا؟،3د.،أ.اإ

!!-7"لأ
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صص
-"كرفي3-4!لزبمس!سدسلم!ر!!رركؤكأشالما

كا-*4..!جمئ!!ا؟!أ!لهقييرقئغ!،5كئا

ك!-ء!الا!برىبمم!ملك!سرتىورر3كيمسلاكاهـسا

فئولعتقئل!*!ىأر!لض!أء!كثماث!4ئمئعا

ر!!!اءث!أأأكلففىءال!!جم!،كجا

لأ!7هـج!بر!ا!،أ!ئ!2يمثو-!لأةة!زجم!ق!ك!برأ

-ب!!حمئر!!صأ!ا!الح!!4!فا!فهث!!بؤكص)سا

،،!!بم!م!!-أ!ل!ر!ج!كأ!!أ

إل!جما!ضأحم!سث!كفعة2وو04لمئنكه!!كسامم!إ

ع!مح!كى!صك!كأع!كبا؟علؤء!ىل!اكا!ا4حمئمئص!وك!-كبها

لخيث!جركوها!ث!!ا!ر!4أ.3!ا؟ثله؟مصرل!كظ

النننحابي!.ممبئبزإدأبمالاثى!ؤك!في!ع!ثى!م!مما

ك!كغهس!ن!!نجاأها!عالدئ!ك!دزءاتتتت!أظ!إلمحئلكل

حلفنثزو!سؤ!كمكظتانميديخ!لؤع!مرأحكي4عاكأث!!الاأ

ع!إك!هـست!ا؟ل!ث!جمم!لش!ك!صا!ىا!حتثكللى4

لرجم!ظشئئث/ث!لهفىاضككلفغعم!ئ!ناصال!!هح!!اأ

!؟ك!ؤ!ى!عاخنئانخسم!إكزعكر،!ؤاث!جميم؟كاك!ء)دأ

لنتبئ!هـأأكئ!إض!اض!ير؟فاجم!!المحسر!اا!ا
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