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التحقيقمةمقلم

سيدنا،الامينرسولهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

جمعين.أوصحبهالهوعلىمحمد،

تضم"المسائلجامع"كتابمنالسابعةالمجموعةهيفهذهبعد،اما

اللهشاءإنالمباركالمشروعهذاشرطعلى-جديدةمجموعةدفتيهابين

بنأحمدالعباسأبيالاسلامشيخوفتاوىورسائلمسائلمن-لىتعا

لى.تعااللهرحمه728()تتيميةابنالحليمعبد

بخةيق،الستمجموعاتهامنصدرلمامتممةالمجموعةهذهوتأتي

المشروعهذاضمنطبعتالتي،شمسعزيرمحمدالمحققالشيخأخي

بإشرف(أعمالمنلحقهاوماتيميةابنالاسمشيخ)اثارالمبارك

شيخنا)1(:العلميةالمشاريعمنوغيرهالمشروعهذاأسسواضعورعاية

سنةمحرم27يومفيالمتوفىزيدأبواللهعبدبنبكرالمحققالعلامة

عليين.فيدرجتهورفع،مثوبتهوأجزل،لىتعااللهرحمههـ،9421

الكتابفيلاقبل،منرسائلهاتطبعلممجملهافيالمجموعةوهذه

المجموعةهذهمعمنهطغوقد.(..تيميةابنالاسلامشيخ)اثارالمشروعهذا:وهي(1)

العلامةو)آثارمجلدا،03منهطبعوقد(القيمابنالامامو)آثارمجلدا،12

علىشارفوقدلمعفمي(االعلامةو)آثارمجلذا،91فيكاملاطغوقد(الشنقيطي

تمامه.



فيولا،عليهالمستدركولا،قاسملابن"الفتاوىمجموع"العظيم

فيكانأو،مفردةطبعةلهبعضهاكانوإن،المعروفةالاخرىالمجاميع

وداقصا.مفرقاالفتاوى

فيهابينهنا،ترتيبهاحسبعلىالمجموعةلرسائلمسردوهذا

وغير،التحقيقفيالمعتمدةلخطيةاوالنسختها،وموضوعاعنواناتها،

بها:يعرفمماذلك

1(.الرحتة)أهلمسائل(1)

وغيرها،وعقديةفقهيةشتىموضوعاتفياسئلةوهيموضوعها:

تيمية،ابنالاسلامشيخعنهافاجابعشارا،قريةخطيبعنهاسئل

وقد،الرسالةاولفيوردتمابحسبسؤالاربعونوواحدوعددها

إذالجمعةاصلاةفي:الأول:سؤالينعداسؤالاسؤالاالشيخعنهااجاب

مالكرحبةلها:ويقال،الشامرحبةهنا:والمقصود،اماكنعدةعلىتطلق:[لرحبة(1)

بينها،الفراتشاطىءعلىوهيعصرالمامون،فيبعاهامنلانه؛التغلبيطوقابن

الانوهي.الوحبةقلعةتسمىمشهورةتاريخيةقلعةوفيها،ايامثمانيةدمشمقوبين

34(،)3/":البلدان"معجمانظر.لميادينا:باسمتعرف،السوريةالمدنإحدى

(.)الرحبةالشبكةعلىويكيبيدياوموسوعة

ديرلمحافظةتابعةوهيقديما،الوحبةقرىمنقرية،المهملةبفمم:عشارةوقرية

نحوالعراقيةلحدوداعنوتبعد،المراتنهرعلىتقعحديثا،السوريةالزور

،(1/529):"لحبباو"در(،2149/):"لاطلاعا"مراصدانظر.كيلومترا07

(.)العشارةالشبكةعلىويكيبيدياوموسوعة27(،1/1):"السائرةالكواكبو"

8



الرجلفي:ني.والثا..تركهاويصعبرجلاأربعونلجماعةاتتملم

ذهلأمالنسخةمنأسقطاأدري.فلا.ويقبضها.الثمنويزنالدابةيشتري

فييردالمسؤالينعلىجوابالنسخةفيالمقابلوفيعنهما.الشيخ

يقطعهلمطهرغيروهوماتإداالصبيعن:الأولوهما:،الاسئلةقائمة

فيمسلمهوهلعذرغيرمنالصلاةتارك:والثاني.؟..لحديدباختانه

؟الحالتلك

الشيخأطالسؤالينغيرأغلبها،فيمختصرةالشيخإجاباتوكانت

.سؤاللكلصفحاتعشربنحوفيهما

مسائلهابعضلكن"،الفتاوىمجموع"فيتطبعلمالمسائلوهذه

بحسبالفتاوىفيموزعةطبعت-سؤالاعشرخمسةنحووهي-

،الفتاوىمنموضعهلىإمنهاسؤالكلبدايةفيأشرتوقدموضوعاتها،

.القراءاتبعضمنواستفدت،الفروقأهموأثبت،بهالنصوقارنت

الكتاببنسخةالاسكندريةبلديةمكتبةتحتفظ:الخطيةالنسحة

منالرحبةمسائلوتمدأ،مجموعضمن(،حنبلي-فقه)4رقمالوحيدة

نحوسطركلفيسطرا،عشرخمسةصفحةكلفيب(.85إلىا-25)ق

محمدبخطوهي،غالبهفيمنقوطواضحنسخيوخطها،كلمات7-9

والعشرينالسادسفيكتابتهامنوفرغ،الشافعيالفضلأبيبنعيسىابن

بستةالمؤلفوفاةبعداي.وسبعمائةوعشرينثمانسنةالحجةذيمن

ويظهر،والسمقطالاخطاءكثيرة-قدمهاعلى-وهي.فقطيوماوثلاثيق



وقد.الفتاوىمجموعفيمنهانشرمامعنصوصهامقارنةعندذلكبعض

خيرا.اللهجزاهالبراكصالحبناللهعبدالدكتورمنهابنسخةليإبعث

بتحقيق،لحديثةاالفاروقهـفي4421عامالمسائلهذهطبعتوقد

ابنالإسلامشيختراث"منعنوانهمجموعضمن،عكاشةبنحسين

.وجهدهسبقهعلىمشكوروهو".تيمية

ابنمؤلفات"اسماءفيرشيقابناللهعبدابوالكتابهذاذكروقد

عبدوابن،الرحبةسؤالجوابرسالة:قال(لجامع3-ا70)ص"تيمية

منوردسؤالعنجواب:قال79()ص"الدريةالعقود"فيالهادي

الرحبة.

القرمانية.:وتسمى!،النبيلبسفيفتياجواب)2(

فييلبسهنىماوخاصة!،النبيلباسعنسؤالموضوعها:

الذهبمنيحرمومااصحابهلباسوعن،الحربالةمنيقتنيهاوالحرب

جوابهوكان،عليهوزادذلككلعنالشيخاجابوقدلحرير.واوالفضة

عينيه-بينكانهامنهاينقلوالمسانيد،الصحاجكتبمنالادلةلىإمستندا

.-اللهرحمه

القيمابنالعلامةتلميذهغالبهانقلالبالغوتحريرهاالفتياهذهولنفاسة

موضعفيالإسم!خباسمصرحو(،1-101347/)اهـاد":زاد"في

-452)3/":الشرعيةالاداب"فيمفلحابنتلميذهايضامنهاونقل.منها
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،السؤالمنهاوردالتيالمدينةلىإغالباتعود"القرمانية"بوتسميتها

الاماراتاكبروهي،قرامان:ويقال-فسكونبفتح-قرمانمدينةولعلها

)1(.هناكحلتالتيالتركمانيةالقبيلةلىإنسبةبذلكسميت،التركمانية

المكتبةفيمحفوظةعلمفيماوحيدةنسخةللكتاب!:ال!خطيةالنسخة

ضممنوتقع)12742،رقمعليشهيدمكتبةمجموعة-بتركياالسليمانية

كلفي،ورقةعشرةاثنتيفي6!-4)53الاوراقفيمنهوهي،مجموع

بالشمكلمضبوط،جميلواضحنسخيوخطهاسطرا.عشرخمسةصفحة

كمااصلهاعلىقوبلتالخطا،نادرةقيمةلسخةوهي،الصحةعليهتغلب

لكنتمتها.خافي-نسخهاتاريخولااسمهيذكرلمالذي-ناسخهاصرح

كانإنإلا،حياتهفينسخهاانهعلىدليلالبقاءبطوللمؤلمهاالناسخدعاء

اصلها.منمنقولاالدعاء

82!)ص"الدرية"العقودفيالهاديعبدابنالكتابهذاذكروقد

وهي،ودوابهوسلاحهصح!النبيملابسذكصتتضمنوقاعدة.قال

هـ2421عامالسلفاصواءدارعنالرسالةهذهصدرتوقد.""القومانية

خيرا.اللهجزاهالمقصودعبدبنانرفبتحقيق

وال!قاء.المماءليقاعدة)3!

توحيدمعنىتحقيقعلىالرسالةهذهفيالمصنفتكلمموضوعها:

لسترنج.لكي(018-176)ص"الشرقيةلخلافةا"بلدانبهاالتعريفلمزيدانظر(1)

مف.والضبط033()4/:"البلدانمعجم"وانظر
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توحيدا،البدعأهلبعضيسميهماوبيقبينهوالفرق،والمرسلينالأنبياء

المرادوماالفناءمصطلحعلىوتكلم،الاتحاديةوغلاةوغيرهملجهميةكا

حق.اوباطلمنفيهومانوعكلعلىوالكلام،نواعهوعندهمبه

كتبهمابنطيركتبهمقعددفيعنهاتكلمفقدالمسألةبهذهعنايةوللمصنف

337(،936،313،3181،0/1،218/)2/":الفتاوىمجموع"انظرهنا،

بعدها(.رما481)ص"ليالشاذعلىو"الرد

رقمبحائلالعلميالمعهدفيواحدةخطيةنسخةلها:الخطيةالنسخة

العزيزعبدالملكدارةلىإأخيراالتوقد،اليعقوبعلي6(-مكتبة0)

وتقعخيرا.اللهفجزاهم،المخطوطصورتطريقهموعن،بالرياض

سطرا،وعشرينستةنحوورقةكلفي،ورقاتثمانيفيالنسخة

الاحديومفيمنهافرغ،العنزياللهعبدبنراشدبخطوهي

فيناسخهااجتهدجيدةوهيتمتها.خافيجاءكما1285رجب/8/

تخللمنهاإلا.مواضعفيعليهنصكمااصلهاعلىومقابلتهاتحريرها

النسخةوختمت.مواضععدةفيتحريفاتاوالنصفيإشكالاتمق

مطلعها:،بالكتابلهاعلاقةلابيتاعشربثلاثة

جوهروثغركقوتياوخدكأنورأنتبلالتمبدرشبيهك

سكرقيكوباوردماوثمنكعنبروخمسككافورونصفك

تأليفوالبقاء،الفناءفيقاعدة"هكذا:عنوانهاصفحةعلىكتبوقد

بنيعقوبالنسخةلصاحبتملكوتحته."..العلامةالإمامالإسلامشيخ
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عمر:ولديهلىإوالنظرالتملكبانتقالتقييدثم3013بتاريخسعدبنملا

.1322بتاريخويوسف

-203)ص"تيميةابنمؤلفات"اسماءفيرشيقابنذكروقد

شيخمؤلفاتمن67()ص"الدريةالعقود"فيالهاديعبدوابن(،الجامع

تكونانقمحتملهورقةثلاثينفيوالاصطلامالفناءفيقواعد:الإسلام

حزمابندارعنالرسالةهذهطبعتوقدالقواعد.هذهإحدىهذهرسالتنا

.زهويالالدانيهـبتحقيق4421عام

الولاية.أحكامفيالرسالة()4

علىالولايةحكمسبيلبيانفيوردسؤالعلىجوابموضوعها:

ماالشيخفيهبين.سرقةفيوقعتتهمةبسب!المطهرالشرعبناءقواعد

لحدود،اوإقامة،العدلمنالولاياتأمورفيالامورولاةعلىيجب

توليةوتجنبالاصلحتوليةمنجبوما،والتهمالدعاوىفيوالحكم

والتتر.الرفضاهل

مصورةرسائلمجموعةضمن،ورقاتستفيتقع:الخطيةالنسحة

فيوبعضها-اولهافيالرلممائلبعضوعلى،بإيرانالمرعشيمكتبةمن

ايةحضرتعموميكتبخانه"وقف:فيهكتبوقد،المكتبةختم-اخرها

هذهمنصورةعلىحصلتوقد)ره()1(".نجفيمرعشيالعظمىالله

".اللهرحمه"اختصار(1)
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فالشكر،الاسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركزمنالرسائل

العزيزعبدالشيخالصديقواخص،التراثخدمةفيجهودهمعلىلهم

والشكر.لثناءبمزيدالمخطوطاتقسممديرالراجحيفيصلابن

بتاريخ،الخطيبعليبنأحمدبنمحمدنسخهاالمجموعةوهذه

كما.وسبعمائةوثلاثينستسنةرمضانشهرعشريورابععشرسابع

نسخيالمجموعةهذهوخط6(.)5،رقمالرسالتيناخرفيبهصرح

رقمالورقةسقطتوقدالخطأ.ونادرةومحررةمتقنةوهي،نفيسواضح

التصوير؟منأوالاصلمنساقطةهيفهل،تيمصورمن()4

شرعية.قضاياحولالاسلاميةالبلادبعضإلىللشيخكتاب()5

السراجاحمدالشيخهـمن407سنةالشيخلىإوردسؤالموضوعها:

ولهيصليبعضهموغيرهمالصوفيةمناناسعنالفستقكفرقوقبقريةالفقيه

عقباعذارولعتذرلايصليمنومنهم،الصلاةعنخارجةحركاتاوهيئات

طلبه.الشيخفأجاب.إليهمكتابالهيكتبأنالشيحم!فطلب،الصلاةتركه

المجموعضمن،ورقاتخمسفيالنسخةتقع:الخطيةالنسحة

.()4رقمالرسالةفيوصفهسبق،بإيرانمرعشيمكتبةفيالسالف

سنقرجاه.الأميرلىإالاسلامشيخرسالة)6(

الدينشصسالاميرلىإالاسلامشيخمنرسالةهيموضوعها:

14



أئنىهـ.407سنةصفدتولىلما7()1(70)تالمنصوريسنقرجاه

أئمةبسيرةالاقتداءعلىوحثه،العدلمنعنهاشتهربمافيهاعليهالشيخ

الاماناتأداءعنتكلمثمالشهيد.الدينونورالعزيزعبدبنكعمرالعدل

الرسالة.يناسبمختصراتفصيلافيهاوفصل،والاموالالولاياتفينهو

فيالرئيسيةالموضوعاتكبيرحدلىإتشبهالتأملعندالرسالةوهذه

المنصورياقشللأميرألفهالذي،للمصنف"الشرعيةالسياسة"كتاب

هيتكونأنيبعدولاهـ)2(.907سنةدمشقنيابةتولىلما71(1)ت

علمناوقدخاصة"،الشرعيةالسياسة"كتابالشيخعليهبنىالذيالاساس

السياسة.كتابعلىالتأليففيرسالتناتقدم

وهوالرسالةهذهبحاملالاميرالإسلامشيخأوصىالرسالةاخروفي

...واخوتهعثمانالكبيرالشيخبنمحمدالشيخبنالدينتقيالشيخ

ودين.حاجةمنلزمهمبمابمساعدتهم

المجموعضمن،ورقاتتستعفيالنسخةتقع:الخطيةالنسحة

)4(.رقمالرسالةفيوصفهسبقالذي،بإيرانمرعشيمكتبةفيالسالف

الرسالةهذهنسخمنانتهىوقد)5(.رقمالورقةتيمصورمنسقطوقد

هـ.736سنةرمضانعشريرابعفي

.(175)2/:"الكامنةالدررو"(،-483483)2/:العصر""أعيانفيترجمته(1)

2-23(.0)ص"الشرعيةالسياسة"لتحقيقيمقدمةانظر)2(
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فيه.و[لاعتقادعربي[بنفيكتابصورة)7(

الطائيعربيابنعنبعلبكاهللىإالمصنفكتبهكتابموضوعها:

لطلباستجابةوذلك،الصلالمنمذهبهمفيوماالاتحاديةمنوغيره

الشيخمجلمسلىإحضروا(الشيخسماهم)وقدالمشايخمنجماعة

ابنفينزاعبعضهممنوقعانبعدذلك،فيالكتابةمنهوالتمسوابدمشق

مقالاتهمضلالعلىمنهمالاتفاقوقعثم،الاتحاديةمنوغيرهعربي

المشايخوكتببذلكمحصركتبالرسالةاخروفيالاعتقاد.فيالشنيعة

الشيخ.كتابفيماعلىبالموافقةأسماءهملحاضرونا

المجموعضمن،ورقاتسبعفيالنسخةتقع:الخطية[لنسحة

.(4)رقمالرسالةفيوصفهسبقالذي،بإيرانمرعشيمكتبةفيالسالف

وعمر.بكربيأمنبالأمراولىعلياإن:يقولفيمنمسألة)8(

يلياهلمانهيزعموفيمن،السالفالعنوانيتضمنسؤالموضوعها:

تقتضيهبماالشيخفاجابذلك؟يعتقدمنعلىيجبوماذا،مغالبةإلا

السنة.اهلجماعوإالشرعيةالادلة

المجموعضمن،ورقاتاربعفيالنسخةتقع:الخطية[لنسحة

.(4)رقمالرسالةفيوصفهسبقالذي،بإيرانمرعشيمكتبةفيالسالف

وغيرهاه.(.الموتيدككماتنماتكونو>:تعالىقولهفيمسألة)9(

كتابمناياتخمسعنالسؤالتتضمنالمجموعةهذهموضوعها:
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لىغفرربقالو>]النساء:78[...(الموتيذككمتكونوأأئنما>وهي:الله

نصوحا<تؤبةاللهإلىتوبواءامنواالذيفو>يايها..(]ص:35[،همفكالىوهب

علييو>حرمت]المائدة:09[...(والأنصابالخمروالمتسر>إنماو]التحريم:8[

:3[.]المائدة<ف!ق>...ذلكخ:قولهلىإ.(.الحنزيرولخموالدمالميتة

منمجموعضمن،ورقاتثلاثفيالنسمخةتقع:الخطيةالنسحة

فيالرسائلبعضوعلى،بإيرانالمرعشيمكتبةمنمصورالشيخرسائل

عمومي"كتبخانه:فيهكتبوقدالمكتبةختم-آخرهافيوبعضها-أولها

عليهاليس،واضحنسخيوخطها"0-قمنجفيمرعشيالعظمىاللهاية

وهيتقديرا،التاسعالقرنخطوطمنوهي،النسختاريخولاالناسخاسم

منأيضاالرسائلهذهمنصورةعلىحصلتوقدالخطأ.قليلةجيدة

ثانيا!لهمفالشكر،الاسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركز

مجموع"فيفهوالثالثالسؤالعداقبلمنتطبعلمالاسئلةوكل

مجموعته.ضمنعليهليطلعبقيتهو57-95()16/":الفتاوى

أخوى.مسائلوثمان"طيرةولاعدوىلا"حديثعنسؤال(01)

أسئلةثمانيةومعه،وضبطهمعناه:لحديثاهذاعنسؤالموضوعها:

باختصار.الشيخعنهافأجاب،والقراءاتلحديثواالفقهفيأخرى

مكتبةمنمصورة،ورقاتثلاثفيالنسخةتقع:الخطيةالنسحة

)9(.رقمالرسالةفيوصفهاسبقوقد،بإيرانالمرعشي
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مواضعفي"الفتاوىمجموع"فيالمجموعةهذهأسئلةوبعض

2(.20-0/2506)57(9560-/)5112(5-901)6/:متفرقة

فييوجدلاالذيالاولالسؤاللاجلالمجموعةهذهفيفنشرناها

أنهاوالواقع،الفتاوىفيمفزقةالاخرىالمواضعأنولاجل،الفتاوى

أسئلة.عدةتتضمنواحدةرسالة

.والبندقبالئسنابالرميفيمسالة(11)

برسوميعرفوماوالبندقبالنشابالرميعنسؤالمونسوعها:

الاستاذية.

رقمبتركيابوردوربمكت!ةمجموعضمننسخة:الخطيةالمسحة

ورقة()135فييقعالمجموعوهذاب(.-47)46:الاوراقفي81()5

لشيخمسائلهأغلبكاتوانوغيرهالاسملاملشيخمتعددةرسائلوفيه

الخوارزمي،عليبنيولمم!بنهحمودبنمسعودبخطوهو.الاسملام

وهذا.وتسعينسبعمائةلسنةشوالمنعشرالثالثفينسخهمنانتهى

تفاوتمع،والتصحيفاتالاخطاءكثيرنسخهتاريختقدمعلىالمجموع

الخطوطاوالاصوللاختلافيعودذلكفلعل،اخرىلىإرسالةمنذلك

اشتغاللافقطناسخمجردكانأنهلييظهروالذي،الناسخعنهانقلالتي

منبنسخةالقونويالفضلأبوالاستاذأخيزودنيوقد.بالعلمله

خيرا.اللهجزاه!س!علىالمخطوط

رئيسين:عنوانينتحتالاسملامشيخرسائلالناسخجعلوقد
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منيبدأوهو.تيميةابنالاسلاملشيخالمضية"لجواهر"ابعنوان:الأول

تليهاوالتيهذهرسالتنامنها،المسائلمنمجموعةويضم6(0ق-51)ق

هنا.ندخلهافلمالفتاوىمجموعفيموجودةأخرىورسائل(21)رقم

ابنالامامانتقاها"تيميةابنفتاوىمنالمضيةالدرة"بعنوان:نيالثا

،(6012-ق0)قمنالمجموعفيوتقع-أولهافيجاءكما-الهاديعبد

.هذهمجموعتنافيدخلتالتيالرسائلذكروسياتي

مختلفة.أخرىومسائل(.-استمرمكانه>فإن:قولهفيمسألة(21)

ثم،فقهيةغالبهاأخرىأسئلةوثمانيةالايةهذهمحنالسؤالموضوعها:

فيليمسمماالمضية"لجواهرا"بلهاالمعنونالمسائلمنبقيبماأتبعته

.الفتاوى

-ب47)قمنبوردورفيالسالفالمجموعضمن:الخطيةالنسحة

ا(.06

رقم)أفيون(مدينةفيباشاحمدأكديكمكتبةمجموعة*

الوطنيةالمكتبةلىإالمكتبةمحتوىوبقيةهينقلتوقد(،)17517

صخربنأيوببنصخربنأيوببنأيوببخطالمجموعوهذا،بانقرة

بمدينةالعامريمساوربنبقاءبنوثيقبنخالدبنالحسنبيأبن

فيالمقيدةالتواريخبحسبهـ()732-736سنتيبينمانسخه.حمص

كتبه،بنسخعنايةوله،الاسلامشتيختلاميذمنالناسخوهذا.الرسائلاخر
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"الردتحقيقمقدمةفيبهعرفتوقد،رشيقابنعبداللهبيأمعصحبةوله

علىالضوءبعضيلقيبما-ناسخهاهوكانإذ-")1(الشاذليعلى

منبنسخةالقونويالفضلبوالاستاذاخيزودنيوقد.ترجمته

خيرا.اللهجزاه!حعلىالمخطوط

:(1-9)13الارقامذواتوهي،مسائلعدةفيهاالمجموعةوهذه

-أ111)ق؟ومنسوخناسخفيهاهلالصفاتبابفيمسألة()13

ب(.111

الاستواءفيالأكبرالفقهفيحنيفةأبيقولفيمسألة(1)4

ب(.1ب-11113)ق

أ(.1ب-115)13العلو.فيمسألة()15

ب(.181ا-018)ق.."شبرا.ليإتقربمن"حديثفيمسألة(1)6

ا(.ا-184)182..والنبواتالتوحيدإثباتفيمسألة()17

أ(.ا-191591)ق..الدقليينوالقبحالحسنفيمختصرةقاعدة()18

أ(.126)ق..كيلانأهلعقيدةفيمسالة(1)9

نسخة."تيميةابنفتاوىمقالمضية"الدر!مقفتاوىمجموعة*

وتحوي(.11)رقمالرسالةعندوصفهاسبقوقدبوردور،مدينةفيتركيا

وهي:،والاسئلةالفتاوىمنمجموعة

32-35(.)ص)1(

02



..الصلاةمسائلمنوكيرهاوالدعاء،بالنيةبالجهرتتعلقمسألة2(0)

ب(.-66ب64)ق

ا-66)ق...!ي!النبيصلاةوصفة،الصلاةشرائطفيمسالة2(1)

ب(.96

-07)ق.التعريفاوقاتالقدسزيارةينويمقفيمسألة(22)

(.ب77

ب(.-08ب78)قالمنصورعسكوفيمسألة)23(

عاملاجيقالدينحساملمنصورالملكاإلىالشيخكتاب2()4

أ(.ا-7989)ق.896

2(.2-1443)28/":الفتاوىمجموع"فيالرسالةهذهانلىإوأنبه

لمالفتاوىفيانهاحدهما::امرانالمجموعةفيلهاإدخالىإدعانيوقد

فيعليهمنصعوصوهوكتابتها،تاريخلىإولا،الشيخارسلهامنلىإينص

نحوزيادةنسختنافيان:نيوالثا.لاتخفىالتياهميتهلهوهذانسختنا.

الرسالة.قصرمعهذا،الفتاوىمطبوعةمنسقطتصفحةنصف

أ(.-79ب69)قوالدواءالداءفيمسالة)25(

والثالية،واحدةهذه؛خطيةنسحثلاثعلىالرسالةلهذهعثرتوقد

أسسالفاالمجموعضمنوالثالثة[،4854(مجاميع)182]الازهريةفي

":الفتاوىمجموع"فيوهيتركيا.فيباشاكديكمكتبةفيوصفه
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،لجواباوبعضبطولهالسؤالمنهاسقطلكن(-01/136137)

باخرملحقةوجدتهاثم(.)1بهالهاعلاقةلااخرىبرسالةلحقتوا

ضمناخيراطبعتثم65(.651-0)ص"المصريةالفتاوىمختصر"

كتبالسؤالفيالواردالشعرلكنآ(6405-9)2/":العراقيةالفتاوى"

!بيتانمنهونقصتحريفهمعنثرا

ب(.1-91ب011)ق..الحلاجعلىالكلامفيرسالة)26(

ا(.012ب-911)قلمقاصد..اكلياتيجمعفيمارسالة)27(

مختلفة.فقهيةمسائلمجموعة)28(

فيذكرهاحسبعلىلا،الفقهابواببحسبرتبتهاالمسائلوهذه

مجموعتنافيهومااو،الفتاوىفيطبعمامنهاواستثنيت،المخطوط

اخر.مجموعضمنهذه

..متفرقةوفتاوىمسائلمجموعة2()9

الفقراء...،بسلوكتظاهرنقدالنساءمنجماعةفيفتوىاولها:

()567رقم"الدراريالكواكب"ضمنالظاهريةفيومخطوطتها

(.ا-ب98)ق

بالمدينةعبدالعزيزالملكمكتبةفيونسختها،متفرقةفقهيةمسائلثم

.(136-01/19):""الفتاوىوشفاؤها"،القلوبمرض"رسالةوهي)1(
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المحموديةالمكتبةمجموعة،والسلامالصلاةافصلساكنهاعلىالنبوية

ب(.أ-4747)ق)2775(،رقم

***

التحقيقمنهج-

هذهكتبتحقيقفيسيرتناالمجموعةهذهتحقيقفيسرناوقد

وخلاصته:مرارا،شرحناهوقد،لىتعااللهشاءإنالمباركةالمشاريع

مولفها،تركهلمايكونماأقربسليمنصلىإللوصولبنصوصهاالعناية

وأإفراطدونمصنفها،غرضويخدمالقارئيفيدبماعليهاوالتعليق

تفريط.

بلالمجموعةهذهرسائلأغلبأنلىإأخيراالإشارةوأود

علىوالعمل،واحدةنسخةإلالهاليسللاحقةوالسابقةلمجموعاتو

ذلكلىإاجتمعإذافكيف،الممارسيعلمهكماقدممزلةحدةونسخة

مجموعتنارساثلمنكثيرفيلحالاهوكماورداءتهاالنسخةأخطاءكثرة

قراءاتمنواستفدت،العقبةهذهتخطيفيجهديبذلتوقد!هذه؟

وبقيت،الاصلاحيأجملومحمدالعمير،سليمان:الجليلينالشيخين

وتأمل.نظرمحلقليلةمواضع

كلدعوو،العملهذاإنجازفيأسهممنكلأشكرالختاموفي
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ومدرستهتيميةابنالاسلامشيخلتراثومحب،والتحقيقللعلممحتث

اللهوصلىالكبير،المشروعهذاإنجاجفيتسهميدلهتكونانالمباركة

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلى

وكتب

العمرانمحمدبنعلي

اللهحرسهاالمكرمةمكةفيتحريرا

هـ1431/رمضان/01

!1أ5ول!!ول!"سا!ثمأه!أ01س!هثح
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الخطيةالنم!غمقنماذج
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*!---+..-"ت!!-خم!ح!!خسش!-س-!بهنش!ج!:.3+.-خس!ب
أا-!ح!لمبم/!مول3*"6

؟.-
!لالصملآثابرت3روداذ!ث!".ةالهي*!اهـ!روصح:رمحت-؟

3.ث!ب!لأ6الدكت،!ثغ:1!-ج!ةكاالي
-*+.دثهادة*بم.!+*-.هـ6.بر.

قحبا.!رآ؟نزحب!5+حتحصهـ؟في"كت!بر!،!ةمح"*.ء+

3ك!!قي!ا!!بنة!0ه!مك!بل!ما!-!+كت!
..ت!.!:0".ثهـ-رحيرئ!!

ثمحلمحصص!رو.هـ!حب-!ءهـ:ئهب

!علااث+لى..!ثيير-؟دك7،يمب،!ب

و!كدثر+-لغفى.ء!(لمحهـ!ط:هـ:!!. امحمت03ح!-ثىو:ث!"طوبم.!:-

!ل.لى!أ!ائ!!هال!3!ه!9،تت!!أت!د:).
هـه

فى،ك.ندلأ-!أء!رلا*!تد!!!ت
.!3كتشثا*ل!؟(ا!ا"!-!.+!+

قيي!!لث!!لاتأ*ف!ئريا.!!+!ر:6اللأ.!ى!يمللآةئاثب.

ة+-56-ثي-*!ا
-اءاهـ:!.ي-!6اث

ا!!أث!:كأفي!م!لاأ!أووأ\!6م!!ؤ!. .:لأ!وليب!ات6به+

قثلج!!!آطلمحث2؟!9!ا+.ررث!!!لا.*.

ثلاويىةاليم9؟.3د.ئجلم،-!ة؟6خت!ث!!تتيخلىا-!.0"

كى!ا+ثي!\!*+6في!ي!09ت.لا!افى3!!لىبر.%!

-.-بحرمح،

الاسكندريةمكتبةنسخةلرحبة"1"مسائلرصالةأول
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لأ%تأء!ء،..جض!م!-*-أير-.-=-ء.،
ورعثمح-بح!%اننعنرلزسووفقرءااخا:

وفا.ل!ل!جمه.لولنما!لألمحرفوا.ا!ا"

ا!انت!ولماهرتويخ!احعأكاجمر.[بع!نزبثحىجونرلوا

قبلذدفيشزكعاد:مااو!ل7شك!.

مرسربى،نابه!زأامافا!ولإ،[ولمح!2إار9ثذإ-

!فيقا"كلهـأظ!وجوبمئيماينانلإي[هااو

والمرشزلا!ممانجلاط6مكادؤاهرضبرنجني.أ

-العص!.رطكعلىءل!1!لصعلرراال!إ1اا

طىةلمحاوراعل!صوفىالمهـرمح!بهفد50واح!كاعر!؟!،أ

طدكربرك!كلم!جمشه،!لمحح!

ا!-،لوأليك!إبرلهكامحفراسةالما[!!،"!11

.01-!-،01أا
عى

.*----ا-إ%!!%إاإج!+*يصيم!،10

الاسكندريةمكنبة"الرحبة"مسائلرسالةمنالاخيرة[لورقة
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اصصصكث!ى641؟؟!"أ----حم!
احمىجميملراألله-،ء-/ى--.+*07-2

لنكاقاءاو!قمممامقشوورال!ا!لهولثؤدباو!فعبخبنةل!/لمحول

ل!ضربهالزؤحولماا!!ءنهدلعلأالرو!ىهاعنئلروكقدص!لفلأولل!را!

نأ3ا!لمبنم!ما[!س!كببكلوولرصولىصاأللهجمدهمحماإل!الكلو!لد
د!كل7صصلصلىالديااك!جمدامحتفمق!صعق!د!!ربواول!ا

لش!إلمحتي".سردؤ!لألنابختنمناس!اماب!لمقم!زبلإرلموانزلبهررصواو-ألأ

كل/نجةأقيس!لملفحباوبحظو!افؤلملقىا!أئتالغضزومنافلاسفم1،2

واكله!عزقيواحذكالبنالوجعلىلا!لقاهقلإلملهغابرجميبرحد

!فىسغفل!ل!شندءلمحاأل!معفوحالقىدانخافههأالامجيالصةلملئؤجمه

لؤولىالؤلىبهالمشكو!الذبه!اكا"به*0وافؤحي!ؤ:دنا!ضسة3ضننداسماأ

وبلأ!نردلهفداندززفردذكر"!لا،وفىدص!صيخمزرستجذممالنهـب!لمخمدرىتم
..-،00،01ء،ل!0.!وح

يبئ."حم!وهأ!صالينخ!ز!فهبمقىي!فارأ5صبو،مبن!صص!بن"/

لاخماطأقم!!ههولخمالبمؤ!صقبويى!قافالمج!آخرذرحلإ؟نلمكلكولى!
-س00.9".6

بى"اعا!ىأولفلأابحد!افىلمجمطب!فينجفهاونح!لالأفهكإكاتطفوال/نا،ط

عق!ليلق!!لمجمد!والخاوافا!دىيفا!افيتجتيزهلقلخماانواذكلك!للاظننم!نم!لرليما

فمالصؤؤا!إفىحالهكنل!كلوكاكماصدم!أولان!ذأل!ديقدقئحلؤالسطتخلؤأ
لاصكل-مى!

ت!ابخلو!د!بمأجمق!الأدرلمهكدول!لصأ!ممهل!تجاعرلمسب!ايخيزالصماكدكلإ!،4للىيهنضلهزا

!صسقىاىلمقو!ء،إوكقلا!و!لممم؟!لؤؤاز!سفىلكللأأريخه!الىا

5ءدأفأامقلرفىلمكلادديد!!نبلسرإذوالقمعز!واصكخلذبمهالنود!كاء

لح!بههلمافىف!إاندكانخامقلأل!لزبممبهم!ل!نلمأاقا!!اإقباله!%!ذلملمطن*-/

!دل!داعلالأدلهر!الدهدو!دإئيتجزا!ما!وفأإلب!كالآفضأالرضىادامحهلمحاقنلا/ماجم!البرفأ!--آ/!

كنبها!م!لىديزلحيبم؟دال!ليراايخم!محبر!مسوممبوحاوإصيوشبهمبمافنن!طروفيلمز..

!،ليثتاولمسبوا!ةاهلا!اىومم!ه6ي!،

يعقوبآلمجموعة-الدارةنسخةوالبقاء،الفعاءرسالةمقالأولىالورقة
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ال"إلنالرى!و!هداس!لولهل!رلق!قدلغادسمال!ؤ،!ملىصلمحد!لمم!

فقيؤأل!لمإ!!دلمحقيراوكان!ز!ا!للققيلنلىتملوا!!،بىور!لمجم!ليقا!

لىمااله!ثقلولاث!اة%فما!صض!ئحفانؤللأ!لى!ضأمربجصض/هأبرصما*

ق!ماووهـدجمعكزيرنيلبنمببن،لىاألورا!رقفيابموؤز!ا!ر4ببزل!ا!لابماال!

لىسولبما!رالميللأزملاليارضلوكال!المثن3إ!لا!لئمالبللحا0

عرفى!و3!اكالتىتمو3اا!رقاصنذ"جدبرواا!ا!4!احروا

.0000لهنب!اولاللىلن1بممد!حاافلبهلمحاإ

بممل!دتعضنهاتالفنراتنابمقمايخ!!لصفالأئم!دىاا!الببم!مهفرلميموكما

.00ممداال!90م!ا

!لالمل!ؤفاليلمااه!الالضالى!رلقطانالدثهالنفوقاثا

ل!ا!ةدانماخؤوارإنحاوالللوبحر/

ض!خدتهاالدك!قاواق!اؤا

برلبنصا000تات!وابالحلىاوالرنرمحافببهلؤاف!!/البراراتا!ودئي

؟نملى!لىناكدولمالموممكلشم"سىراهاميالبنا،ربىلمح!لىأىف

0"00الاحللمجمبردوم3لماكىاباافىئخريرهاإلوعأف!لحلم

صاي!قال!عؤأفرل!لمل!إليلانزفىكلبرد!!ماض!للى!ا!!!إفف!!البم

!ا00010!رهـ!ص

لم*ص!

./هوئغرىجوو0قئوحدجمللا*لؤرادثلبمللىسسه!بلإاإ2!ر+.غ!ك!

ش(س!رف!لاوولروجمصلااروككلكر.ز!3يمص!سس
-،.لوو"لكل

لرا!دنليفبناوصورتفي01ل!فورواابأواش!ااخ!قصهصك!0

خر/اظ!قلانحنأفيليلا/لماكىلانملمغحوىوماول!لا*

،،وول!شكلقسشيناالذك!لم2فااابرولايحإالد!!بةلفباا0

فصلتاقيناذاذيخئاواء11!إالمنحىفبز!ناضم!لمذفا

يعقوبالمجموعة-الدارةنسخةوالبقاء،الفناءرسالةمنالاخيرةالورقة
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!ؤ!-!"ء:..-.---،5!00..
.51لمر0ممهـء،(،.11،:-..ى.،0:لمصاضيهـبرلماءبا."بز!ث-

:ضر...:أ."ة.ت.ء-..همم..ة.ث.-.."

رتجؤكا!اميصىالاظ!لرك!التهاا

02لعضلالارجم!يصنوه!المئ!بإوو..لم!ا!صياأأأ.

...،ابم!ب!،الإئتاأكامعماآلالإدبمفىدأريلبرجمىي!لالننومؤأ!001

/ث!مااإلعااه!اص!ا!!1+!امقاصعت

مقبوكظعد!!يخلللحتىالهداايعيماكالىأث:
1!....

001.لولبما!ل!نجنننكلىجم!لنرعسابلىص!اله!س!ككينقيبر

ةيى!ه!لاا!ه!إنالهالوجمبتبه!يب!بيزبييبء.0

صىه5ص!،:لا:د

]اله.لمأثاإسمازلم!الأ**!هوله!أ

-"كاصرإ؟أ؟.بىاسهران!إلمجياررسويهصلىائهى

اهورك!س!أ!ي!اجممنر444لاو!يؤعل!لل!اعلإوالهأ

.9.لمماا!هقإتاالملالئ!واطال،فضلااللببنؤاتواجاأ1

لمئه"إدابمو!4ا!س!زإض!اولىجمق!][اذلم!"با

ل!ملألىقاووإفهولهمنهوضأونح!إطهوول

علهوجمملهأب!!إلهالاوسماا00000000 لقن!اصمح!!!

ي!3+-يرءلإء.:.000تج!!صه

بإيرانمرعثيمكتبة"الولايةاحكامفي"الرسالةرسالةمنالأولىالورقة
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!افإرهلاكاطها!!؟!لرولمحفأدع!9ويعاوئيا

د!ا!!ل!كامحالاصذإلمو3)خاالمقئلالمحا!زوامربقخ

لى!ورمحلىنمونجاس!ئاولهافىرك!لوحوقكا..

نخأ+ااب!0!لينل!اؤ،رللرحوضعوئنه!كللى

--4،كاطمالسهاافياال!محمأرعلكله!ورمخمل.

دوس!إئماهلىركجدفملونازطقاعلر!ؤدنهلاالرص!إفأء..

تر!لمسلى!ح!سراوه!ع!ع!لط!لأ!لاوبووناا

رىلممأالئئ!،أبإسنها!ءالمسدولتزمقتننا.

لشكأرلاادنالأفضهلمإا1دفأتفضلهؤصاإإهـا!مضن!ا.ا

،..!ءلذىدخالاغنالىاالتؤدفدبكلماولىدا!ا

لالمكوزامافكر.فىلنمهروعالتنام!ا،موكاكؤ

برالؤ!موااخنر!و[!وبخئموش!خزلههؤوح!إبد!

لمـترلفى!ىرفياوالنميأواامحال!ودكااو!دفضهل!!ا1،0

فىفىإ!شصدنللمااكلفلطلمزل!الالم!اشسمملرا

ولرهـ!،فيو4المس!!!عقحماعهال!بىنهما"النحم.،.21

!سث،بمبمل!هلىلبلإاوممهمدوعام!مدلعصررالومي.ةو..!

ن1بإيرمرعشيمكتبة"الولايةأحكامفي"الرصالةرصالةمنالأخيرةالورقة
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.-..201-!!

!!أددهوما!ؤفبوإلأ!5لولوحمراللهاا
جبمص7!1،---ل!:

لدأسلواا"ل!ا!هئأثألشنغ4معهج!.-لا!

ئاسزأمئهلى!ىه!إلبمأدااايشاحمهشحمثإ-.+)

س!جمكللأهورمقفصبههلىف]لمنت!دعهاد!4

وباحغبخب!،ا!ؤحم!صالهال5الدطب!

مدلو!صر!سضولها!لمعتركاولملاإلأأحد!رلمدوع!كاناشالمأ

ولاهماملاهأمملا!هالرلئبغالاس!ولذلاكلحصرا

ه!بىكلعد!!لرىالشردىء!ع!4!وا!رألمزقطمغرا-لا-.--ص

له!ال!بهاع!اله1حلامهمممامالأهام!يههلسغامدالعأداا

.امن!!ووارلمجغألهلثهي!صاقولععزالتصلمااجمدشا

لمممبرسدلفؤبهل!إلمالسؤولا!شه!نيكرصرتإ--."

لأدئمافىد!هحمامغابلإبارإالسمقكااا!اعصلعؤفؤأ

بخم!مئراف!إبخمسيمنابمئنزح!إلق!نجرالأعل!اافيبهانوفذ!-
عببموعر"ك!تطلرفأ؟

اللو!ارءولبمطهولدصماوعرلوالزث!:.2.!..-...ا:

فاس!!ا!إلصلىملأفاؤلممويد!فا!ااكىلملىا!لمف!.!.-..--؟:؟-.

ليغفؤلبماا!وكصاوهتىبدبتائافؤىث.لجنأصزبرلا9-1/في

هك.،3.*:...-فنه!

.*.*...:...-لحلإحمد!ت!-

مرعشيمكتبة-الاسلاميةالبلادبعضإلىرسالةمنالأولىالورقة
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ا

،

ئمه

نل!

لا.

م!.

أبر

و

في

و-

ثأ

إ

لاالمجا!لبد4اا!الهـ!وبرنمأول!أصالهما2جح!ق

لاكألم!ف!إا!أاللهولااماهـواتقلبيأهـايهكاركل!0*

فطل!للهكاحوالاوائاالاالهنهنقلدعالزفردهذ-.

هـال!إابركلائرفونالقو!بموالذ!اا!لمحلأفي.:.

مرعشيمكتبة-الاسلاميةالبلادبعضإلىرصالةمنالأخيرةالورقة
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001إلتهكعظمىيتآ!س؟فنةجاش-

قم-،ىيرمرصشعى

العلأعدالوزعأا!خا)9ما(العا!ب!ءبه!انحور!الده!ى0

وص!يىللهعربقل!وحيماحدبتنجةلمحاجمى1ألز،لمدابو1

ر!فرمةهاج!صعرمحاو3تع!قيو!اع!وفي!ط

ظاسا!ال!وهفلبةبهمحصط!اوور!ب!عداا

"ةومللم!صملالفزاثقنوا!ياجرفهلمجىشاللفطوامتو7.1

هأل!هـتب1ده!"لماملى1[لمئهور!غ!اخقالنهرمولى!!..ا

رصأ-!هطيعا-له!حاذ،تئنالق!إة!منؤانفقيومح!جبما%نلن!بخ.

إهـنجذرمحأ!اسظداب-ابادطتا!مذهمالنتافنجبم

خيصهقبذ1هبللإللنراممنيما!كلمنمد!إ1فيهذهته1"0

لمحمببم7صي.ختؤم0حذلفعورا،فولبعثوسةلى1-

08*ب!أ-!لاقي؟خاي!.ببصر9لىهلد!ثلورظم!ئم

ينهلعماتاخنلادكىحم!ام!جطمومغاننذبجمقصا.

و1!إفئ!وكلب.يهوبروالهأجم!وملتجوإللعن!ع!.

ك!يخصمف!وا1بجضوإس!ءل!يخوزلمح!ق!دجواهدا

ئمرالح!جم!و)إثماملآوو1ضرب!ل!مم!كبآاا

ءفيطرلمطاعرابمإمجوصنياعربهويرزص!ونجي!

صلمهه!1لأهافاتصعزوانخبفوكأفةولى9ماف!جثقلفا"

ألوحذاذاخكلجبتط!بغي!دزصجخ!!!مالهاهةصفروا

علردعمدب!انجلمن!إل!اتمببمثار!!ثا.لجميخرجع

!ص!..---..-ث.-..لا.ء..؟

.--:------!ن!*--.....أ

مرعشيمكتبة-"...طيرةولاعدوى"لاحديثعنسؤالرسالةمنالأولىلورقة1
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قةلور1

ر1نه.تر9ب!اوب!اوكهونلببناةث!علإيهلم!هالهحيطوصولي1

!جب!قيفكلدفنف!فاالمع!إجليخرا!بضنحااخبمالنا

نئدمزطوتهـلبىعلأربمبعبنراينمولم!يخ!يم!فو،فؤألكبم

دبرلرقيك!لدذوقح.فدنحوسلورلو!ا.:.اخا1-المحزا
.مبطه

لاملآنحلش1باخصوجى!بريينفاوق!شبتماهو!ون!

..0ءرناماأل19لمدظاخلنابا!هنيو1يريا

ا!لإصبنىبجصيمسلمنيا-طوانقشىالمحمعليلىخاصمنجناصص

فيلىلدضواايخىالمؤمجباناكما.برو)لببامةيوم!ا

مطلضادلمجزالاله،رص!موامالخزالمجىمافهمامصات

ا!لمي!لأنجلى!ئ!أالخض!اماكائ!!!1!ت

ا-(حمارالزبمبكأشبنبفيصابأ!عل!؟ابخجبررا!هالي

فعفحأ!ةأا!همحربفيجموهاقرلخ!ظ31اممزمح

يدفنو!ح!الما9دهروكأ1ء9لميبئمجاوثااصقافالأق

ارزفمواللهمودك!زاماوسعضأظوحنحجمز!ظجملإثالبمالكاإأا

اديماععداهع9حهطاخ

،..ام!مىللىاقي2صصكمو!بن!!ي

قغ-هىترعمثىممر

يرلم!لمجو9ل!-.-إاا--.-!ير---.-ك!..-

مرعشيمكتبة-"...طيرةولاعدو!لا"حديثعنرسالةمنالأخيرة
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.-ش-3

----

كا---.-ت-ت-يمحط--ثة-ير-"--تب---تعسظذ-=ظغس!!كأغطيمطوت---تت؟--ذط---تت-دظطةدتى-ت---ي!تتتحط-ةحت+تيمبر--ت+-وح-يم-ت جض-كاى!--"تح!-ى--سجبيرت--كاط?---ت--ت--س!-------تت----------

-!دةذ-يمحودذنددخوذة-ت-+---ت--ت-خبطظةحضحطي!بكأت--!-حد---جص-،---------ت---ت------حو-ير--ير!ير ":--حط---تغح+-ت-صتت--ت-ت--!يم-د!-.----د---!؟----د--ص!--خوة------:ت-وط،ت--د---د

--تطظة--.--!خىب--!ير---قي!---!---جةظ-طحكي!ء----؟--تشت-حد--
--كأ-.--ت-.ح!-ت-!س-----كأتي!ء!-ت---خصت!!صنح-عحمعةظ-ت-!ححضظذة-كايرةتتوحيييطقي-+خ!جدحضذ---،-طص!غط--ح!-ى+تب-ط-ود ----ت----=-!---دط-صش--ححص---حسخس!-ت-ص-!ت--جممبط.تحط--تت

-تسب-----يميرص-.-=تت-ض-ء-ب--ىكه-غث--حغدس-طص-ى!ثةذظنجمحةح!.كأ-ححدذ-وط-خظذ------!ت-ج!ص-ى-ت ----ت-=كا-ختتيه!-يجصغ!-جم!تترر!سش:ءبتيه!حضت!ض-قيكافحس-كأ-قي-ء--!ي!ت،خيىتت!-ءكت!---3حر--عد!-ء-؟"!تت---+ت

--=----!-بضطشنو-جسظحذتكأ--يمتمص-ظوذكأتتجمه"كأ-كيم!!تطير-تص--خوطظ-يم-----خ!-"-جنظثخ------ب----- --=--ء-دة---حة--=--ب-ب------!!ء!حو-كاحجحختبتكشتجح-غدحمضخ!!--جمطحص*ت-ب-ب.--غ -ىش----!-------
-غح-----ب-ت-يم-6--ت-"كأتت!--بغد!ح""-كاءيم-دح---وذكاذو-تيهح-يمخجثط--كص،جسعي=حسبتت---ط-س--

-حذج!ت--كأ---تكاشجصغدث!كأ-ت----*ت-!--ضخسصكه!حدة--جذد----عدكأمحب-خو-ب!دظحذعمصكنغكصجبذح!-وذ-عثى-----ب-خحوت-+"حد--.-تتتتبن

-----قي----بخحمع!--!ب!!كأ-طثضخحب--="--ت!*----.--ب--كلرت

-ت-يرةدوغ!-ت-خههرى=كأت---!!-تت:كأ-تج!توط-وط-..---:----ب--يبع!-ظذير--عوط-----تت ير!ىوطكأ-بةغسض!-!ءودذثتجةةوح--توحخذت.!يم-خطذ-:ح!ت-ير-ذث"--ج!حند--صدةب!--يض!--دير-في=--تظط-تء-ت-ت
-ب!ض----ص!ضحمخوت---ت!د-ءطوةحم!صكأ-طهوحو-جمم!---ت--صم-تدوةيص!--حط-كأتحمور---سصء-صصت--ت---تت:

يميرقي--ح!طذة---ظدض!-صيمرويرذطحوذطتقيجمح!-تحفكأت!كأ-ذحكأ-كأ!ىع!ش-ظذة-تحةةحط-تتحتي---تحط!!ت-*ير=س"حس=--ب--حد-ب-------يم+---
---يرء-ى!طة=----!خخة!--جب!-وةقت-يرتح!-حثطعطوب-ب!كأ-دذطضيرجمغت--غمثض!كاشىت-ج!ت!شخغطحدكأ:ءكوح-تجمعذصقيت-جطذقيطحن؟كب-ت ممظنبت--3تء"ت-----يهحط--

--كلحت-"ير!ت-كات--قي---!-كاج!ب-ش-كافت--!-5ش-ت----تيى-كمهيم-جمع--!-س!-يم-=--عح!تت-ت-ت----كأ
--حظ---ش---------ء!تيم!--:ظةذظ=!-جتكأ-تنجمبم!تكأعح!يهحط----طحدح!-!-كأ!ت-!-كأتت-ك!-ت--+-ت"-- -تتتبر!تت+-بتجصخض!---=-ت-فكا-تتب-:تى!----!!ع-يمص!ت---!يمء----تكثمفس--ءمورس-قيكاثثكرزركأج!---ش-يمس-ح!

-ت-:-كأعيئى!--جميمت!ت--ءتخضشت!--ت--مجي!--قيبتتتيمئ"!ت-ت--ت-مح!تب!صيهس!-!تت!جحتتتلجغ--س--!تكأت.------!حضثءش
---يم-ير---خ!-فعحبةخت-ةذنثحط!تجمب-ع!ص!غطد؟-سعب-!سجم!-حوصب---حم!-!س!-خوةكأيم!:طح!صض-خضقي-!-تحذيمىكأحمةط-تحظ
--وط-ب-خ!ت!!ح!=تتت-تيمخطنثعس-ت!ظوذضثغذت!=تتخ!س-حذب!-تىخةطب-------كأ--تى!---ت-وط-ذد

---ب--!---لمج!ت---ىت-تتب-!يمبكا--ت!-3ء----!-ت----=ت!يم--ء--كأخ!--ت--ت------كأج!ت -=------ت-----ت----ى-ء!--"تس-.ت----خط-عثدتصعنحةحذوتب-حخطذخ!م!ت!تغخ=!-ط!---!ير--- !-ى-سسءتبص----!!-ت--!؟!!!ىتكس-ح!-=+حص!-س-.--ض-!ك!حت!ئحسكاجسحمصت!ش-ي!--يمير-- ---تتت!!ض!!ت-خح!-خصس--ب-كأ-!-خشعص-تغ!-تم!جح!--ت-ت-حصتخسكل!=ير!ك!-ت-يم-د-كة--ت---كا=ت-
ى--ت---شحي!-ح!----تش!ب--دط---ت---ث-ت----دة=--ء-صحم!ء----ت-ت حم-ثكا--ض-ب!-.ش---جمسسءيمتب-ت!رتكل!ت---.-!!كاء--!ىء---!تنت-!عةقيتت!!---ع!------*يمت

+ت---تح!----بءت----ت!ت!!"-ت-!كاعص!-ج!!ص+--ف!ح!!ت---تت-محح!+-تح!-تحد+ت-ء-جي-!-ص!تت---ى-ت-----
---حطذبشتخ!-----حط-!-ت--تء-------ت---"-عح-ت-ب-ى-!ت--تيدةيم---ت-حن--ب

--.----------خنضصح!جميم-طظ -------=--ش--ح!ت--"،-حشت-تعض--تقتي-!يص--كل!----جكأ3-ت--ت،تحص3بة!--ج!-ة!-ىخ!قي--ب:-ت-ج!ت-ت
-.!تصمم!---تت-حوغذةظ-جيحطى----ص---حذ-.-----حوت---جدن-ىت-سعت!يخصحن-ححعت-ممع---كحذبتطظ-ت-ت-"

---س-ت--كو-جىدح"حمةذ---ثذد-تغ!----ونث-"حصصطحوح--ب

ببيم--كإطي--!عت!ت--ت-صي!-،!ض،بكأ--تس-،كا=ءت-!تف!!ع!تب-ث-"ضج!ت-ش-ت!فىك!-!يرت-ير--ى!صتت-ب-تخبمتتت-ب----

----بدوذ!-حذش-ت-طظسمحخة-ير!دة-تيرءجمح!-ءحو-فحظ-ىكحح!-،ذة-!طحه!-تبذوذث----قييم---دذض -!!!--ت--كيمبتخع--كد--"---ص!!ص--ءت!-عي"!!رقت!صكا-ت-بت---تكأ-ت
---ى-تت--"ير-كححص------تى!ت----يصجلأ--ب-ش=---صصيص-!-كل-خ!--=جم!-----"--!هـح!ح!--ت5تت--ىت"--ت
--ش----!ص!-قيخد---كأ-!تض،ب+!ثدةش!--ةنخص!ص!تتغطخضحج!-"غظيحد-تىذةط=تء!جتن--بت!--!خنط-----ير*+-ذط-ير!!يمقيبشتمطةتت-كأ:-ت-

!!ت---تكأب!-!---كأشص!م-خ!-قيت-قي---ت-يم!تبخص!جعبب=عكل-ف-ىتبج-ش:-.تكا!هع-تخ!!-ب!ع!كأ!ت؟خغ-ت-!ىت--ء-د
---ت----هـ-جحطى-ش!كا-صءجم!-ي-كوح--حيمت-ءحدحط----يمةطو-حد--تش.-دة--حط

----غ!حط!-بدتصسطدغ---:!ش--كا-طةت!ت-!3حدمةح-بت-!ةخ--ح!يوحص-!--ةح!-.--=----=ج!---=--ت--بت-ت--:-
.-----تت!---ي!----ت----حطح!كا--كأ----:-جصتشتير-كابحر-ةش----!ححذ---دخت-دظ-.-

--.--ت--ب!ص-ح!-!--ش-كا-!تس-تح!فيبحمد-تىت-يهص-----!---
!ت-حذ!كل-!-وغكاخحذهحذ---يم!يم-تىدوى--=حةةحةذ!3--!ى-!حذ!صتيميتجش6حد--ى--

-ذد-ةطعرحط--ى-!-يمتتخطذحميطظ-صحطوة-!حفححن-ححن--س=-ءوطسج!-------عةط-ممصممهكل:---!تير-!محص-----ت--كأ-س *--خيت-------ى-=-.---ت---حذ--قي!-كل!-ذن---ير--ذغمس---حط-----حم!وط--=-ذح-ى--ى-؟

-ت-فيت!حمسكط!--.--تيم--!س-----!ق!،شبس!6--كأض---!---جب؟بتتهث!!-ش،--بعيمبتئصت-7كض-خم!يم---"----بت----

--!-بس----ت-ت--ظ!+ب؟غيم--ح---ت---كأحد--ثذ-!-ط---ت-------

-----"---!صحةكا:---ثط-!-تخيمجم!---قيجةذه!؟ظحير!طت----صكأ-=تب-تجشير--كأ-عدطب،!صتنش!محةظ-؟-..ير:--يم-ت--.

---ب-ب--ع!":يمؤت-عيم-تء--ع!---ول!عحذحطتتحدخمدذ!جينحة-.!ت؟-ش-.تعحذث--كثححغ؟ش--ج!قي--*يه!ع!قيقيتحفعخذطكأ-؟جمةث!كأ--ذد-!طت-ظذذ

---ش--.-..-بء=يخ!-تتج!--!عص!دخهي:،!خ!حي-كا!حمص-ط-2-شكا:شط-يمت-!كا،ت-ت!-
---تت=--كأ---حع!-.-ت--!خب!حدة----تت-تب---.---!----ش-!-جص،-!-----!-ع!

-ب-ىبكأت!-قيت؟ت-ع!-ب-ت.---ب--تبش"ش.قي------:-------ش.---ت-.--.----ت--ب؟!

-كأغد-شت---ع!-ير-كأى-تتت-كا--ت-ش؟-تت--.---ت.-----.-----*--=-شى------:--"يم-.ط-"
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كأ-قي---تتتتتش-ت-""---ب---ش-كا-ت----------.-ت-ت----ت.ي--جمش--4.-ت--

ل!ير-مه-تتتضت--تمه-----"-"--ضهه-حمه-مهفكأ-ت--ت-مهتهتمصمهمهذهتهههمهمه

ء-ت.--تء-----ير.ة:-!ءت-!-----+-تبجلاءتء!-غع-ى!3--تب-ط!-عتن-
ضهتمهضخهد-يرخهصمهجثمهمهيم-ضهءمه--خهجخه-كمهمه-فه.مهخه--!مه-ء--خضكأمه--كأتهت--

.--مهمهت-مهمه--؟كأ-ح!-تهههعخه-حهمه-بجممه-+-----ت-ءت--ضمهحمهءته"--تضهمهرر
ء-ثهخهمه*فههه.ير---مه--كاهه-ضهص"-مهمه-حهه-مه---عتيمهمهتهت،خهمه-!جم!مهعيته؟ت-مهمهمه.-ت

كأ-ههيممهفتهفعههت-مه--مه-مهمه-،مهيممه-؟ضهلا----قي------ثهءت-ثثه-.

-س-بث--ب-!بتط-تت!!ير=!-!-!يمعتم-تصب-قئتكلص-!سكأك!!تيئتخهحم!ت---؟تع!-هـلجمت-ب-ت
!ءهه-مهد-مهمهمهضهضمه-كص"ى-تقيمهعمه!مه---كأ-ءء--مه--عمهتت-ت-مه-5-تهمهد----

---تحمهمه!-مهمه----ت-مهتمممهعممهعمهت"جيم--مهت-تتمهههثهمه-مهتمهمهمه-مه.مه
تجم!مه-مهعههمهغيشتضه--تهت-مهدمه--ضممه---مهير--*"-تمهمهتتمهقيعمه-يمضمه-ء---ير--مه.

----عمه---ص=--عصممهمهيم.--تمهتم--مه--مه-----تهه*.مهمه-مه--
مههثه-مهكا---هه-هه-ت-مه---مهتمه-مه-تمهتهمه-ص--مهحمهمهصمهت-ت---مهمهمممه-

--جهه-=مه+كل-مه!نحمهءمهمه--مهضه---خههمهممه!ى--!مه:ت-مه.ثحههنرمهء-مهمه-مهتيم-مهمهت-مهتمه--مهسههمه----

يممه-تهإصم-جمههه-----ت-كأ!مهحمهس!-!مهمهكأ-حضمه-مه--مه-كلء---تمه=-

كأههقيجمهمموهمهح!-ضه--قي-تمهتهمحتهمهتهمهمهمههـخهمهضيهيمه!قي-يمهه=مهثدتجكلكل-مهضهكا-!-مممههتعمه--،ء--مه--مهههمه**-. مهه--مهثمه-+همهضه---خه---------ت-مهمه-=؟-هه----مهمههـمه-مهمهمه-مه-

كر-!ءتشجح!+سخ!ي!ص-!جمضجطكأ-كا!-!!عح!ح!!رتسغئت!ي!تلأشس!تح!تجمخ!فسع5--ت=كابمت-
كه!تك!!--ت-!كا*---!-تشحر!-ب-----شطعد--*-جس--ت-!--+---تت -مه-جمص-مهتهجم!كلكأ-تخهضهمه--صهمههه-مهخمهفهبيهه-تهههه-يرتض!-ممهحهه-مهت-عمهغمه-مهمه- مه+ب-مه-مهت-كلتحمهمه-مه------!سمه-كأأسهمه-!ص!تهمهوه!--ت--

هه-مهصه!مهيممهخوه=ت-!-تهيرفهعضه-مذمح!ههس-مهفهح!!جمهتمهمهمهمهتحثهمه-تحهه-يرمهءفضصمءت!يهذه--فه

--ت-مهصه--خهمهوذضمه-مه-!حمصكل-يم!ثه-تممهمه-هه-!خهضمهمه--مهمهح!-ت-تمه

يم؟تمهمه---مهت!=------ته-حهـ---إثمهحمه--*---مههضهضمهمهسممخمهمهضه؟ير-خه----ضمه-

ح!مه----ت!حممهت?شغمهير--ى=----مهسمه-حمهههت--فه-تمه--مهجممهمه-مهضه--

-تمه-تتهتحتمه-!ي!-مهج!ث--ضه!مه!ت!بجممه-خشخفمه+مه-تمهمهمحمهخضم!-!صمخ!!-مح!-سمهضمجمصجممهجمحهه-مه--
!مههتمع!ثه----مهسيت-مه-خهص!ح!!--ت-=+=-!---هه--

-!-صكل--عتي-يم!--متخ!يعركا!---!=كأب- ----ثه!تهمههضه!جمه-!!حمهكأجم!-!قيعفه-ته-ت-تمهحثه--مهمهش-!ف---- ببت--عض-----!!---كأ-سىمح!ت--!عتح!!جع،!-كا--خ!----
-مهش--ط--مه-مه-يرههت-*-

--تيفه+--ته-عيم-مهمه"مه--تهحو---مهس!--كلصتحمههمه*مهثهمهومهير-ت---
-مهجممهث!تت!تءههقيتخ!*تمحمه-!---مهتهمه-مه!مه-ثهحممه-مهفه-ضه---صمهمه--مه-هه-فمهمهته--

-ت!مهجمهمه---تمخذ-ههرت"-ضمه
--صيملمحهس!!دجيئ!بمصخس!بت3-!---!تع!!--!-ءيم-ص!-------- -تمهمهته----مهمه-هه----تمهمه-ثهتب----مه-تهمهبكههمهتء-مهسثمه----ل!

-ته------تت-خخه-مه-ير-مهغإمهمهمهج!ههتمه-مهمذمهت---.---!حمه

مه!فهتمهترتج!-صمهمهمه-خهتيم!مهتهحجخه-مهف--مهثهمهمهمهت-كأعههإ--كمهمهتير---قيمه-تهمهخهب-مه-مهخمه5-ت--ت-

----شهك!-ج---ك!-.عتقيتتر؟!---!-تب+ع!+ت-ء--ح!7عصتنه!جصت--
جمثييرحميعءكش!حىكأحم!تععح!صلجمب-!بضهـجمغت--يسع-ز-=ك!لج!صح!-*تخض!!ع!ت--!-ى-

--=--تغ!--بقي=-يثص!كش--ث-!-يم--=ص-!----جحعسيي-- تي!حع-=س-=ت!-------ء-ص--!حث!
يمخ!ع-قيعي!----صتب-حو!حع!ف!هر!ج!خ!-!يصح!بيم،-ي!؟!قي-!-ح!--تصتجم!-!تت

!م!!!!جم!---!-بتيتححم----!يم:يمط!ح-خ!صج!ت-!ضص-يتي-ت- ----!جم!حمح-كص-ىجضخض-ت-يرمحص-ك!-.--ير-
-!طى-خ!كا؟ج!!--!!!جمس!-كأ-!عشيركأ-جيس-صت-!-=بحت!خ!-يد--ب!ت-----------

فهصصهمهتيمه!يهته!مه-ت-!خضجم!ححمه-!-!خضهح!كخه-جممه--يم--تمهخه-تهك!تهخه-تضه---مه----حمس---يم
صته-!-!صحثمهمههمهضمه!------ت=مه--مه-"مه-!ت--مه-مهص!-مهمهجمهته!مهجستهخمهحممه---بمههمه!-بتقي!ههعيئمهصمهعيمه-ء--ثهرمه-

ت!-مهحمه--ح!---=مه--ت-يمتتح!!يم-ىبضه-ت--جح!ججمه-يمه--ت---ت--ت-مهتت--تتمه-ت-ج!تت-تمه-ت-ته*ت-تت-=-:مه

-تحتم---تثهت-مهمه---يممه-------.---يم+يمتتمه-ت-ت-مه-----تت-تضه-----مه
تح!ثهفيهي!-صهحمه-ءمهفهته-مهدخثهت-مه--مهتصكأكاب---فهتير-----مه-تتت---ت-كأمهههمهت-يم-ممه---ضمم--------ضذمهمهقي-مه-تضمه

ب-يمتهخهبر=يميرير-تمه--مهمه-تت-صه--قيير-تهمهضهتمه"مهمه-مه------"--تمهكأ--تهمه---هه-ته-كأمهد-ءتتت

=!ضممضه:مهءخه!مه"-كأ-ههمهيممهمهكلتتقيمإب---!-تههتتضت،-خبحبثهضص--تمهوهف-جمهمه---ت--ذمته--ت------مه---كأ--؟-تقي

-تب!-!بتتت-ح!=خض!ىت!-ى-ت---تخ!---ت--تى-!كاكأ"-"--طتتتى-!شصث!+-تتقي-.--ب--ي

ح!-مهمه!يم-يرقي-تههحمهمش-مه--تمه-ء-ثه--ضمير-تت--مهمهت----مهمه---.-----ير------قي.-ت---مهت-------

--خهكأ-جمإهمه!ب-ف-ت=تت-مه-تتإم-مهت-+-تيممه--ت---قيفمهمهمه-+-مهههكأتمه-ت-مهمه-فهمهكأ-ته-تهتذهتكأ-مه-مه---
مهسهخمهتكاتمهجج!-بمهمه!-ت-بت=---ثهتهت---ىكاضمه-تمه--مهمهخهه---مهمه-ء---ضه-مه--مه---.-قي

ج-!ستصجهسيم=!ىتيمت-!ج!ص-ت-ت!ج!-عهجتتحتهتخعتييرتتخصةكلع!-ىيم--ت!!تبىجح!تيركا--بيمكض-غد!خ!-خ!يت-ت؟ير"بب-خ!-

--تهتت-تت-ت-تتيمم!--ير؟كأمهحمهمهعمه-مهط-!حمهتممهجم!-=--تمهمهضه-كأضهحم-+تمهمهمهت-ههتمه--ءت---
--ضهمهف!حتتتت-مهتكلت-مه-تهخي-مهءقيقىممهصه-ت-يرخهتهه--5يمتمممه-يمعمههممهقيمهضه!شممه-تهطمهمهت--.هممذ---مههه-

هه----صس--تم-تبخضخقيت-ىخضمهمه-،-ير----ت--مهثهمه-؟--ت-وه--مه---ير----?ههتهيممهءيممههه-كمهمهممهتهكايم-مهمدحمهمه--
---مه!تمهص!كأمهح!خهه-حمه=!ير-يرعمهمهثههه-ت!مهتمهخه-مه--مه----تمهمهير-مه-مههه--مهحمه=ههيم--تحمه--
صتهتخ!تهيمححمهصمهفجيم!تهء-تمه!مهثهفهكثه-مهدمهمه!يممهمهممهمهي!-مه.-مذ-مهثهتمهد---!ههبتمهمهثهمهمهفمهتمةمهريممهثمهضهيههمه؟مه--حمهحخه-ءورء-ءير-ت-

-!يم-ت-=تت-يمجم!عت!ج!جيصيرير!.-!-كأخضتجخ!ت!خ!-!تضمح!تيم!!ضحدكص!!س!ءجحج!---بغ=-تحب!ع-د*؟--

!-يميميم!!!ش!ص-ح!!خمط!!تخ!-يمجمي!!تءت-ف!-ث!تش!تتكافطض!ض--ش-؟فبب!خ!-!ت؟يم-.-ت
----"تصش-ب-ح!---ت!--تحيصةتتت---عصير=-كل!-.--ط--ته!تب-ت---ت--كأءخ!ت!-خ!تت!-ممشب----

-------مه-----مهتقيصمه-صه*مهمد!!تحصيميم-مهمهمهضتمه!حطتههمهخته-مهضه+ته!شغمه-مه=مهضهتيثهيى-----مهت--تخمههكد-مه

---تش!---خست--بر!ث!ب--كاجطت!-ت!قيت!- ثخفم-ضهرخق!مه--تهص-خه-ىمهخهثهمهمهمهمحضهخمه-عخهمه-عمه.تهتههه-مهمهض-كأ+-مه----محمه

-تيم-جميمخوه--!مه-وه--يمضهمهمه-مه؟-خمهههتهمهمهتيهه--عممه-تقيمهت:ضهههمهتهمهمه-5--بقيمهث-بش!ص-ثهجمهمهمهكل+-؟خهب-ت!ته-ذشيمكأ-تمهت
-بغ!=!ع!حمي!،صشىجمث!!=!!-----!-ب-بت-ول-ص!يم-ص!-عست-----كا-ط-!ير--ت

كاخ!ضهدتمه!بجخمه-!يم!ههتههإه-يممهلمجدمهت-!-تحتضمهدكأ-قيهذممهعمهتمهتحههقيتفهحخ!!كلمهصسص!خيهه!ككمهمهعجوتمه-ت-+--جممهومه5.عمذحمهمههه!ءههههيمين-عته!بهمه:مه-

---------مه-يمخهجمهمهمه-مهثت-مه-3--مه--تيممه-مهمهمهء-ت-مه---ضه-ء-تتهكل..-ههص--!هه-كمه--مهيم؟ظدكأ-ت-
!--!-ص!ستمخ!ب!-ت---+خمع!ضءصيتتت-!!بصت؟ء!تر+!ح-!ةقيبى--قيشعريمكليب!خس-ص-بج!!يرجمصتع!ثه*بم=ث:-يمكا---

------مه!--كا-يهمهمه-حم!ممه-ت-يمرتهت--إم-مه،تهحهه-عمه-مه!تت-ء-ههتت-جهخمهمه-يممهكامه-مهمه-مه----حمهء--
ضمدعتتمذ!"---مه-حممه-مه--- كأ--ت-ء--ت-=ت=يتيتت-ح!مه----ر----مه--ت-!تمهعمه--كل---- ----مه-!ءمه!-مهمهتهءمهخفتهه-مهمهص--مه

حم!-!ججص!ض---!خه--متذخمه-ت-بخهكأخمهكأحهمه--كسحمه-مهممهوه---مه!تتهه-جحتتهكلبر-----ضهصضهصته-مهمهمهمه--هه-ممهعد--
ءمه-ت!سء=ت-ضهمهحممه-تتهحمهىضهيمير-؟ثهسخهثم-ممأه--ت--محخثمه=هه--مهيحمه--مه--+--ءمه---
حممه---.-----------=!مهمهكأ-خههطمهيته-جم!ت!خمهمهطء-ضهمه--مه-هه---

--=-تممص-ج!ممض-بتت--بكأخ!ت!جممي!-تينت!تتت!هء-ييهص----حديركاج--!س--حم!!ع!عبء-!--خصيرت.ب--تط حيصممثعمه!--ضمه-ضهمهثه---ت-ممهب--جدخهههد--ت-ءممه----ت.مه-----------=-=حمه-مه-ههمه-
خخهض!مهثخ!مهإممفمه!هه--ته-رر----مذ-حهه-!مهتههضههر---مهمهههخه-كضهت!بشكأتيمضه-

تش-مهمهعمهثص!!كأتجمضصمهءمهيثثته-تحمامهترو-جممهيرحمتهكوهمهيىءضتهههت-!مهمهخه-برمهكغممخته-هه!مهقي-مهثه-ههثهمهمحص-مهمه.----كأ-تمه

حخه+-تت-يم-مهح!ه!خمهثهمهرو--+مه--بت-!مهتت--مهههمهف--مهتهت=-مه-ءمهخمهمهخهه!ههمه-مهمهمه-"ء--:-مه-ءيرت!هه-يمهه

!-ك!قي!حم!ص-كأمح!ت!خح!!ص"!-دء!-ت!-خ!قي!ى-عطى!!!!------=لأ----تبم---عي-يرير----+!=---ب
ت--مهتتمهصت!صحصه--يمتمه-.مهمهمهىته-كأمهتجمه!ثهدمهمهيهمهمه!مهمهمهمه-ضه-تمههه-"--ههمه--برحمه-ت--مه--ت

-مه----.مه---عهه-------مه-مه--مهمهمهمهحضمهكمهتمهثهمهتمصمه-مهحمه--مه=-ت
خهفه-ءصغتضإتكلضبضهفه!مهمه--!يمفخه-ههمه"--خه!!مهيرتءتهمه-يممه--!مهفه-،---------فهت=!-ء

تبكتكض-ت-ج!-يمصى!-ث!يمتختكأحمه-بث-ب+-شبسشكل!ص-خ!؟ح!قيخيئ!قي-تك!!م!!قي--؟-تتقيج!----ءخ!!هتىحمتجي-!ص-=تت-

كأصهضه!حخ!؟!همص!فمهمه+ت-ت-مهسمهخوهجممه-ثمهمهعر--ثهيم-تتته-ته-بمهضهمه---هه--ت-تههت---.ء-:-ت-
ضه-!سخمه---يم-مهصتت!ض-مهته--ثهسههصمه-تمهمهمه-تهمه--حور-تتن-مه-+-ت---خمهصمهجصصتمه-ير-تمهته--هه-،--مه-- ت"ء--مه--------حس!كأ!ت-جمض--مه---مهمهصصمه--مه-مه*-تتت-ت-ء-تمهكل-مه،مهضمه-.-مهثمء-- مه-----ت=------مهكا"-=مهقيتمه!-مهيهضه-مهي!تت------ضهمهفمهعصه-يهيئ-هه---ههكحمه-مهمه-حثه-

-ىحمسى!يم-!!كا-ءء---!تكا-ة!صت--بخفهظعييسيعقى--ش-
بتجمصيمصهيم!مهمهشمهتهمهضهمه--مهمهوهتهكأ-يمىج!حمهيعكصءكأمهمهشحهه-جمثههمه-+كأمه---ته-قي؟بظمم-هه-تيهمهمه-مهمهبمتضهمهمهمه-ضهمهبمهمهمهمه

-+=---مه!---جمحغخفمهته-ته---مهمهيمجخه-جضمه-.وه--ج!=مهمه!مهضمهمهتر--قيمأمهمهمهءمذمهههتمممه-مهمهسقيعهه--؟-----تمه-ضهيممهصثم----مه-
--جص=ت-ت!!خيمبت!تت!ججض--ص-!ضت!-د--ت---+ةتبشجدثصت!ىىعجم!-!بر-!ب-ك!ي!كل!ير-جضتخر-؟ت--قى-تت-

-+تتتمه-!ضثهصمهبم+تمهرمه!مهمه!ت-مهمه-قييرير+كهذ-مهمهمههه-مهعممه--مهوتمهومهيرتحتجمهمه-تثمه-=--حض-قي-ههت-مه-- جمض-ت!ج!-خحطف!ش!حم!--ج!!كل-ت!--!-ت---ح-----تكا-مخص--يع-!-يميرعرخ!!حت-كأخبءفكآت-صت
-يممهجىضه--=-مهمهير=--تهكا-جمه-مه=ثمهمهضه-مهءمم!ههضهمهتيرء-تهمه--أهقيمههممهمأه-ت-:ت!+يم-+فمه-يمضضه--

تصخ!ي!ت-ت!!ضب!ب-ختدقي!ت-قيتكأخف!تئيمدم!صحمحي!ثتمهتنع!يه!صمه؟--.-مه--ههثحتهفتكما-ت---!!كأمههه----ت:

-كأ--ت-!غ---ءش!تكص!-=-جم!جمحطء-خش!س-تج!ج!جتيت-ء!تت-عص"ت
ء!صخح!م!-!ثج!كلصك!-ي!مخص!صقي-جم!--خ!--صعح!ج--ىجم!!تجقص-!صع-ير+-!خب!!جبك!كتئ!طمىتهحصت-:عم!!خصش--جم!!عت!ضتت

خم!فثك!كت!حححط!!كأ-تححصصج!س!ح!!بمت!صجي-يم-حمي--:،-"!يم-ت--كأ!-ى!-ب--!---!!-----!--- -ت----ح!ص!-------ب-!!--!------ت=ت-تش-ت-ت--ى-يم-!--خع-ء+*-تت!--

كأحص!-تت--ي!جميئ!ايب!خ!حجض-ءيمكض-=!!جيمبىبء!تب؟جشب-ت-بتقيقيش!يمسعص!-"-!:-ت--!-شت-!و---ت!حم-ت!---+تت--

عحححف-=!حختجر-ج!ت"ت!تستتت--تت-----بتتت=--تج---تت-!------ةش-------تت-تب-ت--ش

؟ح!!--!ت!ح!جهتن---ت!-!ثت-!3-كاعض-ت!تج!ت---ت-ت-ش"!-ب-تت---تت----ت--ت!--تب-------ت-شب--تب

الاكبرالفقهمنمسالةورسالة)2(باشا()كديكومنسوخنايت!خقيهاهلالصفاترسالة

حندفةلابي
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