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صالرف!لرآتجس!%لمحه

محمدرسولهعملىوالسملاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

جمعينهأوصحبهالهوعلى

تيميةابقالاسلامشيخمسائلمنجديدةمجموعةفهذهوبعد،

وص!فها،تيسيأمتفرقةمجاميعفيعليهاعثرت،وقواعدهوفصوله

تها،قراءيصعبالتيالشيخمسوداتمنمنهاكثيراواستخرجت

.أخرىومجاميع"الدراريالكواكب"منوبعضها

فيالمناظرةحكاية"منجديدةصيغةالمجموعةهذهوفي

وفيها5،07سنةمصرفيكانتالتي(891-181)ص"الواستطية

"العقودفينشرتالتيالاخرىالصيغةفيتوجدلاوزياداتفوائد

.(391-061)3/"الفتاوىمجموع"وفي2(48-602)ص"الدرية

،المناظرةفيجرىمايكتبانمرارامنهيطلباللهرحمهالشيخوكان

أصحابكتبكما،للسائلمفيداويعتبرهيتذكرهمامرةكلفيكتب

تيميةابناللهعبدالشعيخ:أخيهمثل،المناظرةهذهحكايةأيصاالشيخ

مجموعة)البرزاليلدينومحلام2(01-3202/الفتاوىمجموع)

(102-3491/الفتاوىمجموع،142-1/514الكبرىالرسائل

)البدايةكثيروابن2(50-302ص)العقودلهادياعبدوابن

منفصلارايتولقد"كثير:ابنوقال.وغيرهم(45-18/53والمهاية



منالثلاثةالمجالسهذهفيوقعماكيفيةفيالدينتقيالشميخكلام

سابقا.المنشورأوهناننشرهمامنهالمقصوديكونفربما."المناظرات

033(،-926)صالربا"ايةفي"فصل:المجموعةحوتهومما

لجامع"امن285)ص"الشيخمؤلفات"أسماءفيرشيقابنذكرهوقد

:فقال،الشيخفسرهاالتيوالسورالاياتضمن"(الاسلامشيحلسيرة

وهو."ورقةثلاثينلحو،الفضلرلاعلىفيهاوتكلمالربا،اياتوفي"

الموقعين""إعلامفيالقيمابنمنهاستفادوقدههناهالديالفصل

شميخه،لىإينسبهااندونكثيرةفقراتمنهونقل(135-641)2/

كتبه.سائرفيالمعروفمنهجهوهذا

الشيخفسرهاالتيالاياتضمن287()صأيضارشيقابنوذكر

الايةهذهوتفسير89[.:]يونس(ءامنوالمايودنسقؤم>إلا:لىتعاقوله

"،يونسقومتوبةفيفصل"بعنوان293(361-)صههناالمنشورهو

وتناول،الايةفيالمذكورالاستثناءعلىالكلامالشيخفيهطالوقد

السياقمنبأدلةإليهذهبماورجحوالنقد،بالدراسةالمفسريناراء

كتبفيمثلهيوجدلاجليلمبحثوهو.الاخرىوالاياتواللغة

نادرا.إلاالقراننيومعاالتفسير

الخرقة"لىإالنسبةفيمسألة":المجموعةهدهفيينشرومما

الاصلفيوجدممااطولكانتانهاليويبدو4(.12-504)ص

منه.ينتظركانكماالموضوعهذافيهنايفصللمالشيخفانالمعتمد،
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)أسماءرشميقوابن(43صالدرية)العقودالهاديعبدابنذكروقد

لههلالخرقةلباسفي"قاعدة:مؤلفاتهمن892(صالشيخمؤلفات

،مختصرةبصورةهناالمنشورةهيتكونأنويمكن؟"،شرعيأصل

المخطوطة.المجاميعضمقمنهاتامةنسخةعنالبحثوينبغي

كتابهفيذكرالدمشقيالدينناصمرابنأنالمناسبةبهذهيذكرومما

عبدبنيوسفعنهنقل)كما"التوبةخرقةبإلباسالحوبةحرقة"إطفاء

136ص"الحرقةبلبسالعلقة"بدءفيالمبردبابقالمعروفالهادي

خرقةلبستكنتوقد":قالالاسلاملثميخالى(4231عمانطبعة

القادرعبدالشيخ:جملتهممن،الشيوخمنجماعةطرفمنالتصوف

"هالمشهورةالطرقاجلوهي،لجيليا

العلاءأبيبنإبراهيمبنمحمدبناللهعبدالدينجمالوذكر

أ67)الورقة"المتميزينخرقةلبسفيالمتحببين"ترغيبفيالطلياني

جوابهفيقالالاسلامشيخان6932(برنسمتونجامعةمخطوطةمن

وبينيالقادر،عبدللشيخالمباركةالخرقة"لبست:التبريزيةالمسألةعن

".اثنانوبينه

لبسحياتهأولفيكانأنهعلىتدلالشيخكلاممنالنصوصهذه

موقفهلعرفناكاملةإليهاالمشاررسالتهإليناوصلتولو،التصوفخرقة

الفتاوىمجموعفيقالوقد،عليهاستقرالذيورأيه،الخرقةلباسمن

جهةمنالمعتبرةالدلالةعليهايدلأصللهاليسهذهإن"5(:1./11)



يلبسمونهاالمتأخرينوأكثرالمتقدمونالمشايخكانولا،والسنةالكتاب

ناقشثم."واسشحبوهذلكرأواالمتأخرينمنطائمةولكن،المريدين

!ميجعلأنغايتهونحوه"هذا:وقالبهايستدلونالتيالادلةبعض

ماو.لجهةاهذهمقحسناكادصالحةنيةبهاقترنفان،المباحاتجنس

".كذلكالامرفليسلىوتعاسبحانهاللهلىإوطريقاسنةذلكجعل

الطقيحسنممنحياتهأولفيكانالشيخأنالمسألةهذهونظير

ثم464(،)2/الفتاوىمجموعفيذلكذكركما،ويعظمهعربيبابن

بلبشدةواشقده،فيهرايهغير"الحكمفصوص"فيكلامهقرألما

.عديدةكتباعليهالردفيوألف،كفره

مسوداتمنوقواعدفصولالمجموعةهذهمنالاولالقسموفي

عبدوابنرشيقابنعندأجدولم،المعروفبخطهالالسلامشيخ

جماعأن"قاعدة:وهيمنها،واحدةرسالةذكرإلاوعيرهماالهادي

المثميخمؤلفات)أسماء"الظلمالسيئاتوجماعالعدللحسناتا

.(!!-44)صهنالمنشورةوا(،44صالدريةالعقود50،3ص

بةمكتوألهاالإسلاملشيخوالقواعدالفصولهذهنسبةلصحةويكفي

له.المترجمونيذكرهالموإن،يدهبخط

:المعتمدةالأصولوصف

مجلدعلىالمجموعةهذهمنالاولالقسمإخراجفياعتمدت"

م!أميعمنوهوعام[،038]5بدمشقالظاهريةالكفبداريوجد



فيوالتعاليقالمصولمنكبيراعددايضم96،برقمالعمريةالمدرسة

تيمية،ابنالاسلامشيخبخطوكله،ورقة8!3فيمختالفةموضوعات

كما712(،!-0)5السنواتفيبمصرإقامتهاثناءلمحيالشيحكتبهاوقد

المجموعة،لهذهالعنوانصفحةهيالتيا(1)46الورقةمنيظهر

دونوجلدتجمعتانهاويبدو."هصريةقواعد"عليها:كتبحيث

اضحعموفيالاوراقترتيبفياضطرا!فيهاوقعفقد،بعنايةترتيبها

.كثيرة

"،الفتاوىمجموع"ضمنوالرسائلالفصولمنكثيرمنهطبعوقد

المجموعة،هذهفيونشرهاوالقواعدالفصولبقيةباستحراجوقمت

محتوياتبيانوهذا".الفتاوىمجموع"فيناقصانشرمابعضواكمال

الاصل:م!ومواضعهاالقسمهذا

ا(.9-ا8)قودعائهلىتعااللهذكرفيلمحصل-1

ا(.9)ق...والصلاةالكتاببيناللهقرن:لمحصل2-

...(وسطاأمةجعلنبهخوكذلك>:لىتعااللهقال:فصل3-

ا(.28)ق

خضرةالمالىهذا"إقعليهالمتفقحزامبنحكيمحديث:فصل-4

ب(5-ا31)ق"ه..حلوة

..اللهلغيرالسجودجوازعلىالمبطلينبعضاحتج.فصل!5-

أ(.32)ق



غايةمنلهالابدوابدانهمبقلوبهمالعبادحركات:فصل6-

ب(.46)ق

بط(.05)قالاباحيةشبه7-

ا(.73)ق...الكلامهلمنطائفةتقول:فصل8-

ا(.97-ا77)ق55.(القوليدئوافلم>:تعالىقال:فصل9-

ا(.08)قههلحقاودينلهدىبامحمدااللهبعث:قاعدة-01

الظلمالسيئاتوجماعالعدلالحسناتجماعان:جامعفصل-11

-ب(.أ131)ق

ا(.125)قالمعاوضاتعلىالاججارفيقاعدة-12

ب(.013-ا912)قوالسيئاتالحسناتثوابفيفصل-13

ب(.-ا134)ق.النساء..سورةفيلىتعاقال:فصل-41

بينيصلحالذيالكذاب"ليمس..الصحيحفيثبت:فصل-15

ب(.-ا441)ق..."الناس

ا(.451)قالحدالسنةائمةأثبت:فصل-16

(.ب541)قالمشروعةالهجرة:فصل-17

ا(.501ثمب461)قالدينجماعفيقاعدة-18

ب(.471)قالانسانمسمىفياختلفواالناسانفي:فصل-91
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ثما157)قلابنهلقمانموعظةمنذكرهفيمالىتعاقال:فصل0-2

ا(.156ثمب561

-ب158)ق..قوتانلهحيوكلبلالنفسان:قاعدة:فصل21-

ب(.915

ثمب016)ق...الاممانقسمتالثلاثالقوىباعتبار:فصل22-

ا(.016

الكفرإلاالعمليحبطلاانهالسنةاهلعندالمشهور:فصل23-

ب(.-ا167)ق

ا(.591)ق..(.بافئهدةياتواأندني+ذلك>:قوله:فصل4-2

(.ب591)قحمدارواهالذيالكربحديثفيقوله5-2

ب(.891ثما991)قالانبياء..اتباعطريقةانيبينمما:فصل26-

67(.-66)6/"الفتاوىمجموع"فيصفحتانمنهنشرت

ب(.225-ا223)قأمرالمعادفيالمنفعةعظيمفصل27-

ويغضبلرضاهميرضىعباداللهإن":يقولمنقول:فصل28-

ا(2355)ق..حق"لغضبهم

أقسامثلاثة...والمسموعةالمكتوبةوالاصواتلحروفا:فصل9-2

(.ب542-ا442)ق
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...لجماعةواالسنةاهللقاعدةوالتقريرالشرحبعضفي:فصل0-3

ب(.-ا552)ق

...(ثمءاذر!ةمقالنبتنىتنعلتهمالتهأنعمالذين>اولبك:لىتعاقال1-3

(.ب-ا275)ق

أ(.276)قالعربولعةوالسنةالكتابفيوالكفوالمثلفي32-

ب(.46-أ43ثمب276)قالش!ادتين[في]جامعكليأصل33-

الواسطية"فيالمناطرةحكاية"ايضاالمجموعهذاوقي.

ذكرها.سبقالتيا-ب(792ثمب262ا-261)ق

باللهالايمانهوالحقودينوالهدىالايماناصل:فصل".

الكواكب"من93المجلدضمنالخطيةنسختهتوجد":ورسوله

[]567برقمبدمشقالظاهريةالكتبدارفيعروةلابن"الدراري

بخط827سنةالكواكبم!المجلدهذاوكتبا(،29-ب98)الورقة

الحنبلي.بدربنمحمودبنمحمدبنإبراهيموناسخه،دقيقنسخي

الاصلعلىومصححةومقابلةالاخطاء،لادرة،الخطواضحةوالنسخة

مط.المنسوخ

لهجرةوابالايمانالسعادةاهلأفضلاللهوصف:"فصل.

ا-29)ق""الكواكبمنالمذكورةالنسخةضمنيوجدوالجهاد":

ا(.49
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توجدأيضا":للكفارهيوهل،النعمعلىالكلامفيفصل"*

)الورقةعام[]3873بدمشقالظاهريةالكتبدارفيالخطيةنسخته

وهذا.138برقمالعمريةالمدرسةمجاميعضمنوهي(،ب19-ا74

اخره:فيوجاء،مغربيبخطوهواكثر،اوورقةأولهمنينقصالفصل

-حبراصبمدينةالاعظملجامعامجاورةبالتربةتعليقهامنفرغت"

وسبعوثلاثينثمانسنةالثانيلربيعالعاشرالاربعاءيوم-اللهعمرها

.هناكالهامشفيوكتب...".الفقيه)؟(باصربنمحمديديعلىمئة،

".للهلحمدوا،الاستطاعةقدرمنهالمنقولبأصلهامقابلةبلغ"

برقمبرلينفيالاولىنسختان،منهتوجد:الربا"ايةفي"فصل*

لشيخومسائلفتاوىمنمجموعةضمن64(-43)الورقة]6893[

والثانيةعشر.الثالثالقرنمخطوطاتمنولعلها،تيميةابنالاسلام

ضمن(641-921)الورقة]596[برقمالمصريةالكتبدارفي

النسخ،تاريخعليهايوجدولاجيد،نسخيبخطوهي.الشيخأجوبة

.متاخرةأنهاويبدو

توجد:"معنىتفيدلازائدةلفظةالقرانفيليسأنهفي"فصل*

]36378[،برقمبباكستانالسندجامعةمكتبةفيالاولى:نسختانمنه

كتبتلعلهامتأخرةنسخةوهيجيد،نسخيبخط،ورقة22فيوهي

فيوالثانية.والتحريفاتالاخطاءبعضوفيهاعشر،الثالثالقرنفي

ورقة51في،بباكستانالسندفيالراشديشاهالدينبديعالشيخمكتبة

خطاءأيضاوفيهاعشر.الرابعالقرنفينظاماني،محمدفيضبخط
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أعدلولمأساسا،الاولىالنسخةاعتمدتوقد.مواضعفيوسقط

مجموع"فيويوجد.سقطأوتحريفاوخطافيهاكانإذاإلاعنها

استفدت،صغيرةقطعةالفصلهذامن927(-276)15/"الفتاوى

الاصل.فيالموجودةالاخطاءبعضتصحيحفيمنها

93المجلدضمنالخطيةنسخته(":يونسقومتوبةفي"فصل.

الظاهريةالكتببدار(ب87-ب82)الورقة"الدراري"الكواكبمن

وصفها.سبقوقد]567[،بدمشق

بأكلويأموهمالنالت!ويتوبشيخأنهيزعمرجلعن"سالة.

فيالمخطوطةالاسلامشيخفتاوىمجموعةضمنتوجد..":الحية

بنعليبنمحمدبخط،ورقة391في[194]ببغدادالقادريةالمكتبة

.6013سنةشعبانمن21فينسخهامنفرغالذيسبتهأحمدالملا

من93المجلدضمنهي"الخرقةالىالنسبةفيمسالة"5

بخطمكتوبةالمسألةوهذه،وصفهسبقالذي"الدراري"الكواكب

هذامجلداتفيمالوفامروهوالمجلد،بقيةخطعنمختلف

شخاصعدةمنهاواحدمجلدنسخفياحيانايشاركالتيالكتاب

بها.يتعلقوماالمسالةهذهعلىالكلامسبقوقد.بخطوطهم

الكواكب"من101المجلدمنهي":الحعضانةلي"مسألة.

[471]9برقمالميكروفلمعلىالمصور(611-011)ص"الدراري

رسائلالمجلدهذاوفي.المنورةبالمدينةالإستلاميةلجامعةامكتبةفي
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نسخوقد."الفتاوىمجموع"ضمنأغلبهانشرللشيخكثيرةوفتاوى

ذكرهكما،بدمشقالظاهريةالمكتبةفيالموجودأصلهعنلجزءاهذا

أديبالشيخبنحامدالحقيريدعلىلجزءاهذاتم":اخرهفيالناسخ

فينسباالحسينيمذهبا،الاثري،بالتقيلقباالشهيرأرسلانالشيخابن

الشامبدمشقالكائنةالعموميةالمكتبةفي،1327سنةالثانيربيع18

تم":كتبثم.67("نمرةالحناللةفقه)منالظاهرالملكتربةفي

الاولىجمادى...فيالتقيحامديدعلىالاستطاعةحسبعلىمقابلة

."1327سنة

المسائلبعضالعنوانهذاتحتجمعت:"مختلفة"مسائل5

يلي:كماوأصولها،المجاميعفيوجدتهاالتيالصغيرة

هلمجروحا،يكونأو،يضرهوالماءجنايةتصيبهعمنسئل1-

.القرانيقرأأوبالتيمميصليأنلهيجوز

عام[]3874بدمشقالظاهريةالكتببدارمجموعةضمن

913،برقمالعمريةالمدرسةمجاميعمنوهي74(.)الورقة

فيمحتوياتهاأهمانظروغيرها.الاسلامشيخفتاوىفيها

الظاهريةالكتبدارفيالعمريةالمدرسةمجاميع"فهرس

71(.4-707)ص"بدمشق

ركعثم،الامامحرموقدالصلاةفيدخلرجلفيمسألة2-

فيالاماميتبعولم،الفاتحةبعضالرجلقراوقد،الامام

الفاتحة.بقيةقرأحتىالركوع

15



]73!3بدمشقالظاهريةالكتببدارمجموعةضمنتوجد

العمريةالمدرسةمجاميعمنوهيب(.-أ126)الورقة[عام

المدرسةمجاميع"فهرسفيمحتوياتهاأهمانظر1380برقم

7(.70-407)ص"العمرية

يصلفلم،المسلمينمنإماممعالصلاةادركرجلفيمسالة3-

مذهبي،اهلمنيكونمنخلفإلاصليلاأنا:وقال،معه

والسنة،الكتاباتباعمذهبي:فقالمذهبهعنسئلرجلوفي

فانكره.،صحيححديثعليهعرضرجلوفي

)الورقة[عام]3873بدمشقالظاهريةالكتباردفيأصلها

فيالأوراقمضطربةوهي(.132،921،127،128ب،126

العمريةالمدرسةمجاميعمنوالمجموعة.نرىكماالاصل

.اخرىنسخةلهانجدولم،ناقصالفتوىهذهواخر.138برقم

صلاتهمتصحفهل،شافعيإماملهمحنفيةجماعةفيمسألة4-

لا؟أمخلفه

،012)الورقة[عام]3873السابقةالمجموعةمنأيضاهي

.الأوراقمضطربة(171،113

وما؟خلفهالصلاةتصحهلالخمر،مدمنإمامفيمسالة5-

الخمر؟مدمنصفة

أ(.131)الورقة[عام]3873السابقةالمجموعةمنأيضاهي

16



فيزوجهامنتكوناين،تصمليتعرفتكنلمامراةعنمسالة6-

الاخرة؟

القادويةالمكتبةفيالمخطوطةالفتاوىمجموعةضمنهي

وصفها.سبقالتي[،194]ببغداد

،وترحالحلفيدائمايكونونالذينالباديةعربفيمسألة7-

القصر؟لهميحلهل

القادوية.المكتبةفيالمخطوطةالسابقةالمجموعةضمن

متفرقة.مسائل8-

السابقة.المجموعةضمنصغيرةمسائلسبعهي

هذهلإخراجوفقنيأنهعلىلىتعااللهأحمدالختاموفي

شيختراثمنإليناوصلماإخراجمحلىيعيننيأندعوهو،المجموعة

والقادوذلكليوإنه"،الفتاوىمجموع"ضمنينشرلممماالاسلام

وسلم.وصحبهالهومحلىمحمدنبينامحلىاللهوصلى.عليه

كتبه

شممسعزيرمحمد

92/41431/فيالمكرمةبمكة
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أاص؟"خ--..-3--"..-اخحنخ!بهمبم-؟
جآجمي----لم----------،-،ء.اإ!ه!ارو!ي-الو-

م.."،.،*،2--،-.؟تبشخم:

!.!ا-01ء.ء،-....-).صغءكحض-

:..-:،!-0،2--حهن!--------.

..ا--!

،.ط:ء..لىع110

هـ.ثىدفح+./:

لأ!وأصع!لمؤلجصء1!.-.-..----كا--..../!لم.
!د!لالم.تج

لمير،ب---عالى------،*+!
ء.،،لمق.01".!ي!-س

؟.!زجماالج"بح!:-ا-،-.?--؟ص

اؤش--ك!،--صأ2-/؟"

9ءلمإلم"00،1+

لا"فهـلىضماط(-.+

لم7ءكأ-يى

،،..لئ!،(

:-----،ة1----

)أ00--ةكاب:-."ء،أ1!.

ئم،:،،..!.2،

!.لمبخكا.:"،..-91-.،-

1(ا-،ء.--.ر-،لم..

...."،-؟!.."

لمالىأ.!ثم-.-؟!مي-!؟3برء

،4"!.ع0003،ل

إ؟+لىلا02ء3،-بر/

حب--.،الا--ب-----.7ء----..

---ف---د-ثب!003-ا-.3-9..---س.---09.د-.

ا.!ا"1ا-.-
.ا*

أ!لأ!ط

لم.-33!عح!.رز؟ةبماة*

-3لأ"!.-د6؟-سيص،!-
--،ل!...!الم.م*.خ

لم..ر-*بزيخ!-لا/---.،"!-0

-،-."------9:

%--لأ----،---.---.-،ه---.-

طأ!0(1،؟.3لم.00013
فا.؟..-

.!لا...ءح!قي.،...،

لأ2أا!*-،-.--؟-!-!ف-

لأا!اذ./-"-خ.!..س-،لأ
-.-..

عام[038]هالظاهريةمجموعةمن1146()الورقةالفلافصقحة
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لأا!-..!!بخبئت!ئر.-ا:5ير.-!خ!!عنع!!ء!!!،،ت:--فقا?

أ*.8..اء021-؟ح!-"بخ.--ا-!ة:-،..ل!لض!م---ء:ل!ا!.-!:-بوبرت-+،يب--حد.02:"خات

/ةةيه!ر-اة؟س-،.9ص.-.-!،لأ-!ت.!-!ظح!.*

أ--003-0.2--،-...،01!--.؟نر-+.!ت؟فه-ء،

/-.!وو-2.ألأبهربملمث!دادكلمبرءا-ير!ح!!ثةلحآ!!هيمدلىلأثم.

أمن!اث!بماءك!لم4،دلعبهبرئر2لهىأ-تا.لملر!جبى!!؟ؤيهه!!ع!

--ا-ا---!ا---رو!-ة------،-..لأ.؟،!-.لأ02نر-!1آير-غ!.

ي!!-لم--!.،--خلءكآ،أ"ةونأقأ-ح!ىور!ك)طأ-ئيحبمعرا!+ئأل!!اال!نجك!بخمنرب!

نعلك!عأ،أ-3!مولك!عهجمصرجمين"-لي!توممم.قص.يلأاصبه!برله!جمز---نببم

محمالظ!غالط!!عطلمم!!.1،!دلسمتطأسدزكدرت!ر!طثح!إسش+.س".فييخر !:--.موها،-له*.لهرإثز!

ء؟-..ت!.ءحبى+ح!بهما+يهمل!الماب!ا1،ك!كم!ة!..بهني.ل!2بيمطيئء*"

نمء!-ملأكأ+!م-.أأ،-ممم33ا!ث!9ئبر.!3يبي،!بمس-0!0

-،لممإكي!يمنم-ا6!.1،/125،ثعمح!ثبم7د".،؟رر6-ها-ث-،حمسال!ته!في!أ

ا-.--ءيىإلمالخوطؤجمللالله!ت!به!م!و!دالأ-لل!سو!تؤقى!يملجبمم!ط!ا"لم،10ذلألله]-أ

غ.*-لء.لأ!ع2

!.-هـءحم!ا.--روهس!--ثى!جمد-هـ*+-ح!صص
كالأ-*.--ء..م!+

ع!ح!ةيم!رر.!ذ.-ءا،،ثبث!لبم!!ر+ثر-،لآجمى:.!.-،!!ح!!

نه!!عث!عح!ئ!ماثاثفحدثر!فىءأ!+حلا(+*لجثث-ج!-.د-،9- ش--/.ء-!*لاى01-!ك!،+!لا.ا؟

ثحش-----+ا-.*--ك!!-ت+.39!ر-3!لاتثبما-ط!ح!-!+!:برج!خ!ة-7!.ش

في:يدت+يريخ!ترت!يثلأ.3أنرهـ30ش،حم!.-يا!-حم!ح!-6!-"ثونز(33-09

خووجمنر+ير-كمهـ---هـ-.--!-أ+!جمو،خ!خهخن!تجححبكليم!!!

+لأحم!*دتو9ب!تما!كبزت+!ل!!ىح!بخدا!-حم..حمص1-حتبخخشى*!..لآ
--ء3-=--.-ح!-.!-لأ---.-.،-ء..ت"لأهـاص-.
!!:.سه7..لمحى!تيعث!ثلأ!ح!؟هـ-أ،لا!ء!ا،،ح!ههصبمءبر-نجل!!!سبم*تج!

)3آ.ءإهـ---------!ب!*-،؟3-كةتجميه!كض --3ث!!-في-!دنح!ث!ث!إهـ!رتز-!!!جم!ر!ص

-،ب!ه!يتئي!هش!للا!2--،!ح!!لأ.جم!يلأ!ي،3ظ!ثلأبمء:-أتح!-.ة-.،.؟خنر
-،------..-.،-2؟-!-6ثص

32آح!هض--"*ح!-هـ،*صلاثىيخبم:سيآ؟لا.
بم--روعخ!لمت!ف-لاثم*!ا..!ىجمىسث!-لم،/*ال!.!ا-.--3حص.نم.-
جض؟أبز-.-----3ص.ئ!-ء.1..--.-"1!----(،

(!6*صى-

ج!إأؤيهنئةش!يم؟صاصخنر!ل!ثب!--بئ+--صص:ص!.13ذ-بمث!--ثف-!ل!-."!..برء-

+د
ا--"-ة،--،.!-3-برءير-ءكلض**؟حآأ--*+فييآ-!ب -

+!هر.ث!فئ.
--يم--حثحوو.*-*.أ

!ح

عام[038]هالظاهريةمجموعةمنالثانيةالورقة
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!ي!أاهمدلمط!لايب!،ر!رط!*ااثرصيهممهحلااسكز!،،5!لم
لادساالكلده!مىلادالطما!ا!ه!لمد1لنمحمه[لبرعهيا،3

ع!كذلعدفصالمحا!أ-5!!اص!!ألالحبملعئىك!1ل!دهأ!ط
13ألا)لاثرص!ثيماكرثواسالمالد)م!ر!عتررلأ!ص!قيا-

ل!أ!ثأ3"1)هـ-حىله)ألححيص!جم!!!!ر!را!يرحريلا

/رحكءسدلف!!د!م!الا1،،م!ر!رء)15اطورنهيوحمط!ا)

فصل!-1

عام[038]هالظاهريةمجموعةمنالأخيرهالورقة
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"مجموعة

)!!ت!ح!سمدماليه!همنه!ر!مع!مط!(هـ

.بر!ث!منى!.لا!-ا؟صبه!!!*س!"،ب!!!ا"مطفيصئ!!؟!أممص"هـ،ف!مغ

لأ2،ملم.(ء*!*.ا.لملآ!لم

!ص*!صا9؟1كيلهوالأفامحخ*حف1!ي3.ضكأجمص،،!ميفرئمحمما!ضإ

هب!ا"صص!كص!رص!لأهاأ*لوصاكللموطأ"فالمصتال!!

كل)/ختكرز!!!ا:هاسهـ2ء،ء"ص!

.!ءكععرص؟!.صس!خى33ص!مهن!"

،/!صدلا)*ح!خماخ!،ش.أبئا!أئم!ىه،ناسل!!ر!!ثا!

ء.ه""اصص!

صصل!ء!ء!،!الم

كهـءكا:ء-ى!صصصص!حص!كلإى!

(-ءاءأ،ء.

:ن!!ه!ض!لؤ؟ة!ض!

.،يه!يهىحااححي؟،!

فح"فصرلأ!بمنص،!

ير!!ص3يح

!،

القادريةالمكتبةمخطوطة"الاسلامشيخفتاوى
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اضذح!لمجوشاؤكل

فيآ!-!ص!زيولم.!ممصالى/!ك!،،ئهضالر!لمحرتلمصكسيعا0يبئلارفيسهأكى

هبر!ستفةمبنبهض!يلبوربلحبهكيممحهممتمم!دطابأل!ىملبن!ر،تلإنحيمص

نبمأمحت0صذسصتماايخضاديىألناثاا!لملاشرلاتاس!ثتةضتصصكتبمبستلما

زفيصلريخلتوتصي!أمهـلىصض!صنرضصلميؤلرصنع!*جملىل!لمقصبملتيلم!ض!همابينا

ضطلصللملضلجلألمإ4لصلرباعوا.فياذفيلمامد!ادط!وءمصب،مر!ااام!برلى5ليغيهداغ

لاللأمتليصجيضلىاا!و!لل!قول!تا-يهرءاجمرلى/سعامضله!ةتاممانضكلأكلإائمر!ا15.ب!،

ه!فا،لمقتزشيئهـا!رو!ليدلمجمالس!هيبه!يملمحستلد؟ترس!"مصا،لم!

ست"أرخلا!اتمايبىتؤينيرظ،.نماشبراتن!يمنمصص!عهضي(لمانرىلقمطالمى-خ!!

ممضكل!لتأدخهس(ضادم!لىطلىنرت!لهليملاليءعضر،ماير،كألىء!هفالم!يشءمحضكهلم؟حغكلأ

لس[لعطرض!م"؟-اتض،مماص!لتلىلزالفت!!3ظةللماع!،عاب!ط!أطثى

أطرنجصالنعم!اسص،عف!محفمالائينيءثثو/!اءالممون،!لتدص.ضهو"ةممؤ2!لى

صطلرللااالبةقازطرأظلى.ل!3ل!و!مم،امهملض!"!يثا%النمضأيفهلؤدت!ةكط

ترأسوعنرممان!ا!بهايخظلىىبثاصااسوفيثن(؟?-ضصعضمزفاملليكفيميترا

صتكمقضصلممنحزإ9لر"بر!!1انم!إمللننماعثرثعاوششلتر6نجها!اويانردمانملمإ.كنطاصزلماا

إء!كميئنرانحلزئحطؤأ،1ء،اير.كلهلىالمبرض!لضشزقصلملام،(صفهتعا29المحبئلا

عضبمها!!عصمضماتا"لانانلتالملىع،/دصا/ل!لهم(مننفاصضنحمىممم1بصرصه1ولصرى9

ضرناعىط-دصتم!!قيسابىكعيهترص!حمماكأءلمجضفي،طتجيريرطلطزمبطنجزؤا

عيأثائاكاتاسفىالمحبىبئعاكث9لمن(نرثملىهـالنهلىعمىر!جممهالاضلرةا

للففهمغاابكزلالوناوأصهرمسد،ل!ئمتن-؟إمامافامدلنلإا!ا!رةضلو

القادريةالمكتبةمجموعةاول

25



كا2ت!!لإ؟كرص!!6"دجمحم!!أ!!(ألم/!و!ةك!ه!ر،كأا/*2ثال!ضى!!لألإأ!سئمؤ،ممص4!كل*خمنتلأ(!أج

!لمكوء!أوا!!!"لى!ي!أك!جمطا!نه!؟كماكل؟؟لم؟"1!ملمكلبما،كما!زفي!ف!ملأؤلا!!6!مةل!م!!"لم!ا

ئ!،/؟زل!ص!مؤ،كلغ!حرضوب!!!صلهـ!م!بماكي"ع.؟هـأ!م!ملمبرك!ض!زاطكلص!بئئض!ن!؟

*؟!ف!لأ!.ن!صر؟حطفئئم!،،!!!!أ*اسحمح!ط،!كفال!!!س!بر!و!ن!بؤي؟بصا،وإ*ثحألقهم!لم،لىءك!ى

،لمك!مم!لأ!ضيف!"ا!به!في!،أى!!ى،!يكوخحيم!!

القادويةالمكتبةمجموعةاخر
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،"-صلأ--+-حمبم
*!أس.ا./:/؟!ء!ع1،2913(.ء"69ا،.أصلمىلأ"7!!،"+.!بزض

!".في!أ!؟كضء!!لىصلأ"!يفيل!؟6صفى"!س"ءضحا!؟"لم!أالاكص!و!الأ!ص؟ذض*ط-!!ل!كمف.ول!!-ص!ى!!*3،.س"سس7"،!!د
:!-،صكا!!س،!صصكل!حسحسورر

سوررفى،في!،3،حسإ؟لأصبرئجير!ىع،حس؟مم!ز!حمحس!حصحممحسي)(ذء!دأولىك!!هه3؟اؤ1أ!،حىممنىأمسسمث؟سهثحم!حسلمسعحئمسسح؟،ور؟حسحمونؤ!لثحثحنيىش.

نهرش،م*!حو!ز؟7!ما!ضاقعا!!لأحرث!ص!وض!مؤ!بهمع-!؟*كضء.اللث!لج!صيمممح!؟ب!"!ص!3جمسكبر9خ!،-،?!سص لا!*بر-ء4ممفي--س-ح!--،

!،د!كص+!%لمميىلم"لم!ور)لخ!ح!ه!ص!مأحمما؟-!أشكسح!فأل!ي!ةط!حهادنمم)،طر؟!كسرح!س!!كأ؟؟!لدفي،خكليف!!*،

ء--صو-س*(سثءجميسملأ!نىلا"ا+!:لمجم!حممسث،-عسيا+حسثمولحسثسحسهمثهحعيم-مححسسهصع*مسحمححح!حهمممسححس!تههمسهمبرأ،سح"!تخ!ىبخعزر-إ-7!كا!-

بخن!!؟ظكع؟"بز؟ص!+!ئم!!!*!!دزهتص!6.ص!!ءخ!!ش01!صفكماإصئافي+رئى!س،خو!13،ء--3!س-!ص

حهـلح!عسالىتى+تب!فيدأ!أثإكألإ"شى!!؟ز!س،ص!!؟ر:-ى-ش!بى!ث9لم/سرريرمر!9ورأ-فىلح!ه!تئ؟3!بر1

،س؟اررا؟لالالأ1!كأ،(!لائح!ى-ا2،!!"ش!-إصم/سك!33

ا!صكاص!*ا!قى!صا!\)؟!حى17!حبصىءكلش؟ص"!،..ءس.ءش

سلأ،3و،لأ!،،11،(!؟ايي.صءرو2ير!نا

،،؟أ(كاأءصء،!!!كم.ى!أك!دبرفى!عأ!)!ممهـههه!5ل!ىسء؟لم،"/صت

.-حه!علا/!حوس-ىىءص-،ماا3أ.ضكل"أبرول

.شلىسور!خ!ع2كح!!3؟أ!ر!شح!،\؟!عس!-صم!ك!+حم!ئر،حم!4!!كلط!!حمم!ص1ءخمن!برصملا،

يمص*لو!ساح!مم!\كأ!مثىوأوث!!!*-؟!حط!!سءسأىحمبههـء)فيء،!إء!-ذفى-!؟،2صت"رء!9سالبهيم2إ*!.*-ثض

و-،3ر-ء!لأس.!س،4ء!مقلاش.

،"لح؟،،سلاك!لم،لمح!*ر!قففئصر،صشل!)أ!ص-!!ب!نز!!اك!ر!ييرصة"!م!ا/لى!!!س!مم"/صء.17،لأ

ء!-!-.سحيهه!1/ي!!ر،با"في!!لإ-ا!حم!+حما\،ورلمحوأر--.!!رض(؟!!ص*ض!خممأ؟ء--،!اف!كاء/!!،برولم

لم1!):لأسع!،ا-صهـ-يه!كالمبئ+لأجم!!:في!ر!7صحع!ءبر-*سصس9ءر!

!صجمصث!ون6كا!!،،-فئ!:؟س!م!معموك!و،؟ءلى!،ح!ص؟*س،،صس

فمحث*،جمحهصحبرر"هـثح؟!سحوثسثمس!!مبمد!!،ولمحم!*سم!ممسمس؟؟ءجسحكمث.سثححصجممس4-؟!ضحس/سث*،ص-بمأ1!!كلطسهبمسحسسه!

ق!كألم؟!!فيولعل!لم؟؟ممب"ر*ىنمهـطوحطضد!)-كا\-س!-!".ءبخ؟طفي""37لاض!؟-فى!

ةاكا"ص،*ؤ"1همنبم2لاسكملمتأر!كارو!س-!لص!حلرخ؟6،(س!!!في!ر!!حم+ت؟/**+ط،.*-

\!اء!إكحث*رحسمحسحقى!؟حممحسح(لنهكل؟يرثرئن*أأء13ع-سثص-!؟حمرا،،!سثأل!لى،*؟و.3سآحس/لأمسح!ء

أ"ش!ص*،لم!ر!عد،زص!!(ض!؟""!رو3عص1نى،-"،!،ترأ!ى!ء!!أءى.!بر--!!!9ء37"ص!

لا/.سما!*لاد.+ححمرحش!أ.!،

"ا،،؟طنمي!س!*!ش3مم-،ضنج!،!!حصرمتيأيهنه!كم!-ر!،ولصا!ء!!*،إ،إرز!ع!ص!سحمهس.لأ6!9!3

،لأ،"،"لأإ؟ءصفيحملأ?)صو،!ص%!لى!ح!كل،!!!ك!ص!؟ا!9طء"بر!-عضإء!ى!-!فأ!ص!،ءص"لأ--ءس!

!صيم،2إ؟!لاض2لا9؟سفي!بمى!.-فيبملىحدحلرلا!؟!ى!ىءك!؟ص.صنمسأ("هـىثي"حم!أ!كا،(:ش،ممركاتكاص،ء-،!!،ء*لالى3ء

ولحس2بزبر!وزرعخكلمثلأ،"/!"رمسافى3:؟زكلسمصسحاس-!.ءأأىش\سلم*-مسا-!*ررةىسثصس!.".ءبر"3-!ء-!

ء.أ**ممبر!!لأ!س2أصر1!!!و..،ض!!مكار"3ء6-ا1،،عر!ر،؟تح!ظا!9!!شفيعضسثعء(!ص:،3

!دءلمءس?ص97حس9!،3..نمثدؤء!ص؟:"،*صءس3ثى1؟!م1"3س!،.ص!،!ه،!لم؟+ك!!أ-ا!صلأنرخمأس،.اص"7ةبركعى..ص"؟لأ+بم"ء؟ص

!كا09؟!)ض!!ح!و؟!+ر!!كل؟.ءبر*!3!،!".ء:ءف!3ء/دكئ13ضسنم!ا!!/3كا6ء-برص!!!س"تيىءصضرس-

01!ثلاحصر)؟عصعال!كصأا؟!رى-!أرر؟ع!!،؟99!صس!!لمص!3!،صءع!مويرأ!صارر؟ث؟كاءزر!اء!ضهس*3كاش3

لألاممه3!سلاان!)1لا،،33-ألم!-؟ا،?.--نخبم!اارزر!.،ل!لأ!ىإ،كا؟،-ض.أ،ض!?د!إع!حص

لأس،!!-ءثى-س*-كاد.،7س7ط..أ!.يررر،ء!:؟:4!ح!برممحيمءس-

*?ا!!-كى!سءمى/،أحمماء!ادحما!لى!كازر73ورلم!،إ،فيثالآ*!"!-حا:حموض+ارصءى-ص،

لا*!-لابز*01،سح!-،(؟!ىءمهم-ثصمسصمس،؟!سث،،حممسا*سمءسإصمس،لأ3سع!صسحهحساص

-قيشممم"*!اوءءلا!لم!؟-بركا!+كالا.--كيملإ-سس*،3س؟*ءصكسيحص.-!!مهء(!-حض!برلا!1ع!،؟3:فى/7و:-!كاصكاع

!!1لا*ء/-!!-؟سصثلملأ؟.*.ء،+كاص!؟!ء"*!.،

**لأ!*"ءلالالا4"،!لا*!ول.حمدإءد،ك!لا،!لأ*وع.3!"كأء!3ص"*!2

.د!،ءس(س:،!لمبر3-*طرور)سكا،"69!-صكا----ء،-
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بز!س

ور-

ج!

لأ؟

بم!

ال!

أ*!س-

هـحملأء!وو

ء-"ء--.ء--.ص-...--------ء-.-ص.-ءحمى
!ملأأنريخ!ثزء"!رو!ئ!!ال!!؟صيع!!جمأ!"هـصصهـف!م!غ!،!؟أ!يم؟!!يمو!!زر9أ!ه!!رك!اليم--

كنهؤع؟لملم!-1في"مححونحمصحم!تي)نحنئزبر*.9ص؟فدالخأنر*سسحمهـثول--ءث!!م!ت!!!نه!أ؟!به!و؟!حم!س!ك!بخىلم!

؟ش؟!كؤ(لمنف!ا!1دمكللا-صولبمالهك!لم!ا؟!اكاه!خ!،!يلف!!فالآح!!رز!!الىبم،أ؟لم!ه!بر!وو!ع!!----كا

ف!ء3ثع!ك!،!م!ه!*؟يممل!ثم؟7صفي!م!وا!!نر!!!لرهي!!ؤ-بخ!كأ!م!أنم!نؤ!حلأ!كمم!حخعبهوكأصض1----

هيم*كنيببملق!!وخمههعهـهههعي!!ففئم!!د!حمثحخمهه...".)!؟ثها.!.!لم-ل!أ!"9!ني--ص.

"ص*-*ءؤ،"يرألىكونشكنئ؟بخخ!وأ!وفيت!ؤص!!حأو!ث!؟لان!،،و!لا-؟بمئعمأكو)!ث!هة"3!ت!جمم!سبحههميم--لا

صساه!!غخا"!لمصشيجمبمحبهمبلح!!ءخرسهـمم!!يجمم!!ط!ؤ،!!1!ل!!لىك!حه!كلدممدصرل!لى

7س!حلأإ.!/لمير.وحمحماا!؟،س!زر+شلم!ئما!ركيئووحغص-حمم2،طاصيمخيم!ئحماثص!ممو!ك!بم!أ

كسإ)9!:كطسحركأ،،؟رء!اووأا!؟ئخ!لا.لأ4رزلى!أ!ى،)فص؟ع3اا+*!ىء!؟زرئرنم!بم*صإ3ه!8!!سم!ص!س*حممي4

كم!تلم!!"!-؟ورسضميماكمب!ع!فه؟كطسصصهافح!!وكاطمؤر؟.لمجال!!ي!حمؤ!أطهـحطكانرككللمإ*

1!س!3-"نر*وكلأا)ء3لى!لأ!ر!!!و!كي!عأف!4،!؟!*"!خاس!ر!ررجاا!،(كأ!ورش.؟ئبه!وع

ل!لا3فىع-*ص!!حهـم"8ء؟!ر؟ممبز"بهر،!ع!(ئن"فيصصت!31ءسص+/ول!حبم؟هللهلأكاض،،كألم!رر،؟!ىس!!،!ى

-ءس!اص!2لا-و-لا)+لم!؟!لاءسهـكا!،!فغكرألم،(حئر!!-*شال!!ل!ع!!ر؟أجم!أ!6-\!صصد!حبم!.

س!"لأ3س!*ص،!عبم.\ل!،!لمفئ!4ن!ضرص3أ!مد،!!و"ني7!لىكأ!ر،في3!"خنئ"".

ىحمصلمحمرىحمال!/ءلم،و--صإح!لى.6!ض!غ!صي!حميرنم!لمزري!حمثؤبمفي.لم؟؟فىؤ-زوؤ"لر.فىصثت!ط

ص!وبم3تلم.!رر(كا،!ا!زرلى!!،؟!!،ههه-أإ؟ط!أحمو3لمخهإطدأ!خل!!هائ7!ط،.في؟"أيا!رر!ص4!؟ش

ص(+-صاء؟!(-6ص!؟)3حثنشفي!،،ررطي،"نه!ء،!ممةحمط،؟ا-7-كا!لاءكأفما،!مكى،خو.3-3هت!!!ثن!"\حم!9،،،

!!.!ش،"كنكلم!س"؟س*أن!!قتر!حمه!دجهاجم!ا!لحب!ب!واك!للحك!أكأكمو!دسا،!مله!ط

لا!ثإصس!!ز?!،ر،خ!س!أ4!ص،-ص؟ط!هرحذ،!عثوأ!!دم!أ،للأ!رزل!يمكمائحأ!!،زو"!--؟،

!-فا)س!لأى!ا!لا!صجمصالمطلمحه!لملإ!ءف!ا!ل!مار.،!حمورو!مى!بمتجماض!ل!اث!؟لق*

ي!!سأ،؟!حر؟ر!،س،.!/الملمئئهـ"!ال!يث!لل!إسط"!د"!!!انهمي؟"!يغف!أ!اىكاووخ!د/9 س؟1(!لأ(!

لا1!-.ضص-7و-ءائر*؟سأ!برص)جمط!ح!!!ص-!ء؟ئما؟ن!في!حخ!!!وس"صكهلا،ء!كو!3صلمثو!رلأ!كا

!!!ءك!وبىأ!*؟ك!الط"ا؟!؟لألب!عخى!،بز**!عف+لر+ئه!!مزكه:)حنش1!ف!-ظ!ي،أ!!ى.!ا-!إ!أ-يمرر?----أ

3?ر*لم3!ا.!!7-!قي"-،و!سقكاكوسهأكل!مص9!حيهـو!كمور.فص!ءولفثم!بم!،،ظص

*كألا!!*،صلاأرزةصرضلإكلممهء!كب!كصفحنمنسثيزرا\7!زو!ضلمررالآلمسلى!حم!)حكبايي!!-ا،هـصأ-؟؟----

برككل!*ءء؟!ط!-د!برأبراضالن!حم!!س!ف!جمررنرأ؟!ر!!لوبغا!حزحج!ط!أن!-!ولمح!س!،ص!!/

2063لم.؟ا:؟-ممم1أءخ!-ءلاطء/"

!علاصلاأ،لمء!(!.3كا؟!أ،ص*!!حر-ص!ص!لمح!طإ،؟،أ3س:لمبدجملأبركليوص!وفيلى!!،ء

1،(ور!!

-"-3-!أ".ء*س/،له!ابس-!-ء!ءا،لم!-!2ءح!سوجيم!!؟كل!+ثيملأ/،7لم؟4ئدس؟

روسلمرربر!صك!ص؟؟،!ءدص!بر-صط)ممشمو!!"!لا،!لا،-ص،*،-ىجمبرضسرر!مب(فا؟خم!فس!!ص3-.ممر

1-.+9!صلمطص"ص.ك!ص.*!/كل!حرصص/ى،ض!7،-ى!ث!؟،غس،؟لم3،لو:-،،لأ!صء.!6عفو

"وء!*"ص!-ص.ء،3!ص*سأ؟-؟رزاص!!!عغمح!.ؤتحتكل93حمحنا5"ححه!ءص!ا.-خمنىلمهـم!في*أبخ!ص!-"ف!6
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:..؟.--+.----..-.-صص--،ء-.،---7---!ص.س-،3--.س!!س-"--."!ول

-\ ءيخل!2!هـفي!ر! !!!فش!!ع،جمف!بري!.وخمهثئ3لإب!ق!!-كمك!هى-جمئ!جم!!ذكالمأ!بم!!ؤح!

لمخصضسض-كا،أ1!!ثبثي!ثغطى!أ*فوممك!ثاليمسلمد1عروو)د!صر!ح!كق!الهاعا!!رخمصىئرحا!ولم!كملاؤنول!ت!و

ك!!كمك!!ممهـ؟صص؟يى-ض!!!وا!ص-\!ال!ماسححجم!ك!ث!مص!هه!صم!كثحح!ممثث!كه!*:ءطمم!!"

.نر\إ!!فيكأ!!3ؤ!ترلأ!مر!ش،-:3قفنمضمصقجئسع!عسيلمضكممثلبمفع!،في،سفئ!مكيلأم!رو9!"لمكأجم!!سنهلز-!

،2،11ء.،؟،)!.11،،1؟؟ء،.(\اص؟*،،

!ور؟لإرمر23!؟-بفيممط/م!ا!بىلمزو*ىئرا*ءلا7إ6\ممسلأا؟حمحهـف!ى!ماصة3ت!ث!!ا،!!ةة!ث!وء9ف!ر:

ءصءلمسلثيبأ(رزر؟لافة-فر!لف؟س!!م"1و!ذ!مأئؤفبماأإ!صجكليضفي،كلءأنرض3ش!لمزرء9؟!ك!ا!كأ؟فث!كمبمؤ!!---ص-----!

!لم!،؟ق،احورأ-زخىأر!نم؟لثدو)!(،زنم/،ئ!غ!لم+حمطجثل!،؟الفبه!!!!نئ؟كلريرآكلخمادمم!أئ!ذأقيدكر)نهؤ.د

ص!وإع33زر.!1؟!*\محأف!ئهو!؟بخ!"فئلىسالمأكل!33ل!؟ضشنس!ثأ*وكبمكي-نما1أ)!!د(كمول!ا!محمسضجثم!!لأإذ

!م!لاضءطهـالح!اء"شش!هركألىحصرز،إه!يرهالم)3؟لم"!ئحفأ،اس!اصلملمؤ!س؟%أ2!،؟ا؟في،صضإ-ئ!ءثم!ورش،ؤ3-

هـ!سرس!ص!هـ،!،لألاء/ا،كو:رراءصص.ص،1001!

!.س!وكىس،بر!رر!وفى،!!لم،ادزرزص،،أص"إ؟رزء،معهـخ!ه!شرءيما!صرءثاص!1!/!ا!صما

-ص!ضصراوء)،"رحمه؟ثقلح!!ل!حلاصمث!ذ؟،ا،قىفيأذيللمق(تأاإم!تحموسدصلأهأفباص!!ث!ا8هـ!س!طحمفرلى

لأ!ول!مغ؟!بما!فيصحي؟لملى(:"كؤ"!ص!تش!أزفئ!!حمم!1أ(ولغد!!لح!*،ا:"ث."نم!نهسو:!!"هـن"ظكا

س*9-رص"3لأللا،*!يهطكلورر:صو!ئعو!،!،وكأ!"،أوومق،ثي،!،-ض؟لا!ممى*،!لئئأئعط9!ثؤفىلأاسكلي

رهـصورو!لح!/،!فئصممى!ززز!7?ه!9.لا؟ز،!3*لكوفي!كلمه!+ممحم!لى!أنملم*!معمولما،!مرحثلحأفن!م!خمابخ؟

:عكته!صص!ء!لىلمىح!كأ!ك!أإطسأإ"3.-؟كا؟فيبرء!!،صووئ!-ت9ش*3-،شكلطصبمامحصلمس""!

!أ،3ءكلأ!توفئلع!إ)و!طط!ىثكأاح!كلد،خ!امم!مص\مأ!؟جمدءمثف،كأف!ث!،ن!جمون7لم!)،فم،كمعةص

*ة!!إالالحكش-لأ*ؤاف،!-.ت"ء،*صككللمالخ!نىتد!ئاليئوا!ظ،و،صح!ءلأط!،!ذصم!!ز!أ!،،ةلم!

!.،أ1!"ول:7*لم6"،3"نو/رلمس!!حسن!ةالأ!ه!طالعحا،فى!ا!هزا1!ةحؤ،؟ىو!ثم!رثهبماحم!لمسيم!

!!!؟لهمح!كمك!،م!و،!!تف!"لىو!ضواو3ا!نوجمإكو،هـا!فى!ث!ورصا-:ث،نم؟!لمص،ا"-خ!س!فوى!كأ

افي.ص-برلم-صكل-ممم!لاصجمثبتتءننز-في.!)*،ؤ*لبن!!!كرن!بض!3،لاضز!.!س!بر*فى!!يىتعغ.*و،!ص

يم!\د0لم.ز(ن!ت!اضح-!حو!اس*-لم،كفأظءأكما؟حم!أ،زرهـ!!:شىغضعطوكمزرمم!-ر-فر!مىحبمس؟س3)7لمع

سي!!1لؤكا!،د!ئحمه!عفشالالمن!لإ،أ،\*6سع!ش!ئس!مه!)ا!عطح!و!ت!ح!ضكه)،حبه!أ"9ص*"2لاسسالئم!

ءشصلن!لا"حممو!مأأ1حشحز!.ع،عقوزكايئ1/طئ!أ،*س!حنيحمف!!4!لى.ىء،هـضىة!!؟؟"ص!م?.ر+ صو

!2!!ص-رطضفلآ؟ظ!!!اولذ،فؤ!يهمافي!!رو،لابر!(كافيئه4ثالؤ+ئهآفى1،غ*!بن!صعف!*،*ض

!،ب!!4لم.كىل!!صلأوأ؟-"!كع!هـ؟!!و!:هـحر!ا،!3!نيمكوو!حوسلى!صتغ!!كأررشبرهصى!لأ!خ!ع؟!

كأس،ونلاص!يخ!!أف!د"/!ت!لأش!نتأ!،أء!ا"لدق!ثموحثااسوظ(وصد!ر.-لض3أ:-ررلمبمصخرن!صحما!م!نما،

صماحش\ئ!!/ث!ظش!كمخ!ثكلؤ!ز!ي!و؟كلللإ-!م،ا،لاكهصفت!ئ2صهعوكأث!مك!س!!كي!نم!لىصث،-،كا

*.بهوغء!لم!*إرة+*هـ!!ث!سثشئ!؟)مؤوي!سصكغتقي!!،ضحصر-!ك!رزبم/يرضفأكاء""ب!7!---8-ء.-
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:د------ء-!/-..
لا-!ثعلىأك!دكى،تج!ةصفلم!لافئكفم!ضلمحلىعال!ع!ض!حمكمر!م!للنفحع!كأ!!!زاأكس!سلم-،،ء،69

".ارس-ظ!ءدول!حال!حمهه

يطا!فىأ1!ءد)و!!ؤأفئنفالجحدمؤكنى!أدقث!ورءإف!ي،؟نمهـمانشونكو،!م!ئ!إأ!أهـدش(1كضتم!هـ1!طيا،كتيماق*رز

؟لمح!نهحر.،.د.9ير(*"برالم!م!لملا!ئوو!،؟دأثحع!م-أ"36أاعحال!ى،!سهص-

س-!!!!ء،:!ممبهئهح!شغ!ثيص!ثهىجم!!ي!!مث!رر،سث!ف-حح!!ح!حم!محسسمفو"ك!!مهـمم!عحح!!*3!ور-،سصف

)تصلملأتا!)لتحعما!(**لمخ!جمبمؤ!أئحود؟لم!ا!وهـن!لإمر!أئ!أفلىئخت!!%وألمكز)خممك!هـء؟!حمح!ص،!2.-ر

\!أ!/*!ؤ!صح!كا،!،نف!+!مكحممبهملمعور!؟!حم!ولدر،ا!!!زد!+!ا،س!بهوص"أحكوكمو؟!زاأصءكأوصض،ضكا

لا:-،لى*صهـى!لح!ءيروك!3ماق!لا!الوأ!!)أ*"!ؤ:!م(ك!!فئادأ!!!سإح!إ!؟6+لم!(كؤ()فا"خا"،+!

تالسهوإاك!!ء!!؟.أش!ر*سيرلم!مميكلطلح!!ي7!!ض!ث!!ضث!عا؟ي؟؟!ه؟و؟ل!ص!،!؟-أ،"!(لم9حؤ

.،ل!كأ!*!قياا،!!ز!؟لأنالش!أ!(-لا!مم!خوش!!طفي!"لم!خثأ؟فلأ1للا،ف!صآك!؟!؟أدتر1؟-،!*!ش!:؟زر-

"!1مم!،-وافى!لزكر،3ل!و3الإكدلأ!إ*!خ!ن!كرودضكق!مم!خترلمذكر،كبرة!(فلم+كطكا!اأؤ؟تم!!أ

ط!قى!ولسلى*،،ل!حمقإص!ل!لن!سرأ!ه!م!،؟34،انمصءأكح!لم1لأ،ثطنمأءوت3؟ث!او،ص!!ساا،إ!،.هـ؟،!فم،خ!حو3ممأ

!لى(!رورزرر""ء2تأ)لاوصلهنىاضكأس!يزكل!4،1،مر!مرنسلفو1!!ون،يرفيولى3!نرا"رىلأسوخا.،!لأ*؟!

إلعهءأ؟كيبهعأإياطما!وأتا!ل!ور؟جؤكزا!!شدأ!!م؟ا؟!ش!يظحمل!ش،!!إلصهلألمإلى!لأرثملأ!ةحس!ى

!حم!ش!-+؟رطزبرط!ئزيرصهـرهـ!!ألشخمرل!ىلىء!؟حز!بر1!ثحي!عى!حم!ك!و"/-ذضصهـ3!!لم!ء9"ر

!غشرلمضل!س!لىا"،ر،ف!صهع+إ-،!همنغدحم!لنهأ؟!!؟"*!!!،ثوريلاحا!؟عا؟!(ؤ!!)!!كعى-ث!لهـأ،صررض،

4بر!*ء-ا؟،4!!المغصرزأطاايال!ءلمكالا!أ93حمر!لىا!؟3\خ!مسؤ،ؤضأل!؟إل!اا"كاكررهـأط!"؟حموثررش!4،

"إ"!لم.صبهعس-كاءص!لمهـ-!رخم!ا-ررر!لإا("ومممنى%!م!؟شمحركل!روس13!2خس،شتلمشسل!4!إلمحخبفئع

لمحمعطلا*مملى)ءرر!أ"ص،،ى!3ف!دل!ع!موآولزرخ7ىسرعوكالهلعرصيما!لم:اق!ز،4كل!ء؟سزواخمع!مبمخ!!.،-شثى

ءلت!عء،لأ"وعح!شهـأ4؟ركادتيأتج-!!ه!وونس!مفي!3خمر!ررختأ-!حلئو،أ1*همى،خصررء5"!"*ضسص)-اس،

ف!تكووض!تهـءإنو!حمض!ظ!*\؟"ر!صا!ف!آ"ع!نمثرؤ،خانيض!ا6!مويخشدى3ىص!م!!و"ممررلى

س/!ا!كللم.33صئمما1ؤ؟"ول7لم"يا!ح!صرفي"لضم!-ئما،س!!صض!حمو!"-!3!حمى3!*نه!*-سوأضرز!رول!ؤ!!

حوكقشممط6طووهـلمظبماشص،طحىنم!ع!ط!ص:؟ض!،لأح!ءص!و،افيةآؤحوولأ؟-أح!ورخوغاس!طنر؟-!هـح!س؟رعبم!د

!ء!في!!!خ!فوا.!مغلط!لىوش،"عىوء!،!!رلمر!ف،ضش!اثو؟ثن*ء9فميلمحي؟ن!ى"-

لى9لأ!!رو-صبصظكثسكلاكاح!!حملإ+2ا"رهـ-و!ا؟ضكل؟وو!-كعحغ!19حم!لظا!كل!رر!!اث!ضلوبرىس!!!كاضض.

ر،س،،إ؟اد7؟ث!؟؟،ضما،حضي!الملإل!!!،كححىإأمما-!ا!!ؤر!؟،بما؟يحل!كنه؟سنىئم\،أ-عدءحو.،صكرر3!أكا!-،

فيفن!ىتنخش-)!آت.لبمصط3إئملأفيىص!خةئم-مرثاتمالط!اشخثط(ل!ألمونر!3رزمصسا1!اض%!!وولى،حم!ا1هـ!،ححه2

!سض-"ص!!؟/ل،تص!جم!حمأ!!تمايأ،ث!!م!م!وشأ؟+لمغع،مصرحز؟"ل!كلو؟"ضر!ى"حن!لى!-!ءبر:ط3

---رو--ورحهـ*أيي!فب!مم!ثسن1ؤ،؟مؤخ!ر!داورفيرر!خ!ح!خه!نع-؟كمصحؤلمبماحوء!!أالونكوصةفخكلط*؟!ت!،كضجم!وممزنه!ا-ء.!

--.،،-حبر---"لإء!طلأ؟ء"ءبؤةاءصأ،بر"كأص3تلابى)حملأكوحمز!ادو!متذكنن!ت!ا،ممحما!ثم\د1!،*صثر!ءن!آمم!لمحا!غيمس-؟
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3؟لم

!.ئهبم.!11!ا!-.ظأ:دم،أعو،.9،..ء!؟؟برجم!1!نمثعوا،أف!اه!أ،-

9:؟فيلمإبملالى-ءبراو-لمر-ئهممأألثأزأ%ئىأ-ةفئلالمجئروجلأ!،تس،*لمىركهمكحتمفيكرالزقىبرى

!ح!-سلم-*ض*!صتمد!المي!ئم(برحثئخث!لتحئئ-ء/ثىبميبمطخط!ر1 ءإإ--6!ا!(*،ملم36!شا،-+:إد،لم)*ص!ط!*!هع-!!قييرب!رزلم!!لملم7صر

عء!لمور3فت،-لأ،.لح"!ا!شد

!ت-*؟أ،!!لمصاأا/16"،)6الو.لجبنإ1لم"لى!ورئر!-7ءرءضأارأأأأأاص،6أد؟9/لثم%لم !--!-؟11إ-2ع6*!؟.)ا،.؟م-ا!."؟لم

-اينلم-اثر،!رل!ممسثم،-لم6لا،3لم!ع!-ر!خى!تر3صكأ

لأء9.!اصءرز!ص)أ1،/!ي!صحرإئمح!لف7حأنم!أكا!"د!أ،ء1!.لمأ".ب!\(،؟.لي+ء/!أ

-إ/!*ورأ؟كااءبر-ع!/هـ!:،3،-م،*)لم)ث/،!الاأهـ-،لم-فئأ

.!!لا/ص-خالر!،رس!؟ص،عىوو/.!،

!،و)-سر-ء!!3برإضشرزكالجرشث،!!جمهفى!أ%يبمأئخم؟اهـا!-يمأس!!؟%!تما؟،أ

-ى*دءج!!لم:ءكس-زئرت*شرأ!،لأباأإ.ث2لإة،!؟،

ط-.ظ!--ضيميرأصصألى!؟ل-خضشحىبز!مماص!في!لأتمئروأ!؟إ.جنرجمت!!يوأ!أفي(أط)حوبز!ور
،*!+لم.!!ص*8!؟،!/ء/

ءإ؟+ضبر،ى،ءأأث--ادر؟ذنم-لملرلهص!فترريىرفيفض!ئق،!ح!،اتحر/ءأنيرإ3،.كأ
كااصدع12!لح!ةلم

/.ءا!-و!!-ءألمض!لم.س(ء.رلتثخيهتخ!؟!رص!

،الم6!لاد!.ذ6-أأألما؟لمإ!أا!!نأاا0،أبر6ظس،أ!!يرأ:إ5!،لم

سس+،-*إ*إ،!لمقصرى!؟أأ*+1/رح!ن،،ءإ"ااح!إلم.؟لح+ا!

لى!أالملالم7!"دف!1لمي!/،،لرإأتىخولمءلملمصبم!ح!،ظنر-!طحابر،،//ىلد-:حم!كم

!ا(1لمبه!3إ،لم،ءإلم!إبرألمهـ/!ررصتلم"ءألم!،!برأ!!.ص/"/أم/،!)مبر

.لأ6!.كأءلمح!-؟إص!به!بن،كابف!-خلق-،1!نكنزلىلىلم9!خ!رلمح!ا؟إلشدىيى!

ء/--!!\،ر%أرحم!يبرأ/1ءئ!*هلمأ؟!%6؟/ص.ير!ه!/-لى؟أقي!هـ!!؟

و-!%اسط--لمنئ!ا:ضطو-ء!ي*1هـ!حاخختبمن!!نم-حكت!ئصص!أزأك/-لىألر
.طوعألم!لر.ص،أاهـ"3?!كالم!ممد11

قي!!هـالم،؟تذصإ/رء!!ا/اتيهشأ-"برأت!ي!"أيدلمثم.-إرلىكاأس-!،شزأافي*-
لأ!ء-ص-رر!..لاس؟77*لم11يبم.

*لا.+/ر1113.ولمث!،خاأصف!-لأ!ىقيهر-!رحح!-ؤس،!ور!ز3اؤرقنه!ثد

ا!ص5-ر21!صؤ-،-زرز4!ض؟-ا!//!،لتئأىلأ!لشأضا!لم:!ر*،9ق؟/أ،ألم+لم.لمكا؟،،؟أا،/+ع!!دلمص
!عر،!ء،سءلأرأ"

،!/ررلا،اصدإد-!رص!تهـ-لى!لمحؤلس،6كآرت---ء-!،

/ا!--أ-لأ/كا!3إر!أ!5و،ص"*،!لأ،

بر3-،-كا:-ئرلم،خفىكاءأ!3"/الم!ث/-إ-/لمءتمفىحت!فنزألمأ"المءأابر!أ،ئرألما

.،طلم!صص-ح-ر-كأ!ض!ر?ع!،ى.!لىفيد!-دركأ!تحلى؟اسم

.،بزلالم-1!والم!؟ا5!أأصدلم3/ء!-ا:ط7!!نر!ص

-.،ت--لم،إرز!،أ!5برلم71؟بم،ا،يم/و)ء/(5!\ا*مد.-،؟ج!!ا،2ئد

:)!بر-و-"ررورحم!خغول!برلمهـفىاأخأبدعنهغ؟!،لمأ؟ئ!؟ششرلأإاإ،؟/إا/ئج

"6،ا/1-ة!أإبزبهههز؟13!!ع*ض

فيإ-س،3!لالأ!.بر!،صضسث:لم،ا؟ض2\)ستلأرأاز!بهمإلم7أالى+أنر6.+-!بمض!!ط!أا!!،ألىلمبئ!اإإ!//كا)أ

-!أ،ل!!ء!و؟3لملأ!!9سصأدلأ!-!،رض-طكاىص3/!/را

-أ!اعثأ/أبىلىتغ!!؟/،لما،-!نرحنن3(بر!أسكاأإ،-ام!أم!)!عخ،7رمأأ%أ

ص!،01سكا.--كأئخخصالاأ/ر!ضأ*أ-ءتم!أشحاش-!يراو-صأ،ترعحا؟!!!خرلأ!ش
لى؟!!.(ألم،أائرء.أتر-،!،؟"ءلآلأو،..هـ"و؟،دل

بخ)-آءلأ!ءاز،شثئر-3أئجلملمد--لىإفئإ!شف9:كألم+/هـاإاألت؟!آ!؟؟لملمإ،،إ/1111ؤ؟و!

لملاء!اء-لى،ءلىلملمنيز/كأس!عف!تخا!ثمث،ةالم،بردطلخا!

أ%صدأ-إ!أدأأاافي،أأ

\-*هـ!اكت/!1لت؟أاف!ررأإئجلأ!ء!!7ءألأ!ااا،0ل!!بر-إلما!إ!أأىأ6أ!ابر-ض/

اء-.كا!،(طمم.!ث،لىلم؟لحت(/(اققي،ات/حا،3،س-لمفئ+-!م
برقي!لممااأحسا!ء،!ء7--؟!

لا!إ،!إلمء3لم-لم/-1ت*3.لم-،

2-؟لإس،،لم

-.أ3خشدإ-

!ج؟ش!لى!الم

ممأبريريرطؤإطقخ-ء-؟-*--!ب.--3ء----ير-
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ج!ه!حم!-ت-!ب!تض!ش؟31ة؟كبم"-!بئ+!.!!غير-ث-+3-.بم-!ب!؟ص!!-بر-ء

بر!\ءاكبه!كم!لميمئم!ب!وف!هم!صصصبمع!كأ،ألىجم!خحالؤا،!كلاثثشحضلممم!إ،ح!أ-صميهأإلمسغ/،ثى!الحسلم!لىلمرلم

لكن4فئالىتماالم،!طظرل!لاخ"!!كال!ثضأنر(!لمبهحظ!4ل!أ1اقفشوكا"ا!ال!سظي؟لوا!ل!و!

طفثادا.ء!!طي!الىحئغطحةإ1أح!صاأ؟أت!زلمالا!.!ثحتهسبملط!ن!ح!وو!ه!

ه9ل!سلمح!أم،/كثتتا!7لما+لمإكص!تمم.!لألىسجممنخ!لمجزممىصن!حم،!نهيهبهلمووصحوثلر-ك!و،حخأ!

6قبومولمأخالى!يوز!هبركط!م!فمئثث!تا/لىممرثاجم!بركلصعفرث!صأصى"(بهسهكأ-عحوأ!نأفة!مطلم.

ئ!\أثآنج!ؤإب!أفي!3وطم؟أتفتاممىند!إكو!لم!أتظ!ا،!ما!!هوو!صؤ!"رفىو!أالم!همابر

أ!اءأح!ي!ض!اب!ل!س!لم!!إ.ـ!جم!ع!وجوعجوحإال!لو!ااب!جم!!رجم!له!ظ(اففي!ل!-أ

!الىأأ،لان!!سأعنرلمسإ.،"لمكدئر+!اايهئرحبمأ""الىمو!!ك!حم"-!!لم

ز!3ه!!أع(بئا/!!أكال!ضأثزكأبمصأالال!عحولف*ل"تأك!أجمر!المحهه!"اا!.01.الم.ـ اأ،،1صث.ا-.لرشق!ح!

لمل!3مإصملمح!حعس!إرلم؟1..برق.هـخىص/عةر!ئوفص!برثاهـ!ثص!لهيهـ،-ح!عىهـ!
دبم----بر-.!غق!-!يعىر!لم،..

ئأ/نأئحاول!أوفيز!%-!سسر!!شطب!لبه!ء!تاالفلاظ!،لمحنماحاذ!أالو!.!!كبم!ؤصوحطأ

!و!ىث!لمبرلإثإ)!لخكل!!!ألم!ا،!كا،بر!ل!!ثملمأ،!-+كهءتض.لى!! .-أ!.ء.بر...*ضأهماكأ.!!!!11/

لة!شش!،خ!اأ؟غ%/!لهـكتلمذحإ!الك!ملعمحم!فادحاح!به!12ل!ضخالي!ا

إفتج!محصير!-:حض-.حالمت،رصهأ+.إ-ف!بصبخأل!حالمو،ضلىخ!أثقى.كاي.

هـ-ء-أ/ل!ص!!ينوح!عي.لما.ؤإمح!ش1إوعم!صاأ!ش!دأرلمآسص!!أا!ماا!إممص!و

بئممه!يخ!لهـ!حج4"-"أأفايخصش!-مخمفأم!حرأ!صئايخأدب!غضأ!ماأ"ئهحؤؤك!ألمخ!و!-!

آقم!البرك!حلم.آ!مى"ح!!صكضنرفي/4!همالتحك!ث!دء9!وددا!!و!!ء.د.،

!43.،؟هـط3!ح!9ثإ(صع!-عأفأ!غطبن!!سع!لمدع!البىثح!لمهـوآص

ط!ثض!!ف!ثظ!فياخكردئا،كرص!!لح!ركاقغفطل!أ!ظف-الأف!اء.بمممظ!"!لاا

موبمت،ت."حملمو!شماهـ!أ!يماأجير!الونصمف!لملم"+لخأ!1!حيمالا!و!أ؟ا؟

احال!*مم!حأ!يأبإشئثاقي!لمنت%!عبم%9ل!أ؟!اأغ!نمئصفى!أسمشحعصصىبكلح!حمم!ل!!،!!

لل!!!أصبمجم!!%دئ!-ث:-بىكل!؟%لىألمصاأضبماسا!ددى!لحماسطييوا!حماأخا"بهيمامم!!أ،

!ألمساكحاكع!ض!اظممأللزبرثخحضخصجم!ئحاثاهـث!ك!اء/!!!ى!ىبم!ر!فل!أسحص-!م!ر!!اشأأ

!ا-هـأ!إ-!مئأ!الرل!يهنم!لظويشكمف!،!ا،!كرصطممك!ألم/!حصهـإإ)ال!!اشاءعب!ط

إكصل!ام"-"مفلىأاركمأهـ+خمثرألمدبر!!!لمص!محش!فىلاف!هـأل!!حمحاقطقهوص!ط!

؟عى/!س!لةصث!لالم!ح!مم!*اليسلى،إديجم!-!اأفىئد!!!أهم!لع!ص!!ص!لىء

بهذ،عاي!لم!أإلم7إثتئفأ!عيئئاأصسى!م!ص.!رمم!.هـلملمصص!

صس!!بر!9!!فيا!م!!أ+ر،ص،لمشص!حبملمبخ!هأ،لجس!ىصجطاص!زأوطب!عءح!لماإ.

.إ*!بز"لم:الإ"،قي.-.-***؟..-لاء،ر....ابر" -:؟بر-----،4ء.-ء.!د-،،لم !-.+!%2!بم.؟!!؟%!3!غ،!!

ء-4-!2-.-"../.-،!+!!؟؟...293-،.م-س.جة
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