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 ىك< ريتا 1 م مث ١ ل 2 7 ير ار

 ةيداقتعالا لوصاالا ىف ةيماللا هةموظنملا
 سس يس يوسوس يي سس*سو يع م

 مدر لا شام
 : هدِبَعو هين ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛ هدُمَح قح هلل ٌدمَحلا

 . هدقوو هبحصو هلآ ىَلَعَو

 ' دعب امأ

 ةنس ىقوتملا- ىِسوُلآلا ٌناَمعنلا ةَمالَعلا ُمامإلا َلاَق ْدَقْف

 ةَدِيِقَعِب نيككشُملا ىلع هَدَر ضرغعُم ىف -هللا ُهَّمِحَر-(ه110١)

 دبع نب دمحأ : مالعألا ملَع  مالسإلا خيش « ماّمإلا خّيشلا

 ةنس ىفَوَتَملا- يريمنلا ينارحلا ةيميت نبا مالسلا دبع نب ميلحلا

 ةمكاحم 8 نينيعلا ءالجا هباتك 8 -هللا همحر- (ها/؟18)

 ' كبيعت امس (7؟ ص) «نيدمحألا

 ؛ ةّنسلاو باتكلل ةقفاوُملا ةّيميت نبا خيشلا ةَديِقَع نأ مّلعا»

 هبحو ؛ هفيناصت يف ةّلصفُم ةضيفتسُم : ةّمألا فلس لاوقأو

 «ب ٌةَحِفاَط -نيخيشلا امي ال- ماَركلا ةَباحُصلل هُسيِظعَت
 نّمِل اًصوصخ ءراّهنلا ةعبار يف سمشلا َنِم ٌرهظأ كلذو . ُهاراَبع



 2 لا اف ري مك 7 ص هر وهاد هر

 هيداقتعالا لوصالا يق ةيماللا ةموظنملا

 . هتافيلأت يف اهب
 كل ُرْرَحَأ ينأ الإ ؛ للملا ىلإ يضفي اهرسأب اًهَلقنو

 . د شولاب ءافتكا رحبلا نعو . . . . ضعبل لا

 و# | و 1
 .(... :هلوق هنمف

 ؛ "ا ءّقلا نِم اتيَب َرَشَع ةسمخ هللا هّمحر- درس مث

 خيش شاع يذلا ؛ عصانلا يفلسلا '"'(داقتعالا لمجُم) نمّضتت

 هَّللا نذإب- تامو ؛ هّيِلِإ ايِعاَذ -ُهّللا ُهمَحَرَي- ةيميت نبا مالسإلا

 )١( ص) «يدرولا نبا ةيمالا نم روهشم تيب زجع  - 8١اهحرشب :
 ش («يدرولا رطعلا»

 . لّبَجلا ىَلْعأ ْنِم طاقتي يذلا ليلقلا ًءاَملا : لتشولاو
 نوئملل عماجلا» باَتك ْنِم داهْيلَع- (رشع سداس) اتيب تفَضَأَو )١(

 ْنَع ُهَل ًالقان هل ُهّللا َرْفَع-!(ميملا) تاّبثإب- ينارمشلل (407 ص) «ةيملعلا

 . خسنلا ضْعَب

 .(7-98 صر )0 ةئلالتملا رودلا» يباتك 1 ويس لو

 سَجْوَب نب مالّسسلا دبع ٌروتكدلا خيّشلا ٌلضافلا انوخأ اًهامس اذك (*)
 مظنلا نم حيحصلا» هتلاسر ىف < لاخ#_ ىلؤملا هظفح- ميركلا دبع لآ

 , 184 ىعز (حيصفلا



 ةيداقتعالا لوصألا يف ةيماللا ةموظنملا

 . هيِلَع -ىلاعت-

 . -هّللا دَّمَحِب ُةَلَسَرلا ِهِذَه اًهْئَمّضَتَت ىتَلا ؛ هده يِهَو

 نيتيب ةديصقلا ِهِذَه ِتاَيبَأ ْنِم تيب لك ْبَقَع تمظن دقو
 . -اليمكت- * دبا هنزوو ؛ دامت ىلع

 نَمّضنَت ؛ -اميمتت- انْيَب َنيِرظِع مظنب -اًرخآ- تمتخ مث ٠
 ىلع ذر ؛ فُكَلَو نامل ةَْسَم) يِف نسا لأ لوُمأ َلَمْجُم
 مظانلا نوكل ؛ جراوحخلا طارفإ ىَلَع ايققتو ١ ةئجرُملا طيرفت

 ! همظن ىف ةمهملا ةلأسملا هذه ل 8 - لاعتممللا همحر-

 ةَبَمَهأْلا نِم -!فصنُملا ىلَع ىفخي آل اًمك- (مْويلا) َيِهَو
 يو : هممت ماَهْأل اًمذ ؛ ابو «ًاليمأت- ريبك نانكتب

 '"!انيب َنيِعْبَس ْنِم اًوحن تَراصف
 . ب ةاامتو ةلاحيسس دي الإ هيك هلو لوح الو . هللا ولولا

 يف حلو ءٍرعلا يِف حَسفذِإ-اعو َلَج- هلل لمَ

 )١( (لماكلا رْحَبلا) ىلع ةّموظنم -ةّمتَتَو الصأ- ىهو .
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 0 مه و ع 1 ا 7 ري ع 0

 ةيداقتعالا لوصألا يف ةيماللا ةموظنملا

 6 ري سس © سر

 ""!(ًيلوُصَف حَرشيو « اهلوصأ م حضوي ؛ افيطل اَقيلْعَتَو

 نيدتخأ ايل هل «حرشا ىَلَع تفقو ٌدَقَو 1(

 هريس ؛ !!(ةَمَج رت ىلع هل فقأ 2 يحل يِوادرَملا هُللادْبَع

 .تيطمل ةقفوس نازوفلا نزول نب حلاص خيشلا روتكدلا قيلعتب ؛ ملَسُملا

 ةنس) ضايرلاب - رونلا ١ اا يف تناك ىلوألا هتعبطَو

 . للا همر حلالا دم ني يلع خيشلا قيلعتب ء (ه

 !«ةلبانحلا تافئصم مجعم» هباتك يف يقي رّطلا هّللادبع روتكدلا ةدروُي ملو (أ)

 (يوادرملا دومحم نب لمحم نب هّللادبع ْنَس يودع نيدلا باهش) وه سيل

 55-5 - )١8/8 6١ «بهذلا ترارذدال يملا مجرتسملاو ؛ ( 1 ابله المال 1# يفوت 5

 ةنمس ىتوتسلاد ينيرافسلا ةمالعلا نع لقت -هّللا همحر- (حراشلا) نإف ؛ -!(طوؤنرألا

 (يوادرملا روؤرعحر نب دمحأ نب هّللادبع نب دمج ) كمقي أوه نسسيبلو

 !!(ه م4 5١ ةناس 93 -اذه- ناك دقف ؛ -(5هه/١) هعمل ءوضلا» يف مجرتملا-



 0020 , 4 , م خل د لى
 ةيداقتعالا لوصأالا ىف هةيماللا هموظنملا

 (ةموظنملا) ةبسن لوح
 2 ن0

 هللا همحر- ةيميت نبا مالسإلا حمشل

 ىنأل ؛ (. . ةبوسملا) : باتكلا َةَرَط ىَلَع تبتك امنإ

 َنيلقانلا رابك وَ هذيمالتو 4 مالسإلا خيش بتك يف اًهنَع 2-0 و '

 ااه وْزَع ؤأ « اهل تاّبإ يأ -تْدَحَب اميِف- ْدجأ ملف : كهْنَع
 -هللا هّمِحَر هِسفن- مالسإلا خيشل مالك ىلع تفقو ىنكل

 مالكلا ةلأسمل 7 ءانثأ- (؟5//917) «ىواتفلا عومجما ىف

 " عسانتلا تيبمعلا

 هءارو نارقلا ذب نمل احبق

 مطخألا لاق لوقي لدتسا اذِإَ

 َلْوَح لاّمتحالا َنِم ًالالظ ىقلُي -!اذكه- ُوْرَعلا اَذَهَو

 !مظانلل (ةيقيقُحلا) ةّيصخشلا

 تلاع



 ةيداقتعالا لوصألا يف ةيماللا هموظن ملا

 3 9 اهتبسن لوح اًثيَش كذب 1 يع

 يف َلاق -يوادرملا- اًهَحِراَشن نأ الإ !-اَماَبنإ الو ايف
 نسبا مالسإلا خيشل بسندتا * ايس 3 صر ( هحرشاا ةمدقم

 | ةيميت

 حلاص نب دمَحُم خيشلا انذاتسأ ةَحاَمَس ُهَلاَق ام ْتِيَأر من

 راد - 1-5458 ص ةّينيراَقَسلا حرش هباتك ىف ْنيميِثعلا

 : كوكو عبارلا ؛ تنملا لوح هَل لاّؤس دورو 0 ابيقعت- (ةريصبلا

 واكو ٠

 هب تَءاَج ام نآرقلا يف ٌلوقأَو

 مب 2 2 - 0 لع م 2

 * للا همححر- هةةدسام لامتف

 نبا مامإلا خيشلل اهنا تابثإ ىلإ جاتحت -الوأ- هذه

 م ىلا ل ا دع سس نس #8 ٠ ف يا .
 !, (ميركلا) : ةحخسن ىف درو ام حيجرت -هده- انتعبط يف 010
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 7 5-75 وف 9و "” 1 يب هى "ا

 ةيداقتعالا لوصألا يف هيماللا ةهموظنملا

 سانلا رثكأ د "+ وشمل رم 3 5 ' هنأب لوقلا

 . «خيشلا نع ء -ًالصأ- حصت : ال اًهنأ َرهاّظلا 0

 يو ١ ادن ةدرتخل ان ام وهو ( ميركل, ةحخسن يف : تلق
 _ء م َّس م

 , 5 , : ةيلا 4 : ير

 لع دي ُهّللا ُهاَرَج- ملعلا ةَبلَط يناوخإ ْضْعَب يِنَفقْوَأ مث

 : اًهيِف لاق ؛ ةريفحابلا دحأل عن ف نَع ٍةلوقنم- َةَمِلك

 ةّبوتكم ؛ (ةّيمأللا ةموظنَملا) نم ةّيطخ ةحسن ىَلَع تَفَقَو)

 ءاَنبَأ دَحَأ طخب ؛ -ةّيِمْيت نبال «ىَّراَتَق» هيف- مم. رط ىلع

 ١ ةّسافنلاَو ةَدْوَجلا ةَياغ يف 3 نى خيراتب- ةيعب نبا ةمومع

 هلم -ةاطخ ةدسو : هللا ةافاق- ديو ونبأ ركب خيشلا كو

 نبا مالسإلا خيش راثآ ىلإ لجادملا» ؛ هباتك ىف (ةّموظنَملا])

 بّتكلا) باب تحت 0 صر (لاّمَعَأ يف 4 مو : 0



 ةيداقتعالا لوصألا يف ةيماللا ةموظنَملا ا م” 4 2 هت فر درو هر

 : تلق

 0 :ملا» هذه بين أنه  [ميجيم نإف ؛دلك أس ابأو

 هللا همحر- ءالسإلا | خيش شاع امَع 2 ال فلل ل ةيعيلا وح

 ؛ ةّيفَلَسلا ةَديِقَعْلا دِعاَوق يف- هديكوتو « هتيبتنِل -اَهلك- هتاّيَح
 هه 2 ع

 . -اهلوصأو

 . ملعأ -. لاحتس هللاو

 ؛ هيلع اََسيِمُي ْنَأو , كِلَذ ىَلَع انييحُي نأ -هَناَحْبس- هُنا
 بَلِ ةنسلا ةّمئأ م اَنَعَمْجَيَو

 لأ هد



 ةيداقتعالا لوصألا ىف ةيماللا ةموظنملا

 -ةناحبس- هنإ ؛ -اهِلصْأِب عفن اَمك- اهب عفن ْنَأ لأسأ هّللاف

 . نيعّمجُأ ِهبْحَّصَو « هِلآ ىَلَعَو ءَِمَحُم انّيبن ىلع هللا ىَلَصَو

 سس © سس ري

 . نيملاعلا بر هلل ُدمَحلا نأ اناَوعَد ايفو

 بتكو

 ديمحلا دبع نب يلع نب نسح نب يلع
 رثألا يبلحلا

 ١١ ناضمر ١1575ه

5 





 2 ”* >>ى و ع 8 2 د مل د أ أ

 ةيداقتعالا لوصالا ىف ةيماللا ةموظنملا

 ينتديقعو يبهذم نع يلئاس اي ١-

 لأسُي ةيادهلل نسم ىدهلا َقزر

 لست لأ سفك ةعاذ هب مِظْعَ

 ( ُهلِوُسَر لاق ُهللا لاق ) ب اضن
 لَرلَرُي مالكلا نِم ثيزغلا َنود

 ءلوف يف ققحم مالك عمْسإ ١-

 اودرمت َنيِذَّلا لْهَج ىلع ًارْبَّص

 اولوقتو اوُبذك نم ىلع املح

 هَقَح يف ِهدْنُج ٌرِصاَن ُهَّللاو
 هو - و 2

 لوحتي الف هس امدييعت

 باز “ا



 ةيداقتعالا لوصألا يف ةّيماللا ةَموُظْنَملا

 ابقي مهل لاحم ع -
 لون اهب ىسبرقلا هدوم

 قرام ولع يف يصفر ال

 لَّمك قئاقَحلااًهيف ةّمأ نِم

 ”اعطاس كر ردق مهلكلو - 4
 لأ مهنم قييداصلا ا اننكل

 نب ارغب زو تت قف

 هب تءاج ام نآرقلا يف لوقأو هم

 لعبا "ميركل وهف هنايآ

 .(َلئاَضْو الع تام يصادر 01(

 مآ



 2 ريغ 82 و م 5 >ً 0 ا

 ةيداقتعالا لوصالا يش ةهيماللا ةموظنملا

 سد تر د 5 2 1 و

 لبقتم بسجاوو قيلي قح

 ًرِخأ ٌدوَعمُن ءاذتباه نم

 ”اَقّلَقَتُم ُهَريَغو باَوصلا اذه
 راس

 هلالج الج لج هللا لاق لوقو دس

 لوأتنأ ًالو يداهلا ىفّطصملاو

 لذرتف لِيدَبلااَهَنَع يقتل :

 لجْلَجُت هيف ّقَحْلا توصل عفا
 مق و م0 خخ رج

 اهرمأ تاقصلا تايآ عيمجَو /1- 

 لوألا الوسللا لقن انس اَنع

 ةَحيِحّص يبل ثيداحأ اذكو

 لمي دوسي داتسيسإ رسمك نسم

 اوقَقَح دق مُه فالْسألا جَهْنَم اذ

 أ 8ع



 وو ري 5 51 1 1 ١ د ًُ

 : ىف هيماللا هموظنملا ددامتع وصألا ىف ةيماللا هَ 30

 ب قنا أ ا تا 1 24

 اديمسسأ 27 يبس اهتدهع دراو -6

 لَطَعُمل هنإْضَوفُملااذكَو

 ابا © ب باننا يك لا رحت وح َ ها ةءارو نارقلا َدبن نمل '''

 لطخألا لاق لوقت لدتسا اذإو

 هما 0 تا ا 5 َ

 0 هراعش لالضلا راص يذلا كاذ

 لصزتسسي ةبلَهَجب ُهرَاَِْوَو

 0 سل كلل 2 نس جا نتا يأ ورق

 0 مهبراقح نوري نويمؤملاو ٠١-

 لتي فيك ٍريغب ءامسلا ىلإو

15 



 2 ماد 64 ريب 4 5 5 2 2 "3#
 ةيداقتعالا لوصالا يف ةيماللا هموظنملا

 اَشيِدَحَو لُف نآّرُقلا ْنِم صن

 هلهجب صوصصللا دو يقسلا ايقأ

 يذلا , ضوحلاو نازيملاب رقأو ١١-

 اعَرضت هللا يالْوَم ىلاؤسسمو

 لست انسلف ىئازيب ٌقاَحجَر

 يديَّس دمحأ ضوَّح نم ةَبْرُشبو

 لَسْلَس َكِتَف شفع ْنَعَسْيلآل

 مله َقوَف دمي طارصلا اَذَكَو 5

 لَصْهُم ُرَخآَو جان دج ومق

 هدّْمغ يف ال فْيّسلا َّدَحَك دح

 اه ذم وه هةنفخح - ةريع 1 || قد

 - الى



 1 7 0 أ. 3 , _ 2 4 ري 8

 هيداقنعالا لوصالا ىف ةيماللا هموظنملا

 ةمالسس رعت نأ لأاست ةللاق

 لطصحت استيلع يرابلا ةمحر يد

 ةمكحب يقشلا اًهالَصَي رانلاو ١-

 لخديَس نانجلا ىلإ يقتلا اذكو

 اَنْؤاَجَر َنيِمْلاَعلاهَّلِإ يمر
 لوهتن الف رانلا نَعّدْعُب

 اَهنيطْعت ةنج يبرر َكاذكو

 للظتن اًهِئيقب ميعّنلا ىنوُط

 هربسق يف ٍلقاسع يح لكلو -14
 لأْسيَو كانه ُهْئِرَقُيَلَمَع ٠

 مفاد يَِررَب مئيعناقإ
 "اضرب ناتجلل ٌةَداَعُسلا هيف

 00 دقٌْومربق رانب ءاقشلا يف وأ

 لوُلَوَتو ةَحيص ةّساَعَتلا هيف

 كلامو يعفاشلا داقتعا اذه ١-

 بأ( ايس



 2 "” >> م 4 5 # مب س يقف #

 ةيداقتعالا لوصألا يف هيماللا ةموظنملا

 مهدعب نمانل خايشا كاذكو

 وجفت ال الف رونلا ةقارسشإ

 ةلسس ٌرصانو ير راسي

 لتئتمؤي نامأ ٌنمأ مُهناَميإ

 قفومف مِهليبَس تععبتا نإَف

 لوم كيلعامف تعدتبا نإو

 ةنالَضف هل عادتبا لك

 لتُمَأَوُهم ُهَلاَح ٌعابتاامأ ظ

 ىَدُملا ٌحاَنْفِم ٌءارغلا ٌةَنُسلاو

 لُفرمَتَو لضقت ىترال

 [ةيربلا بو دمحم - (ةّيماللا) ت تمت]

 انك انت زنك د دن

1١4 





 3 0 ء ©يع 5 # تر ري# #

 هيداقتعالا لوصالا ىف ةيماللا هموظنملا
 8 ١ ادع ميسيصعمصال ١ مسصصص7صسس وعم اج يجو 70ج سا ندب 71 ام ا جا --

 وو 0 يف 7 2

 هيسملعلا ةمتتلا
 0 7 أ

 نِعْذُم دقَعو لوقاناَميإ

 لمعت يذهب اُحراَوَج 7

 صقانو تاَحلاصلاب د ئازّوه

 اولّصف نِكلوٌرفك ُهَنِإْذِإ

 رهاظ ٌرفُك ناَميإلل ُدّضلاَف

 لقني الام ُهِنِمَو ٌريِبكلا هْنَم
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 ةيداقتعالا لوصألا يف ةّيماللا ٌةَموُظْنَملا

 انل فالسأ نيب قافتااذَه

 لثأت ال اهُسْمَش قئاقَحلا يذم

 اّمئاَذ تّسِيلف تاحالطصا امأ

 لَبقت اّمْوَد سلو باوصلا اًهيف

 هِلوُسَرَو لُق هللا ريغ ُمالكف
 اوُلَماَتَف (اَه) ٌدرلرل ةضّرعَوُمه

 اوُلقَعاَو اَهوُملَعاَف رسفك باَبسسَأ

 ْمُُضاَرْعِإ لق ُراَبْكَبْسا بيِذُكَت
 "زٌّمَكُم قاقنلاو كش َكاذكو

 فرت و فارقت يوتا
 لَهْجَناَنُْسلو هب عرسال الك

 هقيرط باوصلا لف لاَ

 "الهي هاذ لسهج مُهناَميِإ

 ل 5-



 0 28 "ا 8 م و "6

 فئاوط رمش هللا رمعل) ميسو

 مسعر هم رار جت رت ّ 1 ,

 لبلبتم مهجهل ةياوغلا يذ يبل

 مهركفب نوبدْبْدَتُم ْمُهْنِإ ذإ
 م © م و 9 ” 7 اا

 دّمَحُم يللا ىَلَع ُهَّلِإلا ىّلَص
 و 7 هو َ 1

 لّضعي ال اًمب مِظَنلا اذل اًمْئَح

 - باَهّؤلا كلَمْلا دّمَحِب ؛باتكلا ّمَئ -



 ةيداّقتعالا لوصألا ىف ةيماللا ٌةَموظْنَملا
 0 ئ2ظلُلساُااساساسسااسلاسللاسشظفُْْسلُُل0ل 2 ي2شئتئتئتت5تُشسش 22225252225 ااا[

 7 ا ات ةيميث نبا مالسإلا خيشل (ةموظنملا) ةبسن لوح ةملك
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