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 ةمدقم

 نأ ل ا اناده يذلا هلل دمحلا

 هلسرأ يذلا ّيمألا ّيبنلا ىلع مالَّسلاو ة ةالّصلاو ءهللا اناده

 هلآ قلعو: مالك فيلا نلف هيلا كلا نيدو ىدهلاب

 .نيذدلا موي ىلإ مهّليبس َكَّلَس نمو .نيعمجأ هبحصو

 :دعب اّمَأ

 نع ّقحلا ٌرييمت هلوصأو نيَّدلا دصاقم مظعأ نم َّنإف

 تفشكو ءهيلإ ةوعّدلاو ةنّسلاو ىَدُّهلا لبس َنايبو «لطابلا

 ىطرَص اذه َنَأَو# : ىلاعت لاق .:ةئم ريدحتلاو لالّصلا ِلْبُس

 .دييَس نع مكي قد لئشلا ارث اكو اهتم

 :[16* :ماعنألا] © (© َنوُفَّتَت كلتا دب كتم و مل

 :ريثألا نبا لاق ءىنسحلا هللا ءامسأ نِم يداهلاف

 ىّتح هتفرعم قيرط مهّقَّرعو هدابع ٌرّصب يذلا وه :يداهلا



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 يف هنم هل دب ال ام ىلإ قولخم لك ىَدَهو «هّيبوبرب اوُرقأ

 .هدوجو ماودو هئاقب

 : اهيا ئدهلاو هفاش را وهو ةلالخلا دق فَدُلاَو

 لوق هنمو ءىَّدُه ىّمسُي ٌقيرطلاو ,'""عرولاو ةعاطلا
 :رارض نب خامّشلا

 ةقداص َناسنإ ىَدُهلاب ُتَْلَكَو دقو

 "”ُلوُمْسَم ِءُْظلا مامت نِم هناك

 انلع َّنإ## : ىلاعت لاق «نييتلا : ًاضيأ ىَدُهلا يناعم نمو

 ىدهلا قيرط َنّيبن نأ انيلع َّنِإ : يأ ؟ع :لئبللا] © 09 ٠ ئدهلل

 .لالّضلا قيرط نِم

 : ةَرَقَبلا] رفا وه هللا ىده ََنِإ لُف# : ىلاعت لاقو

 .ّقحلا قيرط وه هيلإ اعد يذلا طارّصلا :يأ ؛
 و4

 هيلإ هاعدو لالَّصلا ٌقيرط ناسنالل نّيز َناطَِّشلا َّنأ الإ

 (يده) ناسللا )١(

 ؛ةقداص نيع ناسنإ :ةقداص ناسنإ 588١. ص خامشلا ناويد (0)

 نأ :هاتعمو «ناتألا وأ: لبألا فضو ىف تيلاو ,ءوففملا ةلؤمسملاو
 . شطعلا دش نِم تراغ دق لبألا هذه نيع



 ' « ةمدقم

 ىلع لالّصلا ٌرثؤيو باوصلا ةداج نع ٌناسنإلا فرحنيل
 ةيوتلا :تاونأ: ال حتف هلضفو هتمحرب هللا ّنكل .ىدهلا

 ِفِإَو» : ىلاعت لاق ,«ىدتها مث هيرب ّنَمآو بات نمل ةرفغملاو

 .(م١ :نمر 2(4) ئَدَمأ مث اًضيبَس َلِتَو َنَماَدَو با نمل ْرََقأ
 نأ بغَرلا هيلإو ءانيلع هب معنأ ام ىلع ٌلضفلاو ُةَملا هلف

 انتعاط لك بجوتست يتلا معلا هذه كش انعزوي

 انيونالي موتر“ ويركلا هيحرت :قاوشلا في."ةفلاحلا
 .هب هلأ كسحو ةوفغ لايذاب قيعتتو .انرمأ ىف انفارسإو 2 95 0 ا . ءال0 5000 5 . ءَ 0 ِ

20 5 9 1 1 ًَ 

 ييلسرملا ئاخ ِهّنبن ىلع مالّسلاو



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 و م عا

 ()ىيَبكلا نيّدلا ٌمجن ٌحيشلا

 مجن ْخيَّشلا ةودقلا دهاّزلا دّمحم ني ره ني دمج وق

 حيش «ّيفوصلا َيقويِخلا بانج وبأ «ىربكلا نيّدلا 9 ّ سس َ م هَ 0 2 هه

 ٠ مزراوخ
 رش 58 7 3 ريع

 عمج - ءاربكلا :لوقي نم مهنمف ءهبقل يف تِلّتخا
 ع 5 8 25 1

 وهو ؛ - ىمظعلاك - ىربكلا :لوقي نم مهنمو ولا

 قئوي نّمِم هباحصأ نِم ةعامج هلقن ام ىلع ''”حيحصلا

 يفاولا ءهاا/ ١7/ مالسإلا خيرات «77/١١1ءالبنلا مالعأ ريس )١(

 ١/ يكبسلل ةيعفاشلا تاقبط 4٠« /4 نانجلا ةأرم .771/5 تايفولاب

 ,هال4 ١/ سنألا تاحفن .«*655 /5 يونسألل ةيعفاشلا تاقبط «5

 4٠/١. نيفراعلا ةيده 2304/١ تانجلا

 /١تانجلا تاضور ؛4ال54 ١/ سنألا تاحفن 44١/4. نانجلا ةآرم (؟)

 م



 ىَربُكلا ِنيْدلا ٌمجن ٌحْيّشلا

 اذإو انطق ا كن هأبص مان ناك أ كلذ ؛ مهب

 بقأثب هنارقأ قبسو «ًايلاغ ناك ةرظانمو هدا تعفو

 كلذ هلع كلغ 3 'ىربكلا ةّماَظل هلا "ب ويعلق (هنهذ

 سرك ايدو ملون هم الكلا»: اوندهت» عقلا

 ىرف نم يهو ؛قّوخ :لاقيو «قّويِخ نم يقّويِخلاو
000 

 مزراوخ

 0 نيدلا مكن خيشلا نأ 2" اجلا زعانف هيك نأ

 :لاقف ةيناع أنآ : هانكف ؛ةينك ّيبنلا َّنِم بلطف ّيبنلا

 ءاهب دعو اينذلا كرت دس 0 ف بانج

 كانلع ف ناك هال فلا نار" ال

 .ةيالولا ةبترم ىلإ لصي هيلع هّرظن عقو نم ؛هدجو
 :افاق هرخآو .واولا حتفو «هيناث نوكسو ءرسكي دقو هلَؤأ حتفب قويخ 220

 .ًاخسرف رشع ةسمخ وحن امهنيب نصحو مزراوخ يحاون نِم دلب
 .017/؟ نادلبلا مجعم

 20/1 تانجلا تاضور اضيأو +619/5/؟سنألا تاحيفت (9)

 .01/4/؟ سنألا تاحفن (9)



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا هه

 اغلا 11 اقوم 4 رشم دمحم هنت امانا كاك

 ٍِفّرصَّتلا لهأو ٌءاملعلا ىدتهاو ؛هيلع 7 عاش «ًادباع

 ّنطوتساو «ثيدحلا اهب عمسو دالبلا فاط ؛همجن ءايضب

 َرفاو ءهاجلا ٌميظع «ةيحانلا كلت حيش ٌراصو مزراوخ
 . مئال ةمول هللا يف ٌفاخي ال ؛ةمرحلا

 َكَّنَّسلا ف مامإ «بهذملا ٌيعفاش وه : ةطقن نبا لاق

 '''عمج نع ٌلخأ
 .ًارارم ٍةولَحلا يف هّدنع ٌتسلج ذر ا لاق

 يطع انبش هتكرب ند ٌتدجوف

 لاق ءءامكحلا ٍِفٌّرصت نم ٌءيش همالك ىف

 هّمَظعي يِماَّرَحلا نيّدلا داع انكي ناك.“ يلا

 مزاول نم يش هيف ًامالك هل ا رخآلا يف نكلو

 دحيم هن .«كلذ نِم ملاس - هللا ًءاش نإ وهو ؛داحتالا

 يفاولا 2١17/77 ءالبنلا مالعأ ريس ءدالال ١/ مالسإلا خيرات )١(

 737/١/7. ةيردلا بكاوكلا .7577 /7 تايفولاب

 تاقبط 2١١7/75 ءالبنلا مالعأ ريس ,57ا//7١ مالسإلا خيرات (؟)

 .”ا17/7 ةيردلا بكاوكلا 4 يكبسلا

 .078/11 مالسإلا خيرات (")



 دز ىَرَبُكلا نيّدلا مجن ٌحيّشلا

 هداهشتسا هبقانم نمو لاخلا رك حلاو سلا ٌفورعم

 .ها "هللا ليبس ىف

 «هنامز يف نيدشرملا ءايلوألا ّلمكأ ناك " : ''”هنع ليق

 هةفلر الا رهألا كي انخوطو «هنارقأ نيب ءاملعلا َملعأو

 «تاذلا تايلجتو «تافشاكملاو «تاماقملاو

 «توربجلا يف ريظلاو «توكلملا يف ريَّسلاو «تافّصلاو

 َّنِم ٌريثك هتيالو نِم َبَّكَّشف . . .توهاّللا ملاع يف ءانفلاو

 يف هلو «نطابلاو رهاظلا مولع يف ٌدهتجم وهو «ءايلوألا
 "د دل داع هيكلاشلا يراك واسيألا

 يف مزراوخ نلإ راكلا لصو اكل كلذف ""!قايشفتنا:امأ

 نيدلا 0 ْحِبّسلا مهنيب ناكو « هيليرمو هباحصأ خبّشلا

 :مهل لاقو ءالال ىلع نيّدلا يضر ْحيَّشلاو «يومحلا
 بناج نِم ران تجرخ هنإف «مكدالب ىلإ اوعجراو اولحترا

 تاضور ءدالو-هابر/؟ سنألا تاحفن 4١/4-47: نانجلا ةأرم (؟)

 .١/57١7تانجلا



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 ام ةميظع ٌةنتف يهو «برغملا بيرق ىلإ قرحتف «قرشملا
 هللا ىلإ توعد ول : مهّضعب لاقف ءاهُلثم ِةّنألا هذه يف عقو

 ًءاضق اذه :لاقف «نيملسملا دالب نع َةنتفلا هذه َمفري نأ
 كر «تاود اعنا انالوم اي : اولاقف ؛ءاعد هعفدي ال مربم

 هللا نذأي ملو ءانه اه لتقأ ينِإ :لاقف «ةَعاسلا خرختو انعم

 . اهنم ٌجرخأ نأ يل

 هباحصأ َةّيقب ْحيّسلا ىدان مزراوخ ٌرافكلا لصو اًّملو

 لخدو ءهللا ليبس يف“ اتاقن هللا ميا ىلع اوموق :لاقو

 كلت :تناكو ::نهطشو 557 : هخيش ةقرخ نيبلو: ؟تيبلا

 َنِم هيطبإ يبناج المف ؛هردص بناج نم ةحوتفم ٌةقرخلا
 ذخأو ءرافكلا لتاقو جرخو ديلاب خمرلا ذخأو ءةراجحلا

 هام حما ني ١ ا ل
 رافو ٍءامَّسلا وحنا هب ىمرو هعزنف «هردص ىلع مهس عون

 ينامث ةنس «نينامّثلا رْشَع يف وهو تامو ؛هردص نِم ُمَدلا

 . ةئم تسو ةرشع

 «ٍرفاك ٍرعش : نم ةلصخ ذخأ ٍةداهّشلا تقو ِهَّنإ 2ليقو

 )١( سنألا تاحفن 01/9/5.



 ىَرَبكلا ٍنيّدلا مجن ٌحّشلا و 3 3

 هد ان ءَةلصخلا نع هدي اوكفي نأ اودارأ هتداهش دعبف

 .هرعش اوعطقف ءاهنع

 : كهخ ويش

 «ثيدحلا بلط يف دالبلا نيّدلا ٌمجن ْن ُخيَّشلا فاط

 ني ةييلكلا رهاط يبأ نم هرعت خعمسو

 روباسينبو ءَنامّيَب نب ذمححمو ءراطعلا ءالعلا يبأ ظفاحلا

 .يرارفلا معنملا دبع يلاعملا أ

 رساي نب راّمع َخِيّشلا قيرلطلا يف ةخياشم نمو
 لصألا ةقرخخ ,نيبلو :كّربتلا ةقرخخ نبل هنمو .ىسلدلا
 0 ىريشفلا |عانسإ قيسفلا ىلا فراغا وكلا كيب

 .ىماجلا اهركذ ةفيرط ٌةَّصق يخيَّشلا عم نيَّدلا مجنلو
 «يرصقلا ليعامسإ ْخيّشلا ةمدخ يف ناك امدنع هنأ :ىهو

 سفن يف سجه امب ُخيَّشلا ٌسحأف ؛هخيش نِم ٌملعأ هنأ َرْعّش

 رساي نب راّمع ْحيّشلا ةرايز ىلإ بهذي تأ هّرمأف ءنيّدلا مجن

 كلذ لثم هرطاخ يف ءاج يلايللا ىدحإ يفو .يسيلدبلا
 )١( نانجلا ةآرم 4/ 1٠.



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 ىلع هل ًابيدأت ّرصم ىلإ بهذي نأ يسيلدبلا هّرمأف «رطاخلا
 «نيّدلا مجن اي :هل لاقو «خياشملا ملع يف هرطاوخ عوقو

 َكِجرْخُي هّنأل ؟يلقبلا ناهبزور ْخيَّشلا دنع ّرصم ىلإ بهذا
 ٌثتدحو .ًرصم ىلإ بهذف .ةدحاو ةمطلب ةينانألا هذه نِم

 .ناهبزور ةبحص يف نيّدلا ٌمجن ٌتكمو «يسيلدتلا هعفوت ام
 . ةقيرلا هنم مّلعتو

 غلب نأ ىلإ هدنع ناكو «ةيناث يسيلدبلا راّمع ىلإ داع مث
 يفو «ءهيف راّمع هل َنِأَف ءداشرإلا ةبتر لانو .لامكلا

 (''مزراوخ رايد ّىلصألا هنطو ىلإ عوجرلا

 بحاص - يزاَّرلا نيّدلا ٌرْخف ٌمامإلا هب عمتجاو

 ىلاعت هللا ةفرعم يف ارظانت دقو ءٌرخآ ةيقفو  فيِناصَنلا

 نع نيّدلا ٌمجن َحِيَّشلا الأسف «لادجلا الاطأف «هديحوتو

 رجعت سوفثلا ىلع ُدِرَت ٌتادراو :لاقف ءقفرعملا ملع

 نلإ لوضولا نفك: نيذلا زذف هلاسف 1831 نع وقتا

 ةضائرلا نم هيلع. تنأ اه .كرتب لاق كلذ: كاردإ

 )١( تانجلا تاضور .«518-هالا/ل/١ سنألا تاحفن ١/ 005”.



 اّمأ .هنع فرصناو .هيلع ٌردقأ ام اذه :لاق .«ظوظحلاو

 0 | ّبِحّصو َدّرجتو دهزف هقيفر

 2 فش 000 5
 يوسوملا دمحم ديسلا نع "”ىراتت اولا لقنو

 ملع ٌتذخأ :[نيّدلا مجن :يأ] لوقي ناك " :يشخبرونلا

 ملعو ءرصعلا نبا نع قشعلاو «ناهبزور نع ةقيرطلا

 ليعامسإ نع ةقرخلاو .نامَع نع ”ةلزعلاو ةولخلا
 " ي مل

 :هوديرمو هتدمالت

 ايراد بيطخ ُحْمّشو «ةلاله نب زيزعلا ٌدبع هنع ٌتَّدح

 يَزْرَحابلا نيّدلا كيس ُحيّشلاو ءيضّرُعلا روصنم ُنِب ٌرصانو

 .نورخآو

 ديحو مهنم ضعب ناكو رْثُك نوديرم ْحيَّشلل ناك امك
 دعس ْخيَّشلاو .يدادغبلا نيّدلا دجم خيشلا لثم «ءهرهد

 يفاولاو .5/5١1؟ ءالبنلا مالعأ ريسو .38/1 مالسإلا خيرات )١(

 . 7777 /7تايفولاب

 ١5/١". تانجلا تاضور (')



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 نيّدلا يضر ْخيّشلاو ,يدنجلا لامك ابابو .يومحلا نيذلا

 لامج خيشلاو «يزارلا نيدلا مجن خيشلاو ءالال يلع

 يموُرلا نيذلا ءاهبو « ةياد يذلا مجن خيشلاو وليك نيذلا

 ("”همورلا نيذلا لالج ئاوملا كلاو

 :هراثآ

 ءانيلإ لصت ملو ٌدوقفم اهبلغأ «ةريثك فيناصت هل

 : اهنم فرعنو

 9 ةرشعلا وصال دعا

 يدا هدير لا سوبا كلا ةلايرعتا
 ىلإ اهبتك ؛ مئاللا ةمول ني فئاخلا مئاهلا ةلاسر -؟ 0 :ءادأ|ا ءارأأ

 .7١/؟07١5 ايفوص ايآو ,(065) مقر ةيرصملا بتكلا

 7١5/١, تانجلا تاضور .هال١/8؟ سنألا تاحفن )١(

 1١/١. نيفراعلا ةيده ١١5/١« نونظلا فشك ()

 نيفراعلا ةيده ,/ءالل/١ تانجلا تاضور حرا نونظلا ةثشك (4)

 ١/١ 1ة.



 ىَرَبْكلا ٍنيّدلا مجن ٌحيّشلا

 , لا ةلاسوف
 ةفز سدحلا د

 © لا علاوط -1

 (*” نآرقلا ريسفت يف ةايحلا نيع

 فسوي .د هقيقحتب ماق دقو 2” لامجلا حتاوف ل

 وهو ."لالجلا حتاوفو لامجلا حئاوف" ناونعب «ناديز

 . فّرصَّتلا يف ماع باتك

 نيش 000
3 

 رّسف هنأ "هل .نيهجرتملا "نم دحتاو ريغ نكذو دا*

 . اداحم شع. نتا: لف نارقلا

 )١( نونظلا فشك ١/877.

 4٠/١. نيفراعلا ةيده (؟١)

 4٠/١. نيفراعلا ةيده ء7/7١١1 نونظلا فشك (7)

 1٠/١. نيفراعلا ةيده ء81١١ 7/7 نونظلا فشك (:4)

 ١/ 9٠. نيفراعلا ةيده 21797/7 نونظلا فشك (4)

 )١( تانجلا تاضور ١/4 7١.

 ةيعفاشلا تاقبط 2777/9 تايفولاب يفاولا كة مالسإلا خيرات 020

 .76077/7؟ يونسألل ةيعفاشلا تاقبط ١77/8 يكبسلل



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 ,١2!هئاوقأ نم

 ةالّضلا يرجت نأ ىفطصملا روضح ٌةمالع :لاق
 .رايتخا ٍريغب َكِناسل ىلع

 ناسنإلا يتأي ١ليحلاو ركملا يف غلاب َناطيَّشلا :لاقو

 ىَّتح ًاصلخم نكف .صالخإلا باب نم الإ يرط لك نو

 :اضلختم كانتا "ةهل4 «صالخإلا يف

 نإ ؛ سمت رطاخ نِم ٌبعصأ ناطيّشلا ٌرطاخ :لاقو

 .دحاو ِسمَّتلا ٌرطاخو «نونف وذ هّرطاخ

 برُقلا لحم ىلإ هذبع ىلاعت قحلا لصوي امّبر :لاقو
 هاذا ني ةدايعلا هلق“ نفت نقلي هناك «ةاطيشلا ةظناوب

 هيلإ اوتفتلاو :هيلإ ٍقلحلا تافتلا لجأل هللا َدَبَع اذإف ءِقْلَخلا

 . لمعلا ٍرحب يف سمع كلذ ىلحتسا اذإف ةبغر دادزا

 ةدابعلا هذ معط ريا 1 نحلل لإ وكت ىبأت ةدابعلاو

 ءرارسألاو ٍراونألاو مولعلا نِم ٍراكذألا ٍةطساوب حلل

 .ّقحلا ىلع ٌلبقُيو ِقْلَحلا نع ٌضِرعُيف

 )١( ةيردلا بكاوكلا ١/ 70/5-1/7.



 ىَرَبْكلا ٍنيّدلا مجن ٌحيَّشلا

 اننارف نيس ا هناك اهيش كلا ؟ سانج كافل لاق

 وعم نب فاعمل ذل ةمييدالا نمح ]: اهئ اكيف ناطبتلا
 نوح لا قفاوإف ٌةَّئاش ٌةبعص فلاخملا ةاحتادم نإفأ 4 ةلغ

 هتاجانمل ؛ءايشألا لادم ىف َةالّصلاف ناطيّشلا ىداعو

 ١ يمنا
5 

 مث «هجولا ّنِم مث «نيعلا َّنِم ةريصبلا حتف ُلَّوأ :لاقو
 .ّلكلا ندبلا ّلكب ىريف هلك ندبلا َّنِم مث ءردّصلا َنِم

 ءءاطغلا هنع هللا فشك نم اّلِإ ىّمع يف ُنِماَّنلا :لاقو
 مالظ وهو ءمهنم وه لب «هنع واخ ٍءيشب سيل ٌءاطِغلاو

 «ائيش رت مل نإف كوت اذام رظناو َكينفج ٌقبطأ ممدوح

 نأ تيحأ نإف كتف كدوجو مدا برق طرفل وه مّن
 يمقاور
 ةدهاجملاب كلذو :ًائيش 31 نم صقتناف ٌكَماَدَق 0

 سفتلاو ءٌدوجولا يهو ءرايغألا عفد يف ٍدهجلا ُلّذَب يهو

 . ناطيَّشلاو



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 :هراعشأ نم

 مل ءْتارّثلا بتك يف ةرئانتم تاّيعابّرلا ّنِم ةعومجم
 اهلوصأ يف ةرك ىهو «ءام باتك وأ ناويد اهعمجي

 : اهنم ةّيسرافلا

 ىوجب ىناج ديموت ىوك رد

 قىوجب ينوراك هك لحم هار ثكاح

 دزرا ىناهج ىوج امنص وتززا

 '"ىوجب يناهج ميئام هك سبح نيز
 : ةيبرعلا ىلإ هتمجرت

 ريعّشلا ةّبح لباقم ىف ةلفاقب نوحضي مهنإ ..حورلا امو

 ًاملاع يواست بيبحلا اهّيأ َكنم َةّبح َّنإف

( 

-. 

 . 1: نولوهجم ةيفوص ءارعشو لاا تانجلا تاضور )0(



 ف . 3

 :لوقيف «ةّيفوّصلا زومّرلا مدختسي دقو

 تسا ل زا ناشلصا هك ناخر هلال نيا

 تسا لك هبززا ناشكا تشرس هك براي

 دننك زين ناج دصقو دنربب راد لد

 "تينا هلك ناشيز هنركو البا تنشيا

 : ةيبرعلا ىلإ اهتمجرت

 "'لَجَش نِم ّنهلصأ «قئاقّشلا هبشت يتلا دودخلا تاوذ

 ؟ةرهاشلا مهتنيجع ةنيط ةّيأ نِم «براي

 حوُرلا ىلإ َنْهَّجوتي مث َبلقلا َنْبَلسي َّنِّن

 ليبس نهنم ىوكّشلل سيلو الب اذهو

 كاجخلا تايّلجت ىلإ "دودخلا تاوذ'ب خيّشلا ريشي

 نيشهدنملا نيققحملا لوقعب بهذت يتلا كلت .يىهلإلا

 اذه يف مهشاهدنا طرف عم وهو «لامجلا ةوطس تحت

 وكما نأ نضارتعالا نوكيا لاكعلا

( 

 )١( نولوهجم ةيفوص ءارعش 57

 ) )1لامجب ةروهشم تناك ءرهنلا ءارو ام دالب نِم ةيسراف ةنيدم :لَجش
00 



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 ةلاسّرلا تاطوطخم

 اهل ءفَّرصَّتلا يف ةريغص ةلاسر نع ةرابع طوطخملا

 ىلإ قرظلا تزقأ ؟اهنف ءدحاو كلف يف رودت ءامسأ ةّدع

 ةلاسرو «قيرطلا يف ةلاسرو «قرطلا برقأ نايبو «هلل

 : يف ةّيطخ خسن ةّدع اهنم دجويو . قرطلا

 .١الا/5٠ مقر شم دي دما ةقكفانا

 برقأ :ناونعب «9 /557 مقر «ةيرصملا بتكلا راد"

 . هللا ىلإ قرّطلا

 0+1 مقر: «ندنلبيدنهلا تتكملا د"

 ١/554 مقر «ةرهاقلاب تثدكلا 35

 صقر مكر «نديل 5

 18/٠١1. مقر ءرتسشنام 5

 برقأ نايب :ناونعب 217/9409 مقر ءروبيكناب

 .قرظلا



 ةلاسّرلا تاطوطخم

 .كولّسلا يف ةلاسر :ناونعب ء747/١ مقر 500

 لوصألا :ناونعب ء557١مقر ءاشاب بغار 4

 :ةريشعلا

 ٠ ناونعب عج مقر «ةيردنكسإلا ةيدلب :

 هللا ىلإ قيرطلا يف ةلاسر .

 ةلاَضرلا ةيمهأ قلع لد اين :تاظرطتيملا هذه ةرتكو

 .رخآ بناج نم اهل ةّمألا لوبقو «بناج نِم



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 ةلاسّرلا جارخإ ىف ةدمتعملا تاطوطخملا

 خسن ثالث ىلع ةلاسّرلا هذه جارخإ يف تدمتعا

 «تاقرو سمخ يف عقتو ءادنلرإب يتيبرتسشت ةطوطخم

 عبس ةبارق رطس لك يفو ءًارطس رشع ةسمخ ةحفص لك يف
 «طبضلا ةّمات ءريبكو حضاو ّيخسن طخب تبتُك «تاملك

 نِم ةميلس يهو ءرظنلا لاقتنا ببسب طقسلا ضعب اهيف
 لفن اهم ىل رألا ةقرولا وو ةداقلا تفشل نأ 3١ ةووكلا

 دقو «يعفاشلا يمجعلا ينومرهلا ميهاربإ اهخسن «شابغلا
 اهل تزمرو «ه4417 ةنس لّوألا عيبر لّوأ اهخسن نِم ىهتنا

 تل رجلا هز ةهااوب قل لمآ يتيما ودا“ | 5 فعلا

 .«فلؤملاو «ةلاسّرلا مسا :فالغلا ةحفص يف ءاج

 :اهنم ضرغلاو

 مجن لماكلا دشرملا َخِيَّشلل نيلاّضلا ةياده ةلاسر'
 ةنس يف ًاديهش ىفوتملا  هنع هللا افع  ىربكلا نيّدلا



 ةلاسّرلا جارخإ يف ةدمتعملا تاطوطخملا

 ؛ةهلوأ «هحرشوب كولّتلا لاوحأو ةقنرطلا هيفا ركذ هكا

 "ًارخآو ًالَّوأ هلل دمحلا

 تلاشي" ةلاعلا ةياذه # ةلاستلا:ةاوتع نأ ظعفاتملاو
 يف ءاج امك قرطلا ةلاسر اهَّنأ حيحّصلاو ءاهنومضمل
 . ىرخألا تاطوطخملا مظعم

 دهعم نم ةرّوصم يهو «ةيردنكسإلا ةيدلب ةطوطخم

 يف عقتو «ج /"197 مقرلا تاذ «ةرهاقلاب تاطوطخملا

 لك يفو ءًارطس رشع ةعست ةقرو لك يف .«تاقرو ثالث
 ءحضاو ئخسن طخب تبتك ءتاملك ينامث ةبارق رطس

 «خساّتلا ةلوهجم ءمرخلا نم ةميلس «طبَّضلا نِم ةيلاخ
 .  طوطخملا ةقاطب يف درو امك  «ه78١1١ ةنس تبتُك

 "ب" فرحلاب اهل تزمرو

 2311/1/٠6 مقَّرلا تاذ «قشمدب دسألا ةبتكم ةطوطخم

 يف بابحألا ةفحت رصتخم :ناونعب عومجم نمض يهو
 يف «تاقرو عبرأ يف عقتو ءباحصألا قيرط ىلإ كولّشلا
 امهيف 1/؟و .«ب ١/ ءانثتساب «ًارطس رشع ةعبس ةحفص لك
 تبتك «تاملك تس ةبارق رطس لك يفو ءًارطس رشع ينامث



 ىلاعت هّللا ىلإ قرطلا

 «لكشلا ةليلق «مرخلا نم ةميلس «حضاو 2 8 طخين

 عساّتلا مويلا يف اهخسن نم َيِهّتنا دقو .خسانلا ةلوهجم
 اهل تزمرو 6.٠١١8 ةئس ناضمر رهش 2 نيرشعلاو

 ١ فرحلاب



 ةلاسّرلا يف يلمع

 ةلاسّرلا يف يلمع

 ردق اضّرلا ةبتر ىلإ يلمع ىقري نأ ةدهاج تلواح
 ةعنّصلا باحصأ دنع 0 كد افلا كعتاو .عاطتسملا

 . قيقحتلا بابرأو

 ءاطخألا نِم هيلع يه ام ىلع فلؤملا ةغل ٌتيقبأ

 . ةيفرّصلاو ةيوحّنلا
 «ميركلا نآرقلا يف تايآلا عضاوم ىلع تلّلد

 تمجرتو ءاهناظم نِم راعشألاو ثيداحألا تجّرخو

 .مالعألا

 تدحو"امل علو: ا رتمألا كسلا نلط .تدمتعا
 نم لضفألاو :يسانملا وه اه تياترا تاياوزلا ىف ًافالخغا

 هدارأ يذلا لكّشلا ىلع ةلاسّرلا جارخإ يف ثالثلا لا

 .فلؤملا

 :اهنيبعأل خسُنلا نيب قورفلا مظعم تبثأ

 نانتمالا ميظعو ركشلا صلاخب هّجوتأ نأ ينتوفي الو



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 جارخإل همامتها لك ىلوأ يذلا قاقّدلا ناسح ذاتسألا ىلإ
 املعو اف ةيسسألا هجولا ىلع تانكلا اذه

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءدادّسلل قفوملا هللاو

 5١" ؟ قشمد



 ل نيدلا مجن خيشلا ماقم

 نيدلا مجن خيشلا ماقم

 ةيناجرج يف ىربكلا نيّدلا مجن خِيَّشلا ماقم باب ةروص

 ةيروهمجلا يف جنكروأ ََك : مسأب نآلا يهو «مزراوخ

 :ةنامكركا

 [ليوطلا نم] :بابلا لوح ِتِتُكو

 افّصلا ىلإ ِنوُجَحلا نيب نكي مل ْنأك

 اي هكون كقت ملو ٌسينأ

 اندابأف اهّلهأ انك نحن .ءىلب

 رثاوعلا ٌدودججلاو يلايّللا ٌفورص

 دقو .َكلاغتشا اهتوهشو .َكلابقإ اينّدلا ىلع َماَّتحف

 وانغ كين فارع ام تتاو:وزردتلا كافاوو: ردقلا َكَلَْغَو

 .ىلبلاو ربقلاو ٍتوملا ركذ يف هال َكتمعن ةذلبو



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 ىربكلا نيدلا مجن خيشلا ماقم باب



 ةلاسّرلا جارخإ يف ةدمتعملا تاطوطخملا

 ا مانجا دامن
 ةأ ل طابو اهاط تن لع
 6 ريح مم تفكر شم رق ماعلا مالا يشل
 21 ورمل اريل ؟ىيكاا# ضرع نبدعأ بانجو
 0 قرطلا ءكرضز و ل لق را
 راسا ايل انشا قلهراغا درع ! عيب
 0 الا :طلايزأ نأ
 نراقزأ 3| أو | يال ةروطعع ان دع ةثكم قي

 كإ ةنلؤلا سَ مولَصلاو مولا ةرلب تألم 0
 ل يا قيوم لات اهضدداو
 30  ليل تابوا لنل»ني
 وين دل لرتو قالخالا ليزي تاضارزلا» تاما

 ”ابطاباةراجب قلب ايف ساو رلا تيلكشيلقلا
 فقل زءزكق زعل اازمةولصا انرارثالا قير
 ةتنلتس اهللرإو ماونلانم م زبرداونلا وذ نكو

1 
 "1 يطل نع لوألا ةعيفصلا ةزوص



 هللا ىلإ قرطلا ىلاعت

 او دسك طارح تالظلا :
 بالو ينو رعب 1 حالو ارامل - الأ 17 زمن 2 0
0 0 

1 رز ل ١
 وذل حلو 0 2 

 رو رس لس
 رول

 وطخملا نم ةريخألا ةحفصلا "أ " مط طخ



 ةلاسّرلا جارخإ يف ةدمتعملا تاطوطخملا

 مار 1 سلا هلاب نا

2 2 : 

 000 منا سال ةلمعؤر ريكا! مالا مانا زبلا ايلا
 : 7 سخان رجا ئانإلوبا نيرو نحلامجغ نيالا
 ”لققي مكيف رون ) مخول هنا ىو كربلا, ف ررفلا د 7 ىلا
 ” مثيلا طلانإماع عادميوبصر ون موتا جزا نم
'تيرطر ,قندلاف رس اذن, 5 ريباطت

 ا تكيف عرش ؟لاا

 اا ساطاطانا زأرم

 ُ 1 ءغل 0 ناتو

 3 ا ل لام :نوا:ءازإ مارإاو

 .ىشألا كرب قالت تالاردعز ءانفازلاو كايف اهيا هبايرا
 نطل ناوب قلتارث وار عورل ا عيفير رتل وستر
 تزامن طلازدب .ادولصاولار زازنالا قي طومز 1

 كرش .نبازفس ا ىرداولا يشف ل سر كل ننرللا"
 سورال اذ د "دا هقن ضو مانعا ةرمازشلا قاب نه

 كل تشفالاذ قنس نينلئزن ]كولا م ' اقم ريشأ
 اهيئلاثو هئلاب» اما لا

 ناب ةطوطخملا نم لوألا ةحفصلا



 ىلاعت هّللا ىلإ قرطلا

 هئذاو ؛اهنييتزم هبوب هسالشُةشلاوو ملام زال
 :مرزللرصؤ ءاضرل' اجر اع هب [لشفلاوز

 ميلا لاه هما ءانضر ىف لوني ابهسننل فزد

 ةدردقنلا رات ىلا رضيونتلاو ملزإلا اكهدلل

 ني يضع لافاك تلا ةعالاو ىضارمالا
 ؟ثارزارحانانشانءدزككراب لال!
 ,يناطفناسرال از سس ءاراب توم نط داشلاتا

 تاكو كلان اك انعر وثب اكد تي اةينحب

 جم فى الون انطعجو هان بيحس

 كال عانس طارش
 نيم اعلا و را
 بانل عازل سارؤم هلانلمجو ةينايرلادناسوأ

 ْ فسانل ف رونلا تيزي ىاهسارفلاب
 مح تالق وشم نك هلاوحا دم اني تسلا
 لااا هتنمؤملا ةرهزبالا نم رانج سيل عئاضالا
 فن اع شا اخ ناوعرت يو يزاو ةنلاو

 ملا رقيفّونعوسحو تاو مهب« وزال

 ةلعبئبال بؤ ةلصو قيمو

 اين ]رولر زغب روع
 نيل اهئارا

 االسم

 ريك

 "ب" ةطوطخملا نم ةريخألا ةفصلا

 * يزاسفوا

 تاثلا



 ةلاسّرلا جارخا يف ةدمتعملا تاطوطخملا

 ظ لل امل

سئاو ديب و رخو” ' افطر تريل
 يبنمل لع مول 

 نيس ريالا املا, امالا ينل لاق [معاطو اًنطاب 7

 مح فوزيلا ؤرملا فيلا بخ ارجع مام قلو

 شده اهلنرللا هحورو فرست وبلا نيل

 بأ ههسف لن يبزا ير طوزيولخل اننا هس
 ثيالا نال كالذو اهرئسراد اهحضواو ىلاش هتدا ةلسؤزملا

 يارط اهوا خل ازئاللؤ ةروصخ اه ددعب راك ح

 ةدالتد ةاالَصلاو موصلا ترب تالماسلا بايرإ

 تاور نماطلا لازم اصريغد داههلد لو نزلا
 بيلا هز نيل لمنور ينم
 يدبر ليقف تانبرلاو الابار اهنا

 تولصا وأن رار نيطصوزطابلاغاهتولمتباف
 مم رداوبا لوصد نك ودوزلا كلؤرمرزعما لا
 ةعدراؤلل يهايارعر وهم اال ير”
 1 نال سالرزلو رمادا

2 

 اعيجر شو ال: عطور انسي 5

 م 117 كراهلعفا

 "ج" ةطوطخملا نم لوألا ةحفصلا



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 بوبضتل ثلكذ ثولابوهاكرمزو. !هلب كرب از

 ل يفئلتا اشاد اح ف مكشما
 هكدا لو نا ره

 ب تاطغل ف ثم ةمدارأب 5

 ادم لاو هَ 0

 4 5 الغل فاص 0ك

 هير : 0500 1 0 1
 9 ١ 5 4 23 كمل افرع اذع صوان

 تسانلارإا ل



 هلاك

 لفاهترسبا لل قرظلا

 ميشملل

 رح برر ع ب_لحأ

 ره. ربنا سل اج, ف ررعملا





 ىربكلا نيّدلا مجن خيّشلا ٌباتك

 ٍميِحْيأ نَحَيلاَمآاِم ست

 هّسسن ىلع مالّسلاو ةذلّصلاَو اوغلو الد هلل م ا

 ("”انطابو ًارهاظ
 4 2 . و 20 0 0 0

 خيش «نيلصاولا ةودق ريبكلا لجألا مامإلا خيشلا لاق

 ِء (8 1 025 اا 2
 وبا 3 نيدلاو ىحلا ١ «نيملاعلا يف جويشلا

 0(: َ 9 2 سل 15 نام

 ها 1 0 5
 ء ىربكلا نيدلا مجنب فورعملا ؛ّيفوصلا ٌيفويِحلا

 قيحرلا ْنِم لعجو «هحيرض رونو .هحور هللأ سدفق

 "ب * يف سيل ءانطابو :ىلإ .هلل دمحلا :هلوق نم )١(
52006 ١ : 

 )١( ةودقلا ملاعلا مامإلا خيشلا لاق :' أ" يف

 ةودق .لماعلا ملاعلا مامإلا خيشلا لاق :"ج" يفو ؛نيفراعلا

 نيققحملا .

 .نانجلا : "ب" يف ()

 *"ج'و * أ * يف سبل (4)

 . ىريكلاب فورعملا : "ب" يف )ه0



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 سافنأ ٍددعب 2"”ةريثك ىلاعت هللا ىلإ َقْرطلا "نأ ملعا

 ٌبرقأ وه هحرش يف ٌعَرْشن يذلا ""انقيرطو «قئالخلا
 نأ كلذو ءاهدشرأو ءاهحضوأو .ىلاعت هللا ىلإ قرظلا

 : عاونأ ةثالث يف ةروصحم اهودع ةرثك عم َقْرُملا

 ' يف نيل نأ ملغ: ىلإ .نوعيبلا قيضرلا نم لمسو هلوقن نسا
 "ج'و 1

 '"ج'"و "ب" يف سيل (؟)

 .انتقيرطف " أ * يف (©)



 6 [ىلاعت هللا ىلإ قرّطلا]

 [ىلاعت هلا ىلإ قرطلا]

 ءموَّصلا ةرثكب ؟تالماعملا بابرأ قرط 17و

 «نآرقلا ةوالتو ءداهجلاو «ٌجحلاو «'"؟ةاكّرلاو ٍةالَّصلاو

 .رايخألا ٌقيرط وهو .“' ةرهاظلا ٍلامعألا َنِم اهريغو

 ّنِم لقأ '©ليولطلا ِنامَّلا يف ٍتيِرّظلا اذهب نولصاولاف

 :كتلعلا

 "يف ٍتاضايٌرلاو ٍتادهاجملا بابرأ ٌقيرط :اهيناثو

 ةيلجتو «بلقلا ةيعصتو سلا زتو «قالخألا ليدبت

 ٌقيرط وهو .نطابلا ٍةرامعب ٌقلعتي اميف يعَّسلاو «حورلا

 ا

(0 

 .اهدحأ :"ب" يف )١(

 جاو 1" يف نييل (9)

 5 يل حملا (9)

 ."ب" يف سيل ليوطلا نامزلا يف :هلوق (؛)
 ليدبتو :*" أ ' يف (5)



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 نكلو ؟قيرفلا كلذ نِم ٌرثكأ ٍقيرّطلا اذهب نولصاولاف
 دارا كو مهتم رداربلا لوضع 000 2

 - ةهفز ع 2

 ميهاربإ / ”روصنم ْنِبا َلأس ممل كلذلو
 0 سانعلا

 . ( .لاعا# ع 1 9 ها دلال " دف
 يف 2” يسفن ضّورأ :لاق ؟َكسفن ٌضّورت ماقم ّيأ يف

 ٍةرامع يف َكَرمُع َتينفأ :لاقف .ًةنس َنيثالث ذنم لّكوتلا مام
 . ؟ىلاعت هللا ىف ءانفلا َنِم َتنأ نيأف «نطابلا

 َنيرئاّطلاو «ىلاعت هللا ىلإ نيرئاّسلا ٌقيرط :اهثلاثو

) 

 .رداونلا نم كلذ لوصو :"ب" يف )١(

 «ثيغملا وبأ :لاقيو .هللا دبع وبأ جالحلا روصنم نب نيسحلا وه (6)

 هرمأ يف سانلاو ؛هتقبط يف نمو دينجلا بحص ءروهشملا دهازلا

 رثكأ ىتفأو .هرفكي نم مهنمو «هميظعت يف غلابي نم مهنم «نوفلتخم
 ةركذت يف هتمجرت رظنا (ه7094:ت) .همد ةحابإب هرصع ءاملع

 . 41/١ تايفولاب يفاولا ء١14 /1 نايعألا تايفو «4851/ ءايلوألا

 قيرط كلس نم دحأ .ءقاحسإ وبأ صاَّرُخلا دمحأ نب ميهاربإ وه ()

 «يرونلاو دينجلا نارقأ نِم ناكو «هتقو يف خياشملا دحوأو .لكوتلا

 يملسلل ةيفوصلا تاقبط ىف هتمجرت رظنا .ه؟١91 ةنس يرلاب تام

 . 0 1/ه تاسرلاب نفاولاو م١١ ءايلوألا ةركذتو <84

0 



 [ىلاعت هللا ىلإ قرّطلا]

 قيكلاشلا «ةّحبعل | لهأ نِم ''ٍراَطشلا نرطرعو 0

 ."ب" يف سيل .'نيرئاطلاو ىلاعت هللا ىلإ" :هلوق )١(

 رهاوج" يفو :(رطش :ةدام) "سورعلا جات" يف يديبزلا لاق (؟)

 عبارلا رهوجلا :هّصن ام ثوغلا نيدلا ديمح دمحم ديسلل 'سمخلا

 هللا ةرضح ىلإ نيعرسملا قاّبَّسلا ؛يأ رطاش عمج :راطُشلا برشم

 .هبرقو ىلاعت



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 [ىلاعت هللا ىلإ راتخملا قيرّطلا]

 لوقل ءةدارإلاب ٍتوملا ىلع ٌنينبم ٌراتخملا ُقيِرَّظلا اذهف
 ةرشع يف ٌروصحم وهو "”«اوتومت نأ لبق اوتوم»: عينلا

 : لوصف
9 00 

 ةيوتلا :اهلَو'

 كولا نأ امك ءةدارإلاب ىلاعت هذا ىلإ وجدل يهو
 ضار ِكِيَر لإ جْرأ :ىلاعت هلوقك ءقدارإلا ٍريغب ٌعوجر

 [؟2 :رجَملا] 420 1

 ام كفدلاو اهلك وللا نع حجورخلا يهو

 .ةرخآلاو اينّدلا بتارم نِم ىلاعت هللا نع كّبجحي

 ؛ةيفوصلا مالك نِم وه :يراقلا لاقو «تباث ريغ وه :رجح نبا لاق )١(

 ازاوطتما وتر نأ ليف تاوهشلا كرعت رايق وتوم: ىتفجلاو

 .(5559) 25941١ 7/7 ءافخلا فشك . يقيقحلا توملاب

 بنذلاو :' |" يف (')



 [ىلاعت هللا ىلإ راتخملا قيرّطلا]

 هاوس بولطَم لك نع ٌجورخلا ٍبلاّظلا ىلع ٌبجاولاف
 [ليوطلا نم] :ليق امك .دوجولا ىَّنح

 < 5رب )١(
 تنذ هب ساقي ال د كَدوجَو

0 00 

 ايندلا يف دهزلا :اهيناثو

 .اهريثكو اهليلق ءاهتاوهشو ءاهعاتم نع جورخلا وهو

 ""اهنم نوجرخي ٍتوملاب نأ امك ءاهِهاَجو اهلام
 ةيلع ةلوقك ةووكالاو ؟؟)ندلاب دهن نأ قهرا ةفقجو

 ةيراج تعمف «سيطارقلا بردب ٌتررم :دينجلا لاق «تيب زجع اذه )١(

 :لوقت اهتعمسف ءاهل ٌتصنأف ءرادلا نم ينغت
 ُبُحلا ٍبِطَي مل ٌرجهلا الول َنيلوقت ىلبلا َلَلُح يل ٌرجهلا ىدهأ ُتلُق اذإ

 ُبلقلا فرش ىوهلا نارينب يلوقت ىوهلا هّقرحأ ُبلقلا اذه تلق ْنِإو

 ند هي ساقي ال تلد كذوسو ا ةييجم: كلاق تلتدأ اه تلك نإ

 :دينعلل اهمعاض اهيعرف: ةيراجلاب بحعأو معمس امل دينجلا حاضت
 .هباحصأ دحأل اهجّوزو ؛ةرح اهقلطأو اهلبقف
 ”41١8/7. بهذلا تارذشو «”ال54 ١/ نايعألا تايفو :رظنا

 :تنوعلاب وع امك: "جت ف (0)
 أ " يف سيل ءايندلاب دهزت نأ :ىلإ. .اهعاتم نع جورخلا وهو :هلوق (؟)



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 ٌمارح ٌةرخآلاو «ةرخآلا لهأ ىلع مارح اينّدلا» : مالّسلا
 . '"”(ىلاعت هللا لهأ ىلع نامارح / امهو ءاينذلا لهأ ىلع

 ىلاعت ِهّللا ىلع ٌلُكوّتلا :اهّتلاثو

 لات 0 ةق ا بابسألا نع ُجورخلا وهو

 َوُهَم هللا لع لكوَم .نتوا : ىلاغت هلؤقك «اخوملاب وه امك
0 
 [* :قالطلا] 4 :ةبسح

 ةعاَنّقلا : اهعبارو

 1 كانتتلاو ابننا تاوهغلا نع خورفلا شو

 ةساعبلا نو .هللإ رطضا اهن.الا «تزوملا وه امك «ةكاوخلا

 «نكسملاو سوبلملاو ٍلوكأملا ىف ٌفرسي الف .ةّيئاسنإلا

 :يوانملا لاقو «سابع نبا نع 0 قف ليدل 57 )10

 نبا لاق :لاقو .ءافعضلا يف يبهذلا هدروأ «ناميلس نب نب ةليج هيف

 3 يف

 .ةيلكلاب بسكل او ا" يف مه

 .تاذللا :"ج* يفو «تاعبتلا :" | * يف (6)



 [ىلاعت هللا ىلإ راتخملا قيرّطلا]

 د ال ام ىلع ٌرصتخيو

 م
 ةَنْرُكلا :اهّسماخو

 ءاوزنالاب ٍقْلَخْلا نمد عش نع حورخلا يهشو

 جيش ةمدخ نع الإ 0 توملاب وه امك ؛عاطبنالاو

 نورك نأ يغبنيف ٠ :«ٍتيملل ٍلاَّسغلاك وهو ءهل ٌبرُم لصاو

 0 هيف فرص «ٍلاّسْغلا يدي نيب تيملاك هيدي نيب

 تولوتيت“ جالا انخ وفن خلوا داب“ لاا
0 

 يش ٍفَرصََتلا نع ٍةولَخلاب ساوحلا ُلزع ةلزعلا لصأو
 حورلا نام“ 00 1 ٍةَفآ لك نإف "اب ويملا|

 و ع تلو نبا وق م
 . ةيطاخم جا" يف 00

 ٠0 يف سيل «توملاب وه امك :هلوق " |

02 
 .لسغيل : "ب" يف ()
 .ثدحلا ثولو «ةيلوألا رايغألا تابنج نع :"ج' يف 00

 تاويل سس نع 09 ىلنا)
 د ا



 ىلاعت هّللا ىلإ قرطلا

 يف َتلخد ءاهيف اهتافص يرتد نسينا روق تق اكو» كانغ

 ىلإ َحوّرلا ٌسْمَّتلا "”تعبتتسا اهبو ءساوحلا '' ٍةنزور
 .هيلع "”ليقّتلا كارتر ءاهب هتدّيقو « /نيلفاّسلا لفسأ

 اينّدلا نع سنا ْدَدَم عطقني ساوحلا ٍلزعو ٍةولَخلاِبو

 يف َبيِبََطلا َّنأ امك :20ةوهَّشلاو ىوهلا ٍةناعإو ناطيَّشلاو
 ديدي 0 رضي امع ءامنجالاب "7: ٌرمأي ًالَّوأ ضيرملا ٍةجلاعم

 ةلسافلا ٌداوملا نا كلذب هنع عطقيف 0 ٍللع يف

 .ةحلاّصلا ًّداوملا هب يقنيو ءٌضرملا ُثعبني اهنم يتلا

 هجلاعي مث ”"ِءاود لك ُنمأر ةيمحلا َّنإ :ليق دقو

 يفو .فقسلا ىلعأ يف قرخلا :مكحملا يف لاق .ةّوكلا :ةنزورلا )١(

 ناسللا .ًابَّرعُم هبسحأ :لاق ءَنَرْوَلا :ةذفانلا ةّركلل لاقي :بيذهتلا

 .(نزر)

 :ثينكسا :؟ب* نتا

 ا

 ' 1" ىف سيل (4)
 هل هدم : "ج" يفو ءآلَوأ هلغشي 1 "يف (5)

 .هللع يف ديزي :" أ " يف (5)

 "ب" يف سيل 0
 نِم مهضعب هربتعاو ءةدَّلَك نب ثراحلا نرغلا يبل داك يوه )0(



 [ىلاعت هللا ىلإ راتخملا قيرّطلا]

 ةيعيبطلا َةَّوَقلا هب يّوقيو ةدسافلا ٌداوملا هنع ليزي ٍلهسمب

 .'"'ةعيبَطلا عْفَدِب ضرملا هنع َلوزيل ''”ةّيزيرغلا ةرارحلاو

 ٌداوملا َنِم ندبلا ةيقنتو ٍءامتحالا دعب انه اه لهسملاف
 . مئاّدلا ٌركذلا وه  ""ةدسافلا روك 090

 ركّذلا ةمزالم :اهّسداسو

)04 
 نايسلاب ىلاغت هللا ىوس ام ركذ نع حورخلا وهو

 :فهكلا] # تيس اذِإ كير 0 ىلاعت هللا لاق امك

 .توملاب وه امك وللا ريغ َتيِسن اذإ :يأ ؛.

 الإ َهلِإ 0 هلك قو نكذلاب 8 اذنسلا يق

 ليزي ىمّتلابف ؛ِتابثإلاو مار درعا "هللا

 ةويفر ةيلقلا :١ فرش اهله 7 دلوعد نقلا :ةديماقلا" ةاوملا

 .7917 /؟ءافخلا فشك .ةفيرشلا ثيداحألا -

 .ةيزيرغلا داوملاو ةعيبطلا هب يوقي :" أ" يف ١(

 . .ةحصلا بذجتو ةعيبطلا عفدب : "ج " يف (0)

 .داوملا ةيقنتو ءامتحالا دعب "ج" ىف 2

 ,دساعلا ةاينلاب 0 يع ىو
 :ةلهدملا 1517 يف )0(



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 ٌقالخألا يهو ءاهتافص يرو ؛ سفن ةيونلو «حورلا

 ”ياويحلا ةقاوهشلا :فاضؤوالاورةياسفللا ةميملا

 :نيفركلا تابلقتو

 2 اير ملا دو وت ما تايثإبو

 «يلصألا هجازي '"' 'فارحناب ةميمألا يقالخألا نم ٍلئاذرلا
 )0( : ) عن

 يلجنتف «هللا رول هاو 1 .هجازم ءاوتساو

 تقرأ « هتافصو هاذ يلجتو ةركلا لدهاوشب حوُرلا

0 

 مي اهتافص ٌتاملظ اهنع تلازو ء هير رونب سمن
| 

 ور و سس م رعالم ل 00 11 و ع

 راهفلا دجال هلل اوزربو تؤوئمّسلاو ضر 0 يل 0

 ١٠[عغم :ميهاربإ] 429

 ٌلّدبت [189 :ةّرقَبلا] 4« 2 ٌةَيضق ئلعف

 ا ىنفيف 5 ةروكذملاو . ةيروكذملاب يركاذلا

 1 نفعل 0)

 .هرونو هل الإ "جكو 01١ يف
 .يلصألا هجازم باذجناو «قالخألا لئاذر نع هتمالسو :"ب"يف (7)

 .هرونب 200ب' يف (4)

 . ىّلجتيف مود 1" يفا(ه)



 [ىلاعت هللا ىلإ راتخملا قيرّطلا]

 مد روك ذملا ةيلط اذى 371 ركاشنلا كلو ةكاذلا

 :ركاذلا

 هَتْرَصلَأ ىنترَصبَأ اذإف

 1 ا نفعا نك يملا اذإو

 : اهعباسو

 هدوجو ةّيلكب ىلاعت هللا ىلإ '"اهججوتلا

 ءٌقحلا ريغ ىلإ و ةيعاد لك نع جورخلا وهو

 الو «ثتولطم الو «ٌتوبحم هل ىقبي الف .«توملاي وه امك

 ٌتاماقم هيلع َضِرُع ولو «ىلاعت هللا اَّلِإ ٌدصقَم الو «ٌدوصقم
 نع ضارعإلاب اهيلإ ٌتفتلي الف «نيلسرملاو ءايبنألا عيمج

 ببسب "ب" يف سيل «تبلط اذإو ءروكذملا تدجو ركاذلا :هلوق )١(

 .رظنلا لاقتنا

 هنن لج لا حور نأ ىعدا دقف «560ص هناويد ؛جالحلل تيبلا (0)

 .ًاريبك ًاًرلع كلذ نع هللا ىلاعت ءداحتالاو لولحلا ةديقع ًاررقم

 : هلبقو

 ايدي اهننع ناعور نجا . كا ومآ و ضويما :نقااقا

 .قفدضصلا 1*2“ يف (*)

 اوعدت :"بنا يف )0



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا ©

 نأ ىلا ولعل مصرع '"ةنككلا لاق «ةظعحل ىلاغوللا

 ةظحل هنع ّضرعأ ّمث ءٍونس "'تلأ هللا ىلع ٌقيَدِص

 . هلان امم ٌرثكأ هّناف

 ريَّصلا :اهئماثو

 ةدهاجملاب /سفّتلا ظوظح نع ٌجورخلا وهو
 نع اهياطف ىلع ُتاَبَئلاو ءتوملاب وه امك «ةدباكملاو
 ؛اهتارهش درويش 3 يركع دتلا اوت ايدحمو» انهن لم

 ء«بلقلا ٍةيفصتل «ىلثملا ةقيرلقلا ىلع 0
 ةيلجت

20 / 
 ان 0 0 2 2 5 ل ا

- _ 0 

10 00 

 ٠[؟* :َةَدِجَسلا] © نوف ايا اوناكَحو اوربيص امل

 خيش ؛يدادغبلا رازخلا يريراوقلا دمحم نب ديتُجلا مساقلا وبأ وه )١(

 هلاخ ٌبِحَص ءهنامز يف ءايلوألا ملعو «نيكلاّسلا ةودقو «نيفراعلا

 أ ىلع هنفتا «ىسباسلا كراش ينطوقلا ىلا

 تايفو .«479ءايلوألا ةركذت ىف هتمجرت رظنا .(ه9448١:ت).روث

 ١50 /١١تايفولاب يفاولاو 017 /١نايعألا

 :ةنيمدفلا تلأ] *ن*" و

 . اهتيكرتك : "ج" يفو ءاهبيكرتل : "ب" يف ()



 [ىلاعت هللا ىلإ راتخملا قيرّطلا]

 ةيقارملا : اهعساتو

 ءتوملاب وه امك هِتَّوقو هلوح نع ٌجورخلا يهو
 ًاضرعُم ءهفاطلأ تاحفنل اي عقحلا بهاومل ايا

 هيلإ ءهاقل ىلإ ًاقاتشُم ءهاوه رحب يف ًاقرغتسُم .هاوس اًّمع

 هبو «هيلع نيعتسي هب « "هور نوكت هيدلو «هّبلق ٌنحي

 ءاهل َكِسمُم ال ٍةمحر باب هل هللا يتفي ىَّنح ؛هيلإ ٌثيغتسي
 نِم عطاس ٍرونب '"”ٌروفيف :هل َحْنَق ال باذع باب هيلع َقلغيو
 11 را ل ا وووم ! "ذي نيف لس شا نطفي

 تا اهاديقلاب دهم 1" وقالت نوت 111ه قتلا ل
 4 دعب ام ال39) ١ لاق هنا لاق انك :تانفابألاو

 نسفتلا تايش د ندك لب ؛رايخألا / مهو ء[ه+ :فثويل

 هلأ لدي تكلهكؤأت» :ىلاعت هلوقك .حوُرلا ٍتانسحب

 ءهحور فختو «هبلق هيلإ رضحي :"ب" يفو ءهحور َّنأب ١*1 يف )١(
 ةديعو ةيذلو

 "نتن" يف سيل مه

 سل
 .اهترامإإ أ" يف (4)

 ”بااوفا نعل



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 نوكت لب ؛راربالا مهو 6[ :ناقرفلا] # تمسح مهتاشيس : : هلل يسع لم

 0 تانسحب لا تاك راربألا ا

 70+ : سنو ل َنيِدِلإ»م : ىلاعت هلوقك
 3ث هلأ ل

 نم 4 نوي هللا لصف كلذ ءٌّقحلا يفاطلأ ٌتانسح ٌةدايّرلا هذهف
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 ؛هتمجرت يف ركاسع نبا هاور امك ءزارخلا ديعس يبأ مالك نم وه )١(
 .كلذك سيلو اثيدح مهضعب هذعو

 زاربألا نيب قرفلا "هجرك نن يراصنالا ايركر مالسإلا جبشالا+

 ءمهتدارإو مهظوظخ نع اوذخأ نيذلا مه نيبّرقملا نأ :نيبّرقملاو
 ناربألا نا هاضرل ًابلطو ًةيدوبع مهالوم قوقحب مايقلا يف اولمعّتساو

 ةحلاصلا لامعألا يف اوميقأو ؛مهتدارإو مهظوظح عم اوقب نيذلا مه

 ءافخلا فشك .تاجرذدلا عفرب مهتدهاجم ىلع اوّرجيل نيقيلا تاماقمو

. 

 :ةفاطلا تاني نيبّرعتلا تاكيف لد :"ج" يف ()

 ٌتأرق :نيدلا مجن خيشلا لاق" :ءالبنلا مالعأ ريس يف يبهذلا ركذ (*)

 نب دمحم انربخأ ءدمحأ نب ىلع انربخأ «ظفاحلاءالعلا يبأ ىلع

 مْلَس انئّدح «ةفرع نب نسحلا انئَّدح ءراَّمّصلا ليعامسإ انربخأ ءدمحم

 لئُس :لاق ءسنأ نع .تباث نع ؛ميرم يبأ نب حون نع ؛ملاس نب
 ءايندلا ىف لمعلا اوئسحأ نيذلل :لاقف «ةيآلا هذه نع هللا لوسر

 ها : نع هللا هجو ىلإ رظنلا :ةدايزلاو .ةنجلا يهو :ىنسحلاو

 مالعأ ريس :رظنا .هوفعض مُّلَّسو .فلات حون :فلؤملا لاق مث

 . م مالسإلا خيراتو 211/77 ءالبنلا



 [ىلاعت هللا ىلإ راتخملا قيرّطلا]

 همام ع مر عسر

 4[0 :ةعمجلا] و [؟١1 :ديدتحلا] 4 ِوِيِظَعْل ٍلْضَمْلا وذ ُهَللأَو ُءاَسِي

 اضّرلا : اهّرشاعو

 لا انوي ٍلوخّدلاب متل اضر نع خجورخلا وهو
 ريبادت ىلإ ضيوفّتلاو ءةّيلزألا ماكحألل يامتلاب ناش
 را "7 ضارتعا لاو :سارعإ اب: هل” ةكريألا
 [ليوطلا نم] :مهّضعب لاق امك ؛توملاب
 لك يِرْمأ ٍبوَُبْحَملا ىلإ: تلكو

 ""افلُثأ ءاَش ْنِإو ينايحأ َءاَس ْنِإف

 0 يفاصوألا هذه نع '؟!هتّدارإب تومي نّمف

 6 نتناو : ىلاقت هللا: لاف امك دق اع ووري ىلاطت الا انيحل
 هلم نمك انآ يف ءهي ىِثْمَي ارو مل اَنلعَجَ ةكيحلاف كيم
 يم ايم داك نع يأ : ماتعنألا] 4من جراخي ل تلا

 . ةيريدقتلا هريباذت : "بيف )010(

 رع يارا صارم از يارا املا ىلا
 ريس يف وزع الب وهو .دينجلا ىلإ 475 ءايلوألا ةركذت يف تيبلا تن هيف

 .758/5؟7 ءالبنلا مالعأ

 .ةدارإب أ * يف (4)



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 هانبيحأ ةّيناسنإلا ةرجش يف ةّيناملظلا هيفن ''”ياصوأب
 انناهجب .رارنأا ع رونا هل انلكسيو ةققاترلا """كايضوأب

 لسر 1 0 كه 7 0

 «ٍتملظلا يف ُهْيَتَم نك .مهلاوحأ ٌدهاشيو «"””ةسارفلاب
 ا ل د“ د 1 ب

 ةرجس تاملظ يف يفب نمك : يأ كك : ماتعتألا]

 الو ةينمؤملا ةيرهزب هل ءاهنم جراخب سيل ءةيناسنإلا

 01 ءاش ذا ديشرت# فلق ةيقاقا هقوعلاو ةنالولاا ؟""رامق
0-5 

 .ةيناملظلا هفاصوأب 'ج' يف «ةيناملظلا هفاصوأ نع :"ب" يف )١(

 .انفاصوأب : "ج' يفو ءهفاصوأب :"ب" يف (؟)

 يشمي «سانلا رئارس يف يأ ءهب يشمي ًارون هل انلعجو أ "يف (0)

 نب انناوج راونأ نِم ًارون هل انلعجو : "ب" يفو ..ةسارفلاب

 .سانلا رئاس يف :يأ ؛سانلا يف رونلا كلذب : يأ ؛ةسارفلاب

 ”ن' يف سبل نمك قا نلإ..: :ةلقم نسك >ىلاتت ةلوق نم (5)

 .ةوبنلاو ةيالولا رامثإو ةينمؤملا ةيرهزب اَّلِإ : "ب" يف (6)
 انديس ىلع مالّسلاو ةالّصلاو كارلو 5ك هّلل دمحلاو 1 أ ' يف 03(



 [ىلاعت هللا ىلإ راتخملا قيرّطلا]

 ٍ و 75 5
 .هقيفوت نسحو وللا نوعب ةكرابملا ٌةلاسّرلا ِتّمت)

 دوم هدعب كم ال نم نع ةالْصلاَو «هذحو هلل دمعلاَو

 . '"”(ليكولا َمُعِنو هللا انيسحو ءَنيّدلا

 )١( أ " يف سيل ليكولا معنو :ىلإ . .ةلاسرلا تمت :هلوق نم '



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 عجارملاو رداصملا

 «يبهذلل مالعألاو ريهاشملا تايفوو مالسإلا خيرات *

 ؛«توريب «يمالسإلا برغلا راد ,فورعم داوع راشب :حت

 .مآ٠5 5 اذ

 دمحم :حت ءراطعلا نيدلا ديرفل ءابلو الا ةركدت

 .م94١١١ ء1ط «قشمد «يبتكملا راد ءرداجلا بيدأ

 «يوانض يدعس .د قيقحتو عمج «جالحلا ناويد *

 .ما14 «توريب «رداص راد

 نيدلا حالص : حت «ينايبذلا رارض نب خامشلا ناويد 2

 .م111 ء رصمب فراعملا راد ,ءىداهلا

 تاداسلاو ءاملعلا لاوحأ ىف تانجلا تاضور #

 «ةيمالسإلا رادلا «يناهبصألا يراسناوخلا خيشلل



 عجارملاو رداصملا

 .ما١11 ءادط «توريب

 ؛ةلاسرلا ةسسؤم «يبهذلل ءالبنلا مالعأ ريس

 .ما6 ءاط .«توريس

 .دامعلا نبال بهذ نم رابخأ ىف بهذلا تارذش *

 «توريب /قشمد . ريثك نبا راد «طوؤانرأ دومحم : حت

 .ما١ ءاط

 راد «ناديز فسوي فيلأت نولوهجم ةيفوص ءارعش #

 .ما ٠4 ءك1ط .ةرهاقلا .«قورشلا

 دماح دمحم ءانتعاب « ىلعي يبأ نبال ةلبانحلا تاقبط *

 .ما67 «ةيدمحملا ةنسلا ةعيطم .يقفلا

 حاتفلا دبع : حت «ىكبسلل ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط *

 ءكط ؛«يبلحلا يبابلا ةبتكم ,يحانطلا دومحمو ولحلا

 .ما14

 «يروبج هللا دبع : حت «يونسأللل ةيعفاشلا تاقبط *

 .ه١9١1١ .دادغب «فاقوألا ناويد ةسائر

 «ةبيرش نيدلا رون : حت ءيملسلل ةيفوصلا تاقبط *



 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 .ما51/ 3ط .ةرهاقلا ,«يجناخلا ةيتكم

 ,ىربكلا نيدلا مجنل لالجلا حتاوفو لامجلا حئاوف *

 .؟ط ه«ةينانبللا ةيرصملا رادلا «ناديز فسوي : حت

 .ما6

 «ىسدقلا ةبتكم «ىنولجعلل «سانلا ةنسلأ ىلع ثيداحألا

 ه١

 يجاحل نونفلاو بتكلا يماسأ نع نونظلا فشك *

 . توريب «ىبرعلا ثارثلا ءايحإ راد ؛ةفيلخ

 ةيفوصلا ةداسلا مجارت ىف ةيردلا بكاوكلا

 .رداص راد .رداجلا بيدأ لمحم : حس «ىوانملل

 .ما648 ءا١1ط « توريب

 «ةيملعلا بتكلا راد .روظنم 1 برعلا ناسل *

 هاي اق ءاط .توريب

 ةرئاد ةعبطم «يعفايلل ناظقيلا ةربعو نانجلا ةأرم #

 .ها7717/ .نكدلا دابآ رديح «ةيماظنلا فراعملا



 عجارملاو رداصملا

 ءرداص راد ؛يومحلا توقايل نادلبلا مجعم #*

 .ما11ا/ .«توريب

 :حت «يماجلل سدقلا تارضح نم سنألا تاحفن #

 ءا١ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد ءرداجلا بيدأ دمحم

 .مما6

 نيفنصملا راثآ يف نيفلؤملا ءامسأ نيفراعلا ةيده *

 ءدادغب «ىنثملا ةبتكم «يدادغبلا اشاب ليعامسإل

 .ما١

 .سابع ناسحإ ءانتعاب «يدفصلل تايفولاب يفاولا *

 ءناملألا نيقرشتسملا ةيعمجل ةيمالسإلا تايرشنلا

 .م١1

 «ناكلخ نبال نامزلا ءانبأ ءابنأو نايعألا تايفو #

 م14 «توريب ءرداص راد «سابع ناسحإ :حت





 تاعوضوملا سرهف

 تاعوضوملا سرهف

 ةمدقم

 ىَرْيَكلا ٍنيّدلا مجن ٌحيَشلا

 هخ ويش

 هوديرمو هتذمالت

 هراثآ

 هلاوقأ نِم

 هراعشأ نِم

 ةلاسرلا تاطوطخم

 0 ب ل أ ف اى ةلاسّرلا جارخإ يف ةدمتعملا تاطوطخ لا

 ةلاسّرلا يف يلمع

 507 هللا نمد تاربكلا نيل :مكف غيّشلا ٌباتك

 [ىلاعت هللا ىلإ قرظلا]

 [ىلاعت هللا ىلإ راتخملا قيرّطلا]
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 ىلاعت هللا ىلإ قرطلا

 ةلزعلا : اهسماخو

 ركذلا ةبزؤلع + اهدا

 هدوجو ِةّيلكب ىلاعت هللا ىلإ هْجوّنلا : اهعباسو

 ريّصلا : اهئماثو

 ةبقارملا : اهعساتو

 اضّرلا :اهرشاعو

 عجارملاو رداصملا

 تاعوضوملا سرهف

 ك0

 1م

 دا

 ع7
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 هه
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