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.    211 - 126/ تفسير القرآن لالمام  بداا الار ان دان  مام  الصا  م    36صفحة 

 / 37تحقيق مصطفى مسل  محما الج ء االول مكتدة الرشا الريمض / صفحة 

 تفسير سورة الفمتحة  
 حي دس  هللا الرحمن الر

حاث م الحسن دن يحيى قامل خبدر ام بداا الار ان قامل خبدر ام م مار بان قتاماة  ا  قولا   
ملك يو  الاين قمل يو  ياين هللا ال دما دأبممله  وحااث م الحسان دان يحياى قامل خ دأ ام بداا 
الر ان قمل خبدر م م مر بن دايل ال قيل  قمل خبدر   بدا هللا دن شاقيق خ ا  خبدارن مان 

ى هللا بلي  وسل  و و دوااي القرى و و بلى  رس  وسأل  رجل من د ا  سمع ال د  صل
القااين  قاامل ياام رسااول هللا ماان  ااضالء قاامل المارااوى بلاايه  وخشاامر  لااى اليهااوا وحاااث م 
الحسن دن يحيى قمل حاث م بدا الر ان قمل خبدر م م مر بن داايل ال قيلا  قامل خبدر ا  

صلى هللا بلي  وسل  و و داوااي القارى و او بدا هللا دن شقيق خ   خبدرن من سمع ال د  
بلى  رس  وسأل  رجل من د   القين  قمل يم رسول هللا من  ضالء قامل  اضالء الراملون 

/ سورة الدقارة دسا  هللا الارحمن الارحي  حااث م الحسان دان  39ي    ال صمرى / صفحة 

مل اس  من خسممء يحيى قمل خبدر م بدا الر ان قمل خبدر م م مر بن قتماة    قول  ال  ق
القرآن حاث م الحسن دن يحيى قمل حاث م بدا الر ان قمل خبدر م م مر بن قتماة ال رياى 
 ي   اى يقول ال شك  ي  حاث م الحسن دن يحيى قمل خ دأ م بدا الارا ن قامل خ دأ ام م مار 
 بن قتماة    قول  ومن ال مس من يقول ءام م دمهلل ودامليو  اخبار ومام  ا  دماضم ين حتاى
دلغ  مم ردحت تجرته  بلي  ومم كام وا مهتااين قامل  اين  ا  الم ام قين حااث م الحسان دان 
يحيى قمل خبدر م بدا الرا ن قمل خ دأ م م مر دن قتاماة  ا  قولا  و يا بلاو  لاى شايطي ه  
خد  قمل المشركون وحاث م الحسن دن يحيى قامل خبدر ام بداا الارا ن قامل خبدر ام م مار 

اليي استوقا  مرا  لمم خراتت مام حولا   ا  ال  لا   ال هللا خرامءت بن قتماة مثله  كمثل 
له   أكلوا دهم وشردوا وخم وا    الا يم و كحوا ال سمء وحق وا دهم اممء   حتى  يا مامتوا 
ي ى هللا د ور   وتركه     ظلمامت ال يدصارون وحااث م الحسان دان يحياى قامل خبدر ام 

/ وحاااث م  40و كصاايى قاامل المطاار / صاافحة بداا الاار ان قاامل خ دأ اام م ماار باان قتاماة خ

الحسن دن يحيى قمل خبدر م بدا الر ان قمل خبدر م م مر بان قتاماة  يا  ظلمامت ورباا 
ودرن يقول خبدر بن قو  ال يسم ون شيئم  ال ظ اوا خ ها   املكون  يا  حايرا مان الماوت 



كلمام  وهللا محيط دملكم رين ثا  رارى لها  ماثال آبار  قامل يكاما الدارن يبطا  خدصار  
خرمء له  مم مشوا  يا  يقاول  ايا الم ام ق  يا كثار مملا  وكثارت ممشايت  وخصامدت  بم ياة 
قمل ل  يصد   م ي ابلت  ا  اي ا   ايا  ال بيار و يا خظلا  بلايه  قامموا يقاول  يا ي دات 
خمواله  و لكت مواشيه  وخصامده  الادالء قامموا متحيارين وقاا روي بان قتاماة خ ا  كامن 

وت حايرا مان الماوت حااث م دايلك الحسان دان يحياى قامل حااث م بداا يتأول قول  حير الم
الر ان خ دأ م م مر ب   وحاث م الحسن دن يحيى قمل خ دأ م بدا الر ان قمل خبدر م م مر 
بن قتماة    قول   أتوا دسورة من مثل  يقول دسورة مثل  يا القارآن وحااث م الحسان دان 

دن بيي ة بان مسا ر بان بداا الملاك الا راا بان يحيى قمل خ دأ م بدا الر ان قمل خ دأ م ا
بمرو دن ميمون بن ادن مس وا    قول  وقوا م ال مس والحجمرة قمل حجامرة الكدريات 
ج لهم هللا كمم شمء وحاث م الحسن دن يحيى قمل حاث م بدا الر ان قمل خبدر م م مار قامل 

/  41صافحة  قامل الحسان وختاوا دا  متشادهم قامل يشاد  د را  د رام لايس  يا  ماريول /

وحاث م الحسن دن يحيى قمل حاث م بدا الر ان قمل خ دأ م الثوري بن ادن خد   جاي  بان 
مجم ا    قول  متشدهم قمل مشتدهم    اللون ومبتلفم    الط   حاث   المث   قامل حااث م 
 سحمن قمل حاث م بدا الر ان بن الثوري بان خدا   جاي  بان مجم اا ويحياى دان سا يا 

  اللون والط   حاث م الحسن دن يحياى قامل خ دأ ام بداا الار ان قامل خبدر ام متشدهم قمال  
م مر بن قتماة وختوا د  متشدهم قامل يشاد  ثمار الاا يم أيار خن ثمار الج اة خطياى وحااث م 
الحسن دن يحياى قامل خبدر ام بداا الار ان قامل خبدر ام الثاوري بان ادان خدا   جاي  بان 

ن وال يلان واليم ين وال يد قن وحااث م الحسان مجم ا قمل ال يدلن وال يتاوطن وال يحر
دن يحيى قمل خبدر م بدا الر ان قمل خبدر م م مار بان قتاماة  ا  قولا  ولها   يهام خ وج 
مطهرة قمل طهر ن هللا من كل دول وأمئط وقير ومن كل مأث  وحاث م الحسن دن يحياى 

مل المشاركون مام دامل قمل خبدر م م مر بن قتاماة قامل لمام يكار هللا ال  كداوت والايدمى قا
ال  كدوت واليدمى ييكران  اأ  ل هللا  ن هللا ال يساتحى خن يرارى ماثال مام د وراة  مام 
 وقهم وحاث   الحسن دن يحيى قمل خبدر م بدا الر ان قامل خبدر ام م مار بان / صافحة 

/ ادن خدى  جيع بن مجم ا    قول  : )  و اليى بلق لك  مم    االرض جمي ام ثا   42

ى السممء قمل بلق اخرض قدل السممء  لمم بلق اخرض ثمر م هام ابامن  ايلك استوى  ل
حين يقول ث  استوى  لى السممء  ساو ن سادع سامموات قامل د راهن  اون د اض وسادع 
خررين د رهن تحت د ض وحاث م الحسن دن يحيى قمل خ دأ م بدا الار ان قامل خبدر ام 

ن  اون د اض داين كال ساممءين م مر بن قتماة    قول   سو ن سدع سموت قمل د راه
مسيرة بمسممئة بم  حاث م الحسن دن يحيى قامل خبدر ام بداا الار ان قامل خبدر ام م مار 
بن قتماة    قولا  ختج ال  يهام مان يفساا  يهام قامل كامن هللا خبلمها   يا كامن  ا  اخرض 
 بلق خ ساوا  يهم وسفكوا الاممء  يلك قولا  ختج ال  يهام مان يفساا  يهام حااث م الحسان دان
يحيى قمل حاث م بدا الر ان قمل خبدر ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  و حان  ساد  دحمااك 
قمل التسدي  التسدي  حاث م الحسن دان يحياى قامل خبدر ام بداا الار ان قامل خبدر ام م مار 
بن قتماة    قول  و قاس لك قامل التقاايس الصاالة وحااث م الحسان دان يحياى قامل حااث م 

بن قتماة    قول  وبلا  ءاا  اخساممء كلهام قامل بلما  اسا  بدا الر ان قمل حاث م م مر 



/ شئ  يا دحر و يا جدل و يا كيا و يا كيا لكل شائ ثا  بارض تلاك  43كل / صفحة 

اخسممء بلى المالئكة  قامل خ داض   دأساممء  اضالء  ن ك ات  صااقين بداا الار ان قامل  ام 
ل خسروا ديا ه   قاملوا يبلاق م مر بن قتماة    قول  وخبل  مم تداون ومم ك ت تكتمون قم

هللا مم يشمء  لن يبلق هللا بلقم  ال و حن خكار  بليا  م ا  بداا الار ان قامل  ام م مار قامل 
خبدر   شيخ خن ادن بدمس    قول  يأا  اسكن خ ت و وجك الج ة قامل بلاق هللا آا  مان 

ن قامل ادان خاي  اخرض يو  الجم ة د ا ال صر  سممن آا  ث  بها هللا   س   سممن اإل سم
بدمس هللف يقول  دمهلل مم أمدت الشمس حتى خ دط مان الج اة بداا الار ان قامل  ام م مار 
قمل خبدر ام باو  اخبرادا  بان قساممة دان   يار بان خدا  موساى اخشا ري خن ال دا  
صاالى هللا بلياا  وساال  قاامل بلااق هللا آا  ماان خاياا  اخرض كلهاام  جاامء د ااو آا  بلااى قااار 

اخسااوا واخحماار ودااين يلااك والسااهل والحاا ن والبدياا  اخرض جاامء ماا ه  اخداايض و
والطيى بدا الر ان قمل  م م مار وخبدر ا  باو  خيرام بان قساممة بان خدا  موساى / 

/ خن هللا حين خ دط آا  من الج ة  لاى اخرض بلما  صا  ة كال شائ و وان  44صفحة 

يار بان خديا  من ثممر الج ة  ثممرك   ين من ثممر الج اة أيار خن  اين تتايار وتلاك ال تتا
قمل لمم بلق هللا آا  خراا خن بدا الر ان قمل  م الثوري بن بدا ال  ي  ث ا  وبدياا بان 
بديا دن بمير قامل قامل آا  لردا  ويكار بطيئتا  رى خرخيات بطيئتا  التا  بصايتك دهام 
خشئ كتدت  بل  قدل خن تبلق   خ  شئ ادتابت  من  فس  قمل دل شئ كتدت  بلياك قدال خن 

م كتدت  بل   مأفرن ل  قمل  يلك قول   تلقئ اا  من رد  كلمت و او قولا  خبلقك قمل  كم
رد م ظلم م خ فس م و ن ل  تافر ل م وترحم م ل كو ن من البسرين بدا الر ان قامل خبدر ام 
م مر بن قتماة    قول   تلقائ اا  مان ردا  كلمات و او قولا  رد ام ظلم ام خ فسا م و ن لا  

بسرين بدا الر ان قمل وحاث م م مر بن قتماة  ا  قولا  تافر ل م وترحم م ل كو ن من ال
ختأمرون ال مس دملدر وت ساون خ فساك  قامل كامن د اوا  سارائيل ياأمرون ال امس دطمباة هللا 
ودتقوان ودملدر و   يبملفون يلك   ير   هللا د  بدا الر ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  

قمل  رلوا بلى بمل  يلك ال ممن  / بلى ال لمين 45قول  ت مل  وخ    رلتك  / صفحة 

بدا الرا ن قمل  م م مر بن ده  دن حكي  دن م موياة القشايري بان خديا  بان جاان قامل 
سم ت رسول هللا صلى هللا بلي  وسل  يقول خ ت  تتمون سد ين خمة خ ات  بير ام وخكرمهام 

ن قامل  ام بلى هللا بدا الر ان قمل م مر وقمل الكلد  خ ات  بيار ال امس لل امس بداا الار ا
بمر بن قتماة    قول  ال يقدل م هام شاف ة وال يضباي م هام باال لاو جامءت دكال شائ لا  
يقدل م هم بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  رج ا قمل بايادم بداا الار ان قامل 
 م م مر بن خد   سحق الهماا   بن بمرو دان ميماون اخواي  ا  قولا  و ي  رق ام دكا  

وخأرق اام ءال  ربااون وخ اات  ت ظاارون قاامل لماام باارج موسااى دد اا   الدحاار  ااأ جي ك  خن
 سرائيل دلغ يلك  ربون  قمل ال تتد او   حتاى يصاي  الاايك قامل  اوهللا مام صام  ليلتئاي 
ايك حتى خصادحوا  اابم دشامة  ايدحت ثا  قامل الخ ارن بلاى مان كداا م حتاى يجتماع  لا  

ستممئة خل  من القدط ثا  سامر  ستممئة خل  من القدط  ل  يفرن من كدا م حتى اجتمع  لي 
موسى دمن م    لمم ختى الدحار قامل لا  رجال مان خصاحمد  يقامل لا  يوشاع دان  اون خيان 



/ موسى قمل خمممك يشير  لى الدحر  اأقح  يوشاع  رسا   ا   46خمرك ردك يم / صفحة 

الدحر حتى دلغ الامر  ي ى د  ث  رجع  قمل خيان خمارك رداك يام موساى  اوهللا مام كايدت 
دت  قمل يلك ثال  مرات ث  خوحى هللا جل ث مضن  لاى موساى خن ارارى د صامك وال كي

الحجر  ررد   م فلق  كمن كل  رن كملطوا ال ظي  مثل جدل  بلة ث  سامر موساى ومان 
م   وختد ه   ربون    طريقه  حتى  يا تتمموا  ي  خطدق  هللا بليه   يلك قولا  وخأرق ام 

قمل قتماة قمل كمن مع موسى ستممئة خلا  وختد ا  ءال  ربون وخ ت  ت ظرون قمل م مر و
 ربون بلى خلفا  خلا  ومامئت  خلا  حصامن بداا الار ان  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  
 أبيتك  الص قة وخ ت  ت ظرون ث  د ث ك  من د ا ماوتك  قامل خبايته  الصامبقة خي مامتوا 

قتاماة قامل  ا  قولا  قاا  ث  د ثه  هللا ت ملى ليكملوا دقية آجمله  بدا الرا ن قمل م مر بن
بل  كل خ مس مشرده  قمل كم وا اث   بشر سدطم لكال سادط باين بداا الارا ن  ام م مار 
بن قتماة    قول  وخ  ل م بليك  المن والسلوى قمل كمن المان ي ا ل مثال الاثلل والسالوى 
طير كم ت تحشر م بليه  ريا  الج اوى بداا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  

/ وقولاوا  47 ين القرية قمل ديات المقااس ثا  قامل اابلاوا الدامى ساجاا / صافحة اابلوا 

حطة ادرا ي  دن الحك  بن خدي  بن بكرمة    قول  حطة قمل ال  ل   ال هللا بدا الر ان 
قاامل م ماار وقاامل الحساان وقتااماة خي احطااط ب اام بطميم اام  ااابلوا بلااى أياار الجهااة التاا  

كه  ودالوا قاوال أيار الايي قيال لها   قاملوا حداة  ا  خمروا دهم ابلوا مت حفين بلى خورا
شاا يرة بدااا الاار ان قاامل  اام الثااوري باان لياا  باان مجم ااا  اا  قولاا  والصاادئين قاامل 
الصمدئون قو  دين اليهوا والمجوس ليس لها  ايان بداا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة 

وا  يا  مثال    قول  لن  صدر بلى ط م  وحا قمل ملو ط ممه  ويكروا بيشه  اليي كام 
يلك  قملوا  ماع ل م ردك يبرج ل م ممم ت دات اخرض مان دقلهام وقثتء ام هللا و ومهام بداا 
الر ان قمل م مر وقمل قتماة والحسن الفو  البد  بدا الر ان قمل  م م مار بان الحسان 
وقتماة    قول  وراردت بلايه  اليلاة قامال ي طاون الج ياة بان ياا و ا  صامأرون بداا 

م مر بن قتماة    قول  و يا خبي م ميثقك  قامل ور   ام  اوقك  الطاور قامل الر ان قمل  م 
الطور الجدل اقتل   هللا  ر     وقه   قمل بيوا مت ءاتي ك  بن دقوة والقوة الجاا مان و ال 
قي ت  بليك  قمل  أقروا ديلك خ ه  يأبيون مم خوتاوا دقاوة بداا الار ان قامل  ام م مار بان 

قاا بلماتك  الايين ابتااوا ما ك   ا  السادت قامال  هاوا بان صايا قتماة والكلد     قولا  ول

/ الساادت  كم اات تشاارع  لاايه  يااو  الساادت دلااوا داايلك  48الحيتاامن  اا  يااو  / صاافحة 

 مصااطماو م  ج لهاا  هللا قااراة بمساائين بدااا الاار ان قاامل  اام م ماار باان قتااماة  اا  قولاا  
 ج ل هم  كال لمام داين بمسئين قمل صمأرين بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  

يايهم ومم بلفهم وموبظة قمل لمم دين يايهم من ي وده  ومم بلفهام مان الحيتامن وموبظاة 
للمتقين د ا   بدا الر ان قمل  م م مر بن خيوى بان ادان سايرين بان بديااة السالمم   
 خن رجال من د    سرائيل كمن ل  يو قرادة  و وارث   قتل  ليرث  ثا  ي اى دا   ألقامن  لاى
دمى قاو  آبارين ثا  خصاد  يطلاى داما   هماوا خن يقتتلاوا حتاى لدسات الطمئفتامن الساال  
 قمل رجل ختقتتلون و يك   د  هللا موسى  ك  د ره  بن د ض ث  ا طلقاوا  لا  موساى 



 يكروا ل  شاأ ه   اأوحى هللا  ليا  خن يايدحوا دقارة  لاو ابترراوا دقارة  ايدحو م خجا خت 
 بليه   قاملوا ااع ل ام رداك يداين ل ام مام  ا  قامل   ا  يقاول ب ه   سألوا وشااوا  شاا هللا

  هم دقرة ال  مرض وال دكر بوان دين يلك بدا الر ان قامل م مار وقامل قتاماة الفامرض 
الهرمة يقاول ليسات دملهرماة وال داملدكر باوان داين يلاك قاملوا ااع ل ام رداك يداين ل ام مام 

/ قمل م مر قامل قتاماة  ا   49/ صفحة  لو هم قمل     يقول   هم دقرة صفراء  مقع لو هم

الصم   لو هم قملوا ااع ل م ردك يدين ل م مم  ا   ن الدقار تشاد  بلي ام قامل   ا  يقاول خ هام 
دقرة ال يلول تثير اخرض وال تسق  الحر  مسلمة ال شية  يهم يقول ال بياى  يهام وخمام 

ا الار ان قامل م مار قامل ال شية  يهم  يقول ال ديمض  يهم  يدحو م ومم كماوا يف لون بدا
ال  ري وقتماة  ملدقرة  ن شئت يدحت و ن شئت  حرت قمل م مر قمل خيوى  ا  حايثا  
بن ادن سيرين بن بدياة قمل ل  يجاوا  ين الدقرة  ال ب ا رجل    واحا  دمبهم دو  هام 
ي دم خو دمل ء مسكهم ي دم قمل  يدحو م ث  رردوا المقتول دد ض لحمهم قمل م مار قامل 

ماة رردون دلح  الفبي   مش وقمل قتل    الن قمل بدياة  ل  ير  ول    ل  قامتال ور  قت
د ان بدا الر ان قمل  م م مر قامل حااثت خن يهوايام كامن يحاا   مسام مان اخ صامر  ا  
مجلاس بظاي  خن سايأتيه   داا   لمام جامء   آم ااوا دا   ال يلاك اليهااواي بداا الار ان قاامل 

محمااا داان ك ااى القرظاا   اا  قولاا   اايدحو م وماام كااماوا خبدر اام خدااو م شاار المااا   باان 

/ بداا الار ان قامل  ام ادان بيي اة بان بمارو دان  50يف لون قمل لااالء ثم هام / صافحة 

اي مر بن بكرمة قمل لو خبي د و  سرائيل خا ى دقرة خجرخت دن با ه  ولاوال خ ها  قاملوا 
 ااة وخبدر اا  محمااا داان و  اات  ن شااتء هللا لمهتاااون ماام وجاااو م بدااا الاار ان قاامل اداان بيي

سوقة بن بكرمة قمل مم كمن ثم هم  ال ثالثة ا م ير بدا الر ان قامل  ام م مار بان قتاماة 
   قول  ث  قست قلودك  من د ا يلك قامل قسات قلاوده  مان د اا مام خرا ا  هللا ا ياة  ها  
 كملحجمرة خو خشاة قسوة ث  بير الحجمرة  قمل و ن مان الحجامرة لمام يتفجار م ا  اخ هامر
و ن م هم لمم يشقق  يبرج م   الممء و ن م هم لمم يهادط مان بشاية هللا بداا الار ان قامل 
 م م مر بن قتماة    قول  ختحاثو ه  دمم  ت  هللا بليك  ليحامجوك  دا  قامل كام وا يقولاون 
  اا  ساايكون  داا   جاامء د رااه  لااد ض  قااملوا ختحاااثو ه  دماام  اات  هللا بلاايك  ليحتجااوا داا  

ن بن م مر بن قتماة    قول  وم ه  خميون ال ي لمون الكتى  ال خمم   بليك  بدا الر ا
قمل خمثمل الدهمئ  ال ي لمون شيئم قمل  ال خمم   قمل يتم ون بلى هللا الدمطل ومم لايس لها  
بدا الر ان بن م مر بن قتماة    قولا   ويال للايين يكتداون الكتاى دأياايه  ثا  يقولاون 

قمل كامن  امس مان د ا   سارائيل كتداوا كتدام ليتاأكلوا دهام  / 51 يا من ب ا هللا / صفحة 

ال مس ث  قملوا  ين من ب ا هللا ومم    من ب ا هللا بدا الر ان قامل  ام م مار بان قتاماة 
   قول  لن تمس م ال مر  ال خيممم م اواة قمل خيممم م ااواة دمام خصاد م  ا  ال جال قامل هللا 

بهان بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قولا   قل ختبيت  ب ا هللا بهاا  لن يبل  هللا
ت ملى دلى من كسى سيئة وخحطت د  بطيئت  قمل السايئة الشارك والبطيئاة الكدامئر بداا 
الاار ان قاامل  اام الثااوري باان خداا  دكاار باان بكرمااة  اا  قولاا   داامءوا  ااين دارااى بلااى 

ل  م م مار أرى قمل كفر   د يسى وكفر   دمحما صلى هللا بلي  وسل  بدا الر ان قم



بن قتماة    قول  وخيا   درو  القاس قمل  و جدريل صلى هللا بلي  وسال  بداا الار ان 
قمل  م م مر بن قتماة    قول  قلود م ألا  قامل  او كقولا  قلود ام  ا  خك اة بداا الار ان 

ق

 52ال  م م مر بن قتماة    قول   قليال مم يضم ون قمل ال يضمن م ه   ال قليل / صافحة 

لر ان قمل  م م مر بن الكلد  قمل ال يضم ون  ال دقليل ممام  ا  خياايه  ويكفارون بدا ا /
دمم وراءن بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة  ا  قولا  وكام وا مان قدال يساتفتحون بلاى 
اليين كفروا قمل كم وا يقولون و    سيأت   د   لمم جمء   مم بر اوا كفاروا دا   ل  اة هللا 

ن قمل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  وخشاردوا  ا  قلاوده  ال جال بلى الكفرين بدا الر ا
دكفر   قمل خشردوا حد  حتى بلص يلك  لى قلوده  بدا الر ان قمل  ام م مار بان بداا 
الكري  الج ري بن بكرمة    قول   تم وا الموت  ن ك ت  صاقين قامل قامل ادان بدامس 

ى ب قا   دلاغ يلاك رساول هللا قمل خدو جهل لئن رخيت محماا يصل  ب ا الك دة خطأن بل
صلى هللا بلي  وسل   قمل لو   ل خبيتا  المالئكاة بيم ام قامل وقامل ادان بدامس لاو تم اى 
اليهوا الموت لمامتوا ولاو وبارج الايين يدام لون ال دا  لرج اوا ال يجااون خ اال وال مامال 

وا  ن بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  من كامن بااوا لجدريال قامل قملات اليها
جدرياال يااأت  محماااا و ااو باااو م خ اا  يااأت  دملشاااة والحاارى والساا ة و ن ميكمئياال ي اا ل 

/  جدريال بااو م  قامل مان كامن بااوا لجدريال  53دملربمء وال م ية والبصى / صفحة 

بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة قمل كتدت الشايمطين كتدام  يهام كفار وشارك ثا  ا  ات 
 لمم ممت سليممن استبرج ال امس تلاك الكتاى  قاملوا  ايا  تلك الكتى تحت كرس  سليممن

بلاا  كتم اامن سااليممن  قاامل هللا واتد ااوا ماام تتلااوا الشاايطين بلااى ملااك سااليممن وماام كفااروا 
سليممن ولكن الشيطين كفروا ي لمون ال مس السحر ومم خ  ل بلى الملكين ددمدال  اروت 

يااهللا قامل كم ام ملكاين مان ومروت بدا الر ان قمل م مار وقامل قتاماة وال  اري بان بد
المالئكاااة  أ دطااام ليحكمااام داااين ال ااامس ويلاااك خن المالئكاااة سااابروا مااان خحكااام  د ااا  آا  
 تحمكمت  ليهمم امرخة  حمديم س ة لهم ث  ي دم يص اان  حيل دي همم ودين يلاك وبيار داين 
اة يلك بياى الا يم وبياى ا برن  مبتمرا بياى الا يم بدا الر ان قامل م مار وقامل قتام

 كم م ي لممن ال مس السحر  أبي بليهمام خن ال ت لمام خحااا حتاى تقاوال   مام  حان  ت اة  اال 
تكفر بدا الار ان قامل م مار وقامل الكلدا  ال ي لمامن  ال الفرقاة قامل وخباي بليهمام خن ال 
ي لمم خحاا حتى يتقامم  لي  ويقوال ل    مم  حن  ت ة  ال تكفر بدا الار ان قامل  ام الثاوري 

ى دن بقدة بن سمل  بن ادن بمار بان ك اى قامل يكارت المالئكاة خبمامل د ا  بن موس

/ ابتامروا ملكااين  مبتاامروا  اامروت  54آا  ومام يااأتون ماان الاي وى  قياال لهاا  / صاافحة 

وممروت قمل  قمل لهمم     خرسل رسل   لى ال مس وليس دي   ودي كمم رسول ا  ال وال 
ا هللا دن بمر قمل ك اى  مام اساتكمال يومهمام تشركم د  شيئم وال ت  يم وال تسرقم قمل بد

اليي خ  ال  ي  حتى بمال مم حر  هللا بليهمم بدا الر ان قمل  م ادن التيم  بن خدي  بان 
خد  بثمامن بان ادان بدامس خن المارخة التا   اتن دهام الملكامن مسابت  ها   اين الكوكاى 

  ا بارة مان بلاق خي الحمراء ي    ال  رة بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة مم ل   
ليس ل     ا برة ج ة ب ا هللا قمل م مر وقمل الحسن ليس ل  ايان بداا الار ان قامل  ام 



م مر بن قتماة    قول  لمثودة من ب اا هللا قامل ثاواى مان ب اا هللا بداا الار ان قامل  ام 
م ماار باان ج فاار الجاا ري باان ي يااا داان اخصاا  قاامل ساائل المبتاامر الكااياى  اال ياارى 

ت اليو  خحا قمل خمم م اي ا فلات دمدال اليفمتهام بمارو ا بارة  ا ن خحااا لا   مروت وممرو
ير مم بدا الر ان قمل  م م مر والكلد     قول  ال تقولوا رب م وقولوا ا ظر م واسام وا 
قمل كم وا يقولون راب م سم ك قمل  كمن اليهوا يأتون  يقولون مثل يلك يساته ئون  قامل 

/ وقولاوا ا ظر ام بداا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة  55ة هللا ال تقولوا راب م / صفح

والكلد  قدل    قول  مم   سخ من ءاية خو   سهم قمل كامن هللا ت امل  يكارن ي سا   ديا  مام 
شمء وي سخ مم شمء بدا الر ان قمل م مر وقمل قتماة وخمم قول   أت دبير م هام خو مثلهام 

يهام  هاا  بدااا الاار ان قامل  اام  شااي  قاامل يقاول آياا   يهاام تبفياا   يهام ربصااة  يهاام خماار  
خبدر ا  ي لااى داان بطاامء قاامل حاااث   القمساا  داان قاامئ  الثقفاا  قاامل ساام ت ساا ا داان خداا  
وقمص يقول مم   سخ من آية خو ت سم م قمل  قلت  ن س يا دن المسايى يقرض ام خو   ساهم 

 سا قرئك قمل  قمل س ا  ن القرآن ل  ي  ل بلى ادن المسيى وال بلى آل المسيى قامل هللا
 ال ت سى قمل وايكر ردك  يا  سيت بدا الر ان قمل  م م مر بان ال  اري  ا  قولا  وا 
كثير من خ ل الكتى قمل  و ك ى دان اخشار  بداا الار ان قامل  امم مر بان قتاماة  ا  
قولاا   اامبفوا واصاافحوا حتااى يااأت  هللا دااأمرن قاامل  ساابتهم قولاا   اامقتلوا المشااركين حياا  

بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة  ا  قولا  ومان خظلا  ممان /  56وجاتمو   / صفحة 

م ع مسجا هللا خن ييكر  يهم اسم  وس ى    برادهم قمل  او دبت صار وخصاحمد  برداوا 
دياات المقاااس وخبم تاا  بلااى يلااك ال صاامرى قاامل هللا خولئااك ماام كاامن لهاا  خن يااابلو م  ال 

ر بليه  بوقدوا له     الا يم بمئفين و   ال صمرى ال يابلون المسجا  ال مسمرقة  ن قا
ب ى قمل ي طون الج ية بن يا و   صمأرون بدا الر ان قمل م مار وقامل قتاماة بان 
ادن المسيى صلوا دمكاة ود اامم قااموا الماي اة ساتة بشار شاهرا  حاو ديات المقااس قامل 
م مر وقمل ال  ري ثمم ية بشر شهرا بدا الر ان قامل  ام  سارائيل دان ياو س بان خدا  

ن الدراء دن بم ى قمل لمم قا  رسول هللا صلى هللا بلي  وسل  صلى  حو ديت  سحمن ب
المقااس سااتة بشاار شااهرا خو قاامل سااد ة بشار شااهرا وكاامن يجااى خن تحااول  حااو الك دااة 
   لت قا  ارى تقلاى وجهاك  ا  الساممء  يا   صار   لاى الك داة  مار رجال صالى ماع 

 ا  يصالون  حاو ديات المقااس رسول هللا صلى هللا بلي  وسل  بلاى  فار مان اخ صامر و
 قمل رسول هللا صلى هللا بلي  وسل  قاا صالى  لاى الك داة  ام حر وا  حاو الك داة قدال خن 
يرك وا و      صالته  بدا الر ان قمل  م م مر بن قتاماة وم صاور دان الم تمار بان 

/  57ادن مس وا    قول  يتلو ا  حاق تالوتا  قامل حاق تالوتا  خن تحال حاللا  / صافحة 

حرام  وال يحر  بن موار   بداا الار ان قامل م مار بمان سامع الحسان  ا   وتحر 
قولاا  و ي ادتلااى  داارا ي  ردااة دكلماات قاامل ادااتالن داايد  ولااان ودمل اامر ودملكواكااى والشاامس 
والقمر بدا الر ان قمل م مار وقامل قتاماة قامل ادان بدامس اداتالن هللا دمل امر بداا الار ان 

ن ادان بدامس  ا  قولا  و ي ادتلاى  دارا ي  ردا  قمل  م م مر بن ادن طاموس بان خديا  با
دكلمت قمل ادتالن هللا دملطهمرة بمس  ا  الارخس وبماس  ا  الجساا  ا  الارخس الساواك 



واالست شمن والمرمرة وقص الشمرى و رن الرخس و   الجساا بمساة تقلاي  اخظام ر 
صاور بان وحلق ال م ة والبتمن واالست جمء ب ا الامئط والدول و ت  اإلدط سا يا دان م 

 سممبيل بن ادن خد   جاي  بان مجم اا  ا  قولا  ويل ا ه  الل  اون قامل الدهامئ   يا اشاتا 
اخرض قملت الدهمئ   يا من خجل بصمة د ا  آا  ل ان هللا بصامته  بداا الار ان قامل  ام 
م مر وخبدر   الحكي  دن خدمن بن القمس  دن خد  د ة بن ادن بدامس مثلا  بداا الار ان 

/ بدمس مثل   58محما دن المسيى بن خد  صمل  بن ادن / صفحة قمل  م الثوري بن 

بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ال ي مل بهاي الظلمين قامل ال ي امل بهاا هللا 
   ا برة الظملمون  أمم    الا يم  قاا  ملا  الظامل  وخمان دا  وخكال وخدصار وبامش بداا 

م اا  ا  قولا  واتبااوا مان مقام   دارا ي  الر ان قمل  م م مر بن ادن خد   جي  بان مج
مصلى قمل مقمم  بر اة وجماع وم اى وال خبلما   ال وقاا يكار مكاة بداا الار ان قامل  ام 
م ماار باان اداان خداا   جااي  باان مجم ااا  اا  قولاا  و ي ج ل اام الدياات مثمدااة لل اامس قاامل ال 

قامل يقرون م   وطرا بدا الر ان قمل  م م مر بن قتمة    قولا  طهارا ديتاى للطامئفين 
من الشرك وبدماة اخوثمن يحيى بدا الار ان قامل  ام م مار بان ال  اري  ا  قولا  رى 
اج ل  يا دلاا ءام م قمل قمل ال د  صلى هللا بلي  وسل   ن ال امس لا  يحرماوا مكاة ولكان 
هللا حرمهاام  هاا  حاارا   لااى يااو  القيممااة و ن خبتااى ال اامس بلااى هللا ثالثااة رجاال قتاال  اا  

تل  ورجل خبي د حول خ ل الجم لياة بداا الار ان قامل  ام م مار الحر  ورجل قتل أير قم
بن خيوى بان سا يا دان جديار بان ادان بدامس  ا  قولا  و ي ير اع  دارا ي  القواباا مان 

/ القوابا الت  كم ت قوابا الديت قدال يلاك بداا الار ان قامل  ام  59الديت قمل / صفحة 

مل رساول هللا صالى هللا الثوري بن موسى دن بدياة بن محما دن ك اى القرظا  قامل قا
بلي  وسل  ليت ش ري مم   ل خدواي ليت ش ري مم   ل خدواي ثاال  مارات    لات   ام 
خرسل ك دملحق دشيرا و ييرا وال تسئل بن خصحى الجحاي  قامل  مام يكر مام حتاى تو امن 
هللا بدا الر ان قمل  م الثوري بن خد  الهييل بن س يا دن جديار  ا  قولا  مثمداة لل امس 

حجون ث  يحجون ال يقرون م   وطرا بدا الار ان قامل  ام ادان جاريل بان بطامء قمل ي
بن ادن بدامس  ا  قولا  مقام   دارا ي  قامل الحال كلا  مقام   دارا ي  بداا الار ان قامل  ام 
م مر بن قتماة    قول  وخر م م مسك م قمل خر م م سك م وحج ام بداا الار ان قامل حااث   

م مسك م قمل ميادح م بدا الر ان قمل  م ادن خدا  الثوري بن ادن جريل بن بطمء وخر م 
التيم  بن كثير دن  يما قمل سألت الحسن بن الح يفية  قمل  و حل  يا الديت قامل ادان 

/ بدا الر ان قامل  ام  60التيم  وخبدر   جرير بن الرحمك دن م اح  مثل  / صفحة 

ن بداا هللا دان بمارو م مر بن محما دن بدا الرحمن دن خد  ليلى بن ادن خد  مليكة ب
قمال صلى جدريل د درا ي  الظهر وال صر د ر مت ث  وق  دا  حتاى  يا أردات الشامس 
ا ااع داا   صاالى داا  المااارى وال شاامء دجمااع ثاا  صاالى الفجاار كأساارع ماام صاالى خحااا ماان 
المسلمين بدا الر ان قمل م مر وقمل خيوى قمل ادن خد  مليكة صلى د  صالة م جلة ث  

رم الرحمن مم يصل  خحا    المسلمين قمل م مار وقامل خياوى ثا  وق  د  حتى كمن كأ 
وقا  داا  حتااى  يا كاامن كملصااالة الماضبرة ا ااع داا  ثاا  رمااى الجمارة ثاا  يداا  ثاا  حلااق ثاا  



خ مض د   لى الديت وقمل هللا ل دي  ث  خوحي م  ليك خن اتدع ملة  درا ي  ح يفم ومم كامن مان 
قاا تكاون ح يفياة  ا  شارك ومان الح يفياة المشركين بدا الر ان قمل م مر وقمل قتاماة و

البتمن وتحري   كام  اخ  والد ات واخبات ولكان هللا قامل ح يفام ومام كامن مان المشاركين 
بدا الر ان قمل  م م مر بان قتاماة  ا  قولا  صاداة هللا قامل ايان هللا قامل وحااث م م مار 

ال داا  مكتوداام باان قتااماة  اا  قولاا  وماان خظلاا  مماان كاات  شااهاة ب ااان ماان هللا قاامل الشااهماة 
ب

 61 ا    و اليي كتموا بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة قمل  ا  قولا  خماة / صافحة 

وسااطم قاامل باااوال لتكااون  ااين اخمااة شااهااء بلااى ال اامس خن الرساال قااا دلاااته  ويكااون  /
الرسول بلى  ين اخمة شهياا خن قا دلغ مم خرسل د  بدا الر ان قمل  ام م مار بان  ياا 

و  يقولون يو  القيممة ل  يدلا م  و  قمل  يابى  و   يسأل  ل دلاته  قامل دن خسل  قو   
 يقول     قا دلاته   يقمل من شهواك  يقول خحما وخمتا   ياابون  يساألون  يقولاون   ا  
قا دلاه  قمل  يقول قو   و  وكيا  تشاهاون بلي ام ولا  تااركو م قامل  يقولاون قاا جمء ام 

ل بلي  خ ا  قاا دلاكا   صااق من  يصاان  او  ويكايدون قامل  د   أبدر م خ   قا دلاك  وخ  
لتكو وا شهااء بلى ال مس ويكون الرسول بليك  شهياا بدا الر ان قمل م مر وقمل  يا 
دن خسل   ن اخم  يقولون يو  القيممة وهللا لقا كمات  ين اخمة خن يكو اوا خ ديامء كلها  لمام 

ن قتاماة  ا  قولا  ت املى لكديارة  ال بلاى يرون هللا خبطم   بدا الار ان قامل  ام م مار با

/ الحارا   كم ات  62اليين  اى هللا قمل كديرة حين حولات القدلاة  لاى المساجا / صافحة 

كديرة  ال بلى اليين  اى هللا بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى قا  ارى 
ه   لى السممء يحى تقلى وجهك    السممء قمل كمن ال د  صلى هللا بلي  وسل  يقلى وج

خن يصر   هللا ت ملى  لى الك دة حتاى صار   هللا ت املى  ليهام بداا الار ان قامل  ام  شاي  
بن ي لى دن بطمء بن يحيى دن قمطة قمل رخيت بدا هللا دن بمارو جملسام  ا  المساجا 
لة الحرا  د  اء المي اى  تال  ين ا ية  ل وليك وكمن قدلة تررهم  قمل  ين القدلة  ين القد

بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى  ول وجهك شطر المسجا الحارا  قامل 
 حو المسجا الحرا  وحي  مم ك ت   ولوا وجو ك  شطرن خي تلقامءن بداا الار ان قامل  ام 
م ماار باان قتااماة  اا  قولاا  ت ااملى ولكاال وجهااة  ااو موليهاام قاامل  اا  صااالته   لااى دياات 

الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة وادان خدا   جاي  بان  المقاس وصالته   لى الك دة بدا
مجم ا    قول  ت ملى لئال يكون لل مس بليك  حجة  ال اليين ظلموا م ه  قمل    مشاركو 
ال رى قملوا حاين صار ت القدلاة  لاى الك داة قاا رجاع  لاى قدلاتك   يوشاك خن يرجاع  لاى 

قامل  ام م مار بان ال  اري اي ك  قمل هللا ت ملى  ال تبشوا ال مس وابشون بداا الار ان 

/ بن خم  خ  كلثو  د ت بقداة دان خدا   63بن حميا دن بدا الرحمن دن بو  / صفحة 

م يط وكم ت من المهمجرات اخول    قول  است ي وا دملصادر والصاالة قامل أشا  بلاى 
بدا الرحمن دن بو  بشية ظ وا خن  فسا   يهام  برجات امرختا  خ  كلثاو   لاى المساجا 

رت خن تست ين من الصدر والصالة قامل  لمام خ امن قامل خأشا  بلا  قاملوا تست ين دمم خم
    قمل صاقت      ختم   ملكمن    أشيت   ين  قمال ا طلق  حمكماك  لاى ال  يا  اخماين 
قمل  م طلقم د   لقيهمم ملاك آبار  قامل خيان تريااان قامال  حمكما   لاى ال  يا  اخماين قامل 



الس ماة و   دطون خمهمته  وسيمتع هللا د  د ي  مام   أرج من روى   ن  يا ممن كتدت له 
شمء هللا قمل   مش شهرا ث  ممت بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة  ا  قولا  ت املى وال 
تقولوا لمن يقتل  ا  ساديل هللا خماوات دال خحيامء قامل  ن خروا  الشاهااء  ا  صاور طيار 

تأكال مان ثمامر الج اة ديض بدا الر ان قمل م مر وقامل الكلدا   ا  صاور طيار برار 
وتأوي  لى ق مايل تحت ال رش بدا الر ان قمل  م م مر بن ال  ري بن ادن ك ى دان 
مملك خن ال د  صلى هللا بلي  وسل  قمل  ن  سمة المسل  طير ي لق    شاجرة الج اة ولا  

/ بدا الر ان قمل  ام م مار بان ال  اري بان  64حتى يرج هم هللا  لى جسان / صفحة 

ول  ت ملى  ن الايين يكتماون مات خ  ل ام مان الدي ات والهااى مان د اا مام دي ا  اخبوج    ق
لل مس    الكتى قمل قمل خدو  ريرة   كا  لتقولاون خكثار خداو  ريارة بان ال دا  صالى هللا 
بلياا  وساال  وهللا الموبااا و  كاا  لتقولااون ماام داامل المهاامجرين ال يحاااثون باان رسااول هللا 

ومام دامل اخ صامر ال يحااثون بان رساول هللا دهاين  صلى هللا بلي  وسال  دهاين اخحمايا 
اخحماي   ن خصحمد  من المهمجرين كم ت تشاله  صفقمته     اخسوان و ن خصاحمد  
من اخ صمر كم ت تشاله  خررو   والقيم  بليهم و    ك ت خمارءا مساكي م وك ات خكثار 

و ن ال د  صلى هللا  مجملسة ال د  صلى هللا بلي  وسل  خحرر  يا أمدوا وخحفظ  يا  سوا
بلي  وسل  حاث م يومم  قمل من يدسط ثود  حتى خ رن من حايث  ثا  يقدرا   ليا     ا  لان 
ي سى شيئم سم   م   خداا قمل  دسطت ثود  خو قمل  مرت   حاث م  قدرت  لا   اوهللا مام 

خن الايين  سيت شيئم سم ت  م   واي  هللا لوال آي     كتمى هللا مم حاثتك  دشئ خداا ث  تال 
يكتمون مم خ  ل م من الدي ت والهاى ا ية كلهم بدا الر ان قمل  ام م مار قامل دلا ا  بان 
بطمء دن خد  ردم  بن خد   ريرة قمل من سئل بن بل  ب ان  كتم  ختى د  يو  القيمماة 

/ بدا الر ان قمل  م م مر بان قتاماة  ا  قولا  ت املى  65ملجمم دلجم  من  مر / صفحة 

  ااون قاامل المالئكااة بدااا الاار ان قاامل  اام م ماار باان قتااماة  اا  قولاا  ت ااملى ويل اا ه  الل
وتقط ات دها  اخسادمى قامل  او الوصال الايي كامن ديا ه   ا  الاا يم بداا الار ان قامل  ام 
م مر بن قتماة    قولا  ت املى كمثال الايي ي  اق دمام ال يسامع قامل  ايا مثال رارد  هللا 

ن الدهيماة التا  تسامع الصاوت وال تااري مام ت ملى للكم ر يقول مثل  يا الكم ر كمثال  اي
يقمل لهم  كيلك الكم ر يقمل ل  وال ي تفع دمم يقمل ل  بدا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة 
 اا  قولاا  ت ااملى وماام خ اال داا  لاياار هللا دااين قاامل ماام يداا  لاياار هللا مماام لاا  يساا  بلياا  بدااا 

المسي  بدا الر ان قامل  ام الر ان قمل  م م مر بن ال  ري قمل اإل الل خن يقول دمس  
م مر بمن سمع الحسن    قول  ت ملى  من ارطر أير دمن وال بما قمل أير دمن  يهام 
وال م تا  يهم يأكلهم و و أ   ب هم قمل م مر وقامل الكلدا  أيار دامن  ا  اخرض يقاول 

/ بدا الار ان قامل  ام م مار بان  66اللص يقطع الطريق وال بما بلى ال مس / صفحة 

   قول  ت ملى  مم خصدر   بلاى ال امر قامل مام خجارخ   بليهام بداا الار ان قامل  ام قتماة 
م مر بن قتماة قمل كم ات اليهاوا تصال  قدال الماارى وال صامري قدال المشارن    لات 
ليس الدر خن تولوا وجو ك  قدل المشرن والمارى بدا الر ان قمل  ام الثاوري بان  ياا 

ت املى وءاتاى المامل بلاى حدا  قامل خن تضتيا   بن مرة بن بداا هللا دان مسا وا  ا  قولا 



وخ ت صحي  شحي  تأمل ال يش وتبشى الفقر بدا الر ان قمل  م م مر    قولا  ت املى 
والصدرين    الدأسمء والرراء وحين الدأس قامل الدأسامء الداضس والراراء ال مم اة  ا  

  قولا  ت املى الجسا وحين الدأس قمل حين القتمل بدا الر ان قمل  ام م مار بان قتاماة  ا
كتى بليك  القصمص    القتلى قمل ل  يكن لمن قدل م اية   مم كمن القتال خو ال فاو    لات 
 ين ا ية    قو  كم وا خكثر من أير    كم وا  يا قتل من الح  الكثير بدا قملوا ال  قتال 

الحار داملحر د   ال حرا و يا قتلت م ه  امرخة قملوا ال  قتل دهم  ال رجال  أ  ل هللا ت املى 

/ بدااا الاار ان قاامل  اام م ماار باان اداان خداا   67وال دااا دمل دااا واخ ثااى داامخ ثى / صاافحة 

 جي  بن مجم ا وادن بيي ة بن بمرو دن اي امر بان مجم اا بان ادان بدامس قامل كامن 
القصمص    د    سرائيل ول  تكن الاية  قمل هللا ت ملى لهين اخمة كتى بليك  القصمص 

حر وال دااا دمل دااا واخ ثااى داامخ ثى  ماان بفااى لاا  ماان خبياا  شاائ قاامل  اا  القتلااى الحاار داامل
 مل فو خن يقدل الاية    ال ما  متدمع دملم رو  قامل يتداع الطملاى دم ارو  وياضاي  ليا  
المطلااوى د حساامن يلااك تبفياا  ماان ردكاا  ورحمااة مماام كتااى بلااى ماان كاامن قاادلك  بدااا 

تدع الطملى دملم رو  ويضاي  ليا  الر ان قمل  م م مر بن قتماة  متدمع دملم رو  قمل ي
المطلوى د حسمن بدا الر ان قمل  م م مر بن قتاماة  ا  قولا  ت املى  مان بفاى لا  مان 
خبي  شئ قمل  يا قتل الرجل بماا ث  خبيت م   الاية  قا بف  ل  بن القتل بداا الار ان 

خباي الاياة قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى  من ابتاى د ا يلاك قامل  او القتال د اا 
يقول من قتل د ا خن يأبي الاية   لي  القتل ال تقدل م ا  الاياة بداا الار ان قامل  ام م مار 

/ خحااا قتال د اا  68بن قتماة قمل قمل رسول هللا صلى هللا بلي  وسل  الخبم   / صفحة 

خبي الاية بدا الر ان قمل  م م مر بان قتاماة  ا  قولا  ت املى ولكا   ا  القصامص حياوة 
لدى قمل ج ل هللا  ا  القصامص حيامة  يا يكارن الظامل  الم تااي كا  بان القتال يأولى اخ

بدا الر ان قمل  م م مر بن  شم  دن بروة بن خدي     قول  ت ملى بيرا الوصاية قامل 
ابل بل  دن خد  طملى بلى مولى له  و و    الموت  قمل خال خوص   قمل لا  قامل هللا 

ليس ل  كدير شئ بداا الار ان قامل  ام م مار بان تدمرك وت ملى  ن ترك بيرا الوصية و
ال  ري قمل ج ل هللا الوصية حقام ممام قال م ا  خو كثار بداا الار ان قامل  ام م مار بان 
قتماة    قول  ت املى  ن تارك بيارا الوصاية للولااين واخقاردين قامل  ساخ الوالااين م هام 

بدياا هللا بان  وترك اخقردين ممن ال ير  بداا الار ان قامل  ام الثاوري بان الحسان دان
 
د
ر

 69ا ي  قمل يكر ب ان طلحة وال دير  قيل كم م يشااان    الوصية  قامل ومام / صافحة 

بليهمم خال يف اال تاو   ال دا  صالى هللا بليا  وسال   مام خوصاى وخوصاى خداو دكار  ا ن  /
خوصى  حسن و ن ل  يوص  ال دأس بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قولا  ت املى 

امم ساام   قاامل ماان دااال الوصااية د ااامم ساام هم  اا ن  ثاا  ماام دااال بلياا  بدااا  ماان دالاا  د اا
الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى  من بم  من موص ج فم خو  ثمم قامل  او 
الرجل يوص   يحي     وصايت   يرا ام الاول   لاى الحاق وال اال بداا الار ان قامل  ام 

 من بم  من موص ج فم خو  ثمم قامل  ادن بيي ة بن ادن طموس بن خدي     قول  ت ملى
 و الرجل يوص  لولا اد ت  بداا الار ان قامل  ام م مار بان خدامن بان ال ب ا   ا  قولا  



ت ملى  ن ترك بيرا قمل خل  ار    لى بمس ممئة ار   بدا الر ان قمل  ام م مار بان 
 قتماة  ا  قولا  ت املى كتاى بلايك  الصايم  كمام كتاى بلاى الايين مان قادلك  قامل كتاى هللا
ت ملى شهر رمرمن بلى ال مس كمم كتد  بلى اليين من قدله  وقا كمن كتى بلى ال امس 
قدل خن ي  ل شهر رمرمن صو  ثالثة خيم  من كل شهر بدا الار ان قامل  ام م مار بان 
قتماة    قول  ت ملى وبلى اليين يطيقو    اية ط م  مسكين قمل كم ات  ا  الشايخ الكديار 

يرة يطيقمن الصو  و و شايا بليهمم  ربص لهمم خن يفطرا / الكد 70والمرخة / صفحة 

ويط مم ث   سخ يلك د ا  قامل  مان شاها ما ك  الشاهر  ليصام  قامل م مار وخبدر ا  مان 
ساامع ساا يا داان جدياار ومجم اااا وبكرمااة كاام وا يقرضو هاام وبلااى الاايين يطوقو اا  يقااول 

لار ان قامل م مار يكلفو   اليين يكلفون الصاو  وال يطيقو ا   يط ماون ويفطارون بداا ا
وخبدر   ادان طاموس بان خديا  مثال يلاك بداا الار ان قامل  ام م مار قامل خبدر ا  ثمدات 
الد م   خن خ س دن مملك كدر حتى كمن ال يطيق الصو   كمن يفطار ويط ا  بداا الار ان 
قمل  م ادن جريل قمل خبدر   محما دن بدما بن ج فر بن خد  بمرو مولى بمئشة بن 

ض م وبلى اليين يطوقو   بدا الر ان قمل  م ادن جريل بان بطامء بمئشة خ هم كم ت تقر
خ   كمن يقرض م وبلى اليين يطوقو   قمل ادن جاريل وكامن مجم ااا يقرض ام كايلك خيرام 
بدا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى خحال لكا  ليلاة الصايم  الر ا   لاى 

   مان الليال رقااة لا  يحال لا  ط ام   سمئك  قامل كامن ال امس قدال  اين ا ياة  يا رقاا خحاا
وشراى وال خن يأت  امرخت   لى الليلة المقدلة  وقع ديلك د ض المسالمين  ما ه  مان خكال 

/  ج ة وشرى وم ه  من وقع بلى خ لا   اربص هللا ت املى لها  بداا  71د ا / صفحة 

بدر ا  الر ان قمل م مر وقمل قتماة الر   أشيمن ال سيمن بدا الر ان قمل  ام م مار وخ
 ساممبيل دان شااروس بان بكرمااة ماولى اداان بدامس خن رجاال قااا ساممن لاا    سايت  ماان 
خصحمى الرسول صلى هللا بلي  وسل  من اخ صمر جمء ليلة و و صمئ   قملت ل  امرخت  
ال ت   حتى  ص ع لك ط ممم   م   جمءت  قملت  مت وهللا قمل ال وهللا مم  مات قملات دلاى 

ة شيئم وخصد  صمئمم ياشى بلي   أ  لت الرحمة  ي  بدا الار ان وهللا  ل  يأكل تلك الليل
قمل  م م مر بمن سمع الحسن    قول  ت ملى وادتاوا مم كتى هللا لك  قمل  و الولاا بداا 
الر ان قمل  م م مر وقمل قتماة وادتاوا مم كتى هللا لك  قمل الربصة الت  كتدت لك  بدا 

بمرو دن اي مر بن بطمء ادن خد  ردم  قامل قلات  الر ان قمل  م ادن بيي   قمل خبدر  
الدن بدمس كي  تقرخ  ين ا ية وادتاوا خو اتد وا قمل خيهمم شائت بلياك داملقراءة اخولاى 

/ بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت املى وال تدشارو ن حااي   72صفحة  /

جل  يدمشار خ لا  ثا  يرجاع وخ ت  بكفون    المسجا قمل كمن ال مس  يا ابتكفوا برج الر
 لى المسجا   هم   هللا ت ملى بن يلك بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت املى 
وتالوا دهم  لى الحكم  قمل ال تال دممل خبيك  لى الحمك  وخ ت ت ل  خ ك ظمل    ن قرامءن 

  ت املى ال يحل لك شيئم كمن حرامم بلياك بداا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا
موقيت لل مس قمل    مواقيت لها   ا  حجها  وصاومه  و طار   و ساكه  بداا الار ان 
قمل  م م مر بن ال  ري قامل كامن خ امس مان اخ صامر  يا خ لاوا دامل مرة لا  يحال ديا ه  



ودين السممء شئ يتحرجون من يلك  كمن الرجل يبرج مهاال دامل مرة  تدااوا لا  الحمجاة 
 ال يابل مان دامى الحجارة مان خجال ساق  الديات ال يحاول د امم يبرج من ديت   يرجع 

دي   ودين السممء  يقتح  الجاار من ورائ  ث  يقو  من حجرت   يأمر دحمجت   تبارج  ليا  
من ديت  حتى دلا م خن ال د  صلى هللا بلي  وسل  خ ل  ممن الحايدية دامل مرة  اابل ب اا 

سالمة  قامل لا  ال دا  صالى هللا  لى حجرت   ابل بلى خثرن رجل مان اخ صامر مان د ا  

/ بدا الار ان قامل  ام م مار وقامل ال  اري وكم ات  73بلي  وسل      خحمس / صفحة 

قريش وحلفمض م خ   البمس ال يدملون يلك  قمل اخ صمري وخ م خحماس يقاول وخ ام بلاى 
 اي ك قمل  أ  ل هللا ت ملى وليس الدار داأن تاأتوا الدياوت مان ظهور ام ا ياة بداا الار ان
قمل  م ج فر دن سليممن بن بو  بن الحسن قامل ساأل خصاحمى ال دا  صالى هللا بليا  
وسل  ال د  صلى هللا بلي  وسل   قملوا خين رد م  أ  ل هللا ت ملى و يا ساألك بداماي ب اى 
     قريى خجيى ابوة الااع  يا ابمن ا ية بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  

ل قمل يقول الشرك خشا من القتل بدا الر ان قمل  م م مار بان قتاماة والفت ة خشا من القت
   قول  ت ملى وال تقتلو   ب ا المسجا الحرا  قمل  سبهم قول  ت املى  امقتلوا المشاركين 
حي  وجاتمو   بداا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى وقتلاو   حتاى ال 

ان باان م ماار باان رجاال باان قتااماة باان تكاون  ت ااة قاامل حتااى ال يكااون شاارك بدااا الار 
بكرمااة  اا  قولاا  ت ااملى الشااهر الحاارا  دملشااهر الحاارا  والحرماات قصاامص قاامل كاامن / 

/  يا    سفر الحايدية صا المشركون ال د  صلى هللا بلي  وسل  وخصحمد   74صفحة 

بن الديت    الشهر الحرا   قمروا يومئي المشركين قرية خن له  خن ي تمروا    ال ام  
مقدل     يا الشهر اليي صاو    ي   ج ل هللا ت املى لها  شاهرا حرامام ي تمارون  يا  ال

مكمن شهر   اليي صاوا  ي   ليلك قمل والحرممت قصامص بداا الار ان قامل  ام م مار 
بن قتماة    قولا  ت املى ال تلقاوا دأياايك   لاى التهلكاة قامل يقاول ال تمساكوا دأياايك  بان 

ر ان قمل  م م مر وخبدر   خيوى بان ادان سايرين بان بديااة ال فقة    سديل هللا بدا ال
السلمم   قمل       الرجل يصايى الاي ى ال ظاي   يلقا  ديايا  ويارى خ ا  قاا  لاك بداا 
الر ان قمل  م م مر بن قتماة وبمن سمع بطامء دان خدا  ردام   ا  قولا  ت املى وختماوا 

ان قمل  م م مار بان ادان خدا  الحل وال مرة هلل قمل  مم واجدتمن الحل وال مرة بدا الر 
 جي  بن مجم ا بن ادن مس وا  ا  قولا  ت املى  ا ن خحصارت   مام استيسار مان الهااى 
قمل  يا خحصر الرجل من مرض خو كسر خو شد  يلاك د ا  دهايا  ومكا  بلاى  حراما  
حتى يدلغ الهاي محل  وي حر ثا  قاا حال ويرجاع  لاى خ لا  وبليا  الحال وال مارة جمي ام 

  ن وصال  لاى الديات مان وجها  يلاك  لايس بليا   ال الحال مان قمدال /  و اي خيرم قمل

/ بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة  حو يلك بدا الر ان قمل  م م مر بان  75صفحة 

ال  ري    قول  ت ملى  من كمن م ك  مريرم خو د  خيى من رخس  قمل خمر ال د  صالى 
  بدا الر ان قمل م مر خبدر   خياوى هللا بلي  وسل  ك ى دن بجرة خن يصو  ثالثة خيم

بن مجم ا بن بدا الرحمن دن خد  ليلى قمل مر ال د  صلى هللا بليا  وسال  بلاى ك اى 
دن بجرة و و يوقا تحت قار و وا  رخس  تتسمقط بلي  قمل ختضييك  ين الهوا  يام ك اى 



و يط ا   رقام قمل     يم  د  هللا  أمرن خن يحلق رخس  وي سك  سكم خو يصو  ثالثاة خيام  خ
دين ستة مسمكين بدا الر ان قامل  ام م مار قامل خبدر ا  ااوا دان خدا    اا بان الشا د  
بن ك ى دن بجرة خ   قمل دين كل مسكين صمع خو  سك قمل م مر وقمل قتاماة وال ساك 
شمة بدا الر ان قمل  م م مر بن  شم  دن بروة بن خدي     قول  ت ملى   يا خم ت   مان 

/ خم ات حاين تحصار مان كسارك مان  76ى الحل قمل يقول  يا / صفحة تمتع دمل مرة  ل

وج ك   ليك خن تأت  الديت  تكون مت ة لك  لى قمدل وال حال لاك حتاى تاأت  الديات بداا 
الر ان قمل  م م مر بن خياوى بان بكرماة  ا  قولا  ت املى  صايم  ثلثاة خيام   ا  الحال 

 شر من حين يحر  آبر م ياو  بر اة وسد ة  يا رج ت  قمل صيم  ثالثة خيم  ي    خيم  ال
بدا الر ان قمل  ام م مار وقامل ال  اري بان سامل  بان ادان بمار صاو  ثالثاة خيام   ا  
الحل آبر م يو  بر ة  من  مت  يلك صم  خيام  التشاريق    هام مان خيام  الحال وساد ة  يا 

خ لا  رجع  لى خ ل  بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى يلاك لمان لا  يكان 
حمررى المسجا الحرا  قمل قمل ادن بدمس يم خ ال مكاة ال مت اة لكا    مام يج ال خحااك  
دي   ودين مكة واايم ث  يهل بدا الر ان قمل  م م مر بن ادن طاموس بان خديا   ا  قولا  
ت ملى يلك لمن ل  يكن خ ل  حمررى السجا الحرا  قمل    خ ل مكة بداا الار ان قامل 

ن بلى ياو  خو  حاون  هاو كأ ال مكاة بداا الار ان قامل م مار م مر وقمل ال  ري من ك
وخبدر   من سمع بطمء دن خد  ردم  يقول من كمن خ لا  اون الميقامت  هاو كأ ال مكاة 

/ بدا الر ان قمل  م م مار بان ادان خدا   جاي  بان مجم اا  77يقول ال يتمتع / صفحة 

حجاة  مان  ارض  ايهن    قول  ت ملى الحل خشهر م لومت قمل شوال ويو الق ااة ويو ال
الحل قمل ادان خدا   جاي  قامل مجم اا والفارض اإل االل بداا الار ان قامل  ام م مار بان 
ال  ااري وقتااماة وباان اداان خداا   جااي  باان مجم ااا قاامل الر اا  أشاايمن ال ساامء والفسااون 
الم مص  وابتلفوا    الجاال  قامل ال  اري وقتاماة  او الصابى والماراء وخ ات محار  

قا دين هللا الحل  ليس  ي  شاك بداا الار ان قامل  ام م مار بان  وقمل مجم ا ال جاال  ي 
قتااماة  اا  قولاا  ت ااملى وتاا واوا  اا ن بياار الاا اا التقااوى قاامل كاامن خ اامس ماان خ اال الاايمن 
يبرجون داير  اا  لى مكة  أمر   هللا خن يت واوا وخبدر   خن بيار الا اا التقاوى بداا 

م وا يحجااون وال يتاا واون الاار ان قاامل  اام بماار داان ير قاامل ساام ت مجم اااا يقااول كاا
 ربص له     ال اا وكم وا يحجون وال يركدون  أ  ل هللا تدمرك وت املى ياأتوك رجامال 
وبلااى كاال رااممر وتاا واوا  اا ن بياار الاا اا التقااوى بدااا الاار ان قاامل حاااث   خداا  باان 
بكرمة قمل  يا السويق والاقيق بدا الر ان قمل  ام ادان بيي اة بان بمارو بان بكرماة 

حجاون داياار  اا  اأمروا خن يتاا واوا  قامل وتاا واوا ثا  قاامل  ا ن بياار الاا اا قامل كاام وا ي

/ بدا الر ان قمل  م ادن بيي ة بن محماا دان ساوقة بان سا يا دان  78التقوى / صفحة 

جدير قمل  و الك ك والسويق بدا الر ان قمل  م ادن بيي ة بان بداا الملاك بان الشا د  
م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى لايس بلايك  قمل  و التمر والسويق بدا الر ان قمل  ام 

ج م  خن تدتاوا  رال من ردك  قمل كم وا  يا خ مروا من بر مت ل  يتجاروا دتجامرة ولا  
ي رروا بلى كسى وال رملة  أحل هللا له  يلك  قمل ليس بليك  ج م  خن تدتاوا  راال 



مل سام ت خدام ال ديار من ردك  بدا الر ان قمل  م ادن بيي ة بن بديا هللا دن خد  ي ياا قا
يقرخ ليس بليك  ج م  خن تدتاوا  رال من ردك     مواس  الحل بدا الر ان قمل  ام ادان 
بيي ة بن بمرو دن اي مر قمل قمل ادن بدمس كمن يو المجام  وبكامظ متجارا لل امس  ا  
الجم لية  لمم كمن اإلسال  كر وا يلك حتى   لت ليس بليك  ج م  خن تدتااوا  راال مان 

   مواس  الحل بدا الر ان قمل  م م مر بان قتاماة  ا  قولا  ت املى  اميكروا هللا / ردك  

/ ب ا المش ر الحرا  قمل المشا ر الحارا  جماع كلا  قامل م مار وقامل خياوى  79صفحة 

بن ادن خد  مليكة سمع ادن ال ديار يقاول الجماع كلا  موقا  وارتف اوا بان دطان محسار 
ة قامل بداا الار ان قامل م مار بان ال  اري وبر ة كلهم موق  وارتف وا بن دطن بر ا

قامل كامن ال اامس يقفاون د ر ااة  ال قريشام وخحال هام و اا  الحماس  قاامل د راه  لااد ض ال 
ت ظماااوا  ال الحااار   ااا  ك   ن بظمااات  أيااار الحااار  خوشاااك ال ااامس خن يتهااامو وا دحااارمك  
 قصروا بن مواق  الحق  وقفوا دجماع  اأمر   هللا ت املى خن يفيراوا مان حيا  خ امض 

ل مس مان بر امت  لايلك قامل هللا ت املى ثا  خ يظاوا خبدر ام مان حيا  خ امض ال امس بداا ا
الر ان قمل م مر وخبدر   خيوى بن ادن خد  مليكة بان بداا هللا دان بمارو خن جدريال 
بلي  السال  وق  د درا ي  بلي  السال  د ر مت قمل م مار وخبدر ا  ساليممن التيما  خ ا  

وق  جدريل دا درا ي  د ر اة قامل بر ات  ساميت بر امت سمع   ي  دن خد    ا قمل لمم 
بدا الر ان قمل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى كايكرك  ءاداتءك  يام قامل  يا قراوا 
م مسكه  اجتم وا  م تبروا ويكروا آدمء   وخيممهم  أمروا خن يج لوا مكمن يلاك يكار هللا 

بدا الر ان قمل  ام م مار بان /  80ت ملى  ييكرو   كيكر آدمئه  خو خشا يكرا / صفحة 

قتماة    قول  ت ملى رد م ءات م    الاا يم حسا ة و ا  ا بارة حسا ة قامل  ا  الاا يم بم ياة 
و   ا برة بم ية بدا الر ان قمل م مر وقمل قتماة قمل رجل الله  مام ك ات م امقد  دا  

صلى    ا برة   جل  ل     الا يم  مرض مررم حتى خر   بلى  راش   يكر لل د  
هللا بلي  وسل  شأ    أتمن ال د  صلى هللا بلي  وسل   قيل ل      ابم دكيا وكيا  قمل ال دا  
صلى هللا بلي  وسل  ال طمقاة خحاا د قوداة هللا ولكان قال رد ام آت ام  ا  الاا يم حسا ة و ا  
ا باارة حساا ة وق اام بااياى ال اامر  قملهاام  ماام لداا   ال خيمماام خو قاامل يساايرا حتااى داارخ بدااا 

ن قمل  م م مر بن بدا الكري  الج ري بن س يا دن جدير قمل ختى رجل  لاى ادان الر ا
بدمس  قمل     خجرت  فس  من قو   تركات لها  خجرتا  خو قامل د اض خجر ا  ويبلاوا 
دي   ودين الم مسك قمل ادن بدامس  ايا مان الايين قامل هللا ت املى خولئاك لها   صايى ممام 

/  81ة  ا  قولا  ت املى وايكاروا هللا / صافحة كسدوا بدا الر ان قمل  م م مار بان قتاما

   خيم  م اوات قمل    خيم  التشريق  من ت جل    يومين  ال  ث  بلي  ومن تاأبر  اال 
 ث  بلي  يقول ربص هللا ت ملى خن ي فروا    يومين م هم  ن شمءوا ومن تأبر  لى اليو  

  بدا الر ان قمل  م م مر بان الثمل   ال  ث  بلي  لمن اتقى قمل قتماة يرون خ   مافور ل
قتماة    قول  ت ملى ومن ال مس من ي جدك قول     الحيوة الا يم ويشها هللا بلاى مام  ا  
قلد  قمل  و الم م ق بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتماة    قول  ت ملى و و خلا البصام  

دان خدا  ميلكاة قمل جال دملدمطل بدا الر ان قمل خ م م مر قمل خبدر   ادان جاريل بان ا



لو بن بمئشة قملت كمن خداض الرجمل  لى رسول هللا صلى هللا بلي  وسل  اخلا البص  
بدا الر ان قمل  م م مر بن قتاماة  ا  قولا  ت املى ويهلاك الحار  وال سال قامل الحار  
الحر  وال سل  سل كل شئ بدا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى ومان 

/  82  ادتامء مررمت هللا قمل    المهمجرون واخ صمر / صفحة ال مس من يشرى  فس

بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى  ل ي ظرون  ال خن يأتيه  هللا    ظلل 
من الامم  والملئكة قمل يأتيه  هللا    ظلل مان الامام  وتاأتيه  المالئكاة ب اا الماوت بداا 

لا  ت املى كاامن ال امس خماة وحاااة قامل كام وا بلااى الار ان قامل  ام م ماار بان قتاماة  اا  قو
الهاى جمي م  مبتلفوا  د   هللا ال ديين مدشرين وم يرين وكمن خول  د  د    او  بليا  
السال  بدا الر ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى اابلاوا  ا  السال  كم اة قامل 

ميمن بداا الار ان قامل  ام اابلوا    اإلسال  جمي م وال تتد وا بطوات الشيطمن يقول بط
م مر بن قتماة    قول  ت ملى واليين اتقوا  وقه  قمل  وقه     الج اة بداا الار ان قامل 
 م م مر بن سليممن اخبمش بن خد  صمل  بن خدا   ريارة  ا  قولا  ت املى  هااى هللا 
ن اليين ءام وا لمام ابتلفاوا  يا  مان الحاق د ي ا  قامل قامل ال دا  صالى هللا بليا  وسال   حا

ا برون اخولون ياو  القيمماة  حان خول ال امس اباوال الج اة دياا خ ها  خوتاوا الكتامى مان 
قدل م وخوتي من من د ا    هيا اليو  اليي ابتلفوا  ي   ااا م هللا لا   مل امس ل ام تداع  يا  أااا 
لليهوا ود ا أا لل صمرى بدا الر ان قمل  م م مر بان  مام  دان م دا  بان خدا   ريارة 

/ ال د  صلى هللا بلي  وسل   حان ا بارون السامدقون ياو  القيمماة  83فحة قمل قمل / ص

ديا خ ه  خوتوا الكتمى من قدل م وخوتي من من د ا    هيا يومه  اليي  رض بليه   امبتلفوا 
 ي   هاا م هللا ل   ه  ل م  ي  تدع أاا لليهوا ود ا أا لل صمري بدا الر ان قامل  ام م مار 

باان خداا   رياارة  اا  قولاا  ت ااملى  هاااى هللا الاايين ءام ااوا لماام باان اداان طااموس باان خدياا  
ابتلفوا  ي  مان الحاق قامل قامل ال دا  صالى هللا بليا  وسال   حان ا بارون اخولاون ياو  
القيممة  حن خول ال مس ابوال الج ة ديا خ ها  خوتاوا الكتامى مان قدل ام وخوتي امن مان د اا   

لياو  الايي ابتلفاوا  يا  ال امس  يا  ل ام تداع أااا  هاا م هللا لمم ابتلفوا  ي  مان الحاق  هايا ا
اليهوا ود ا أا لل صمري بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قولا  ت املى ولمام ياأتك  
مثل اليين بلوا من قدلك  مسته  الدأسامء والراراء قامل   لات  ا  ياو  اخحا اى خصامى 

مام قامل هللا با  وجال ال د  صلى هللا بلي  وسل  وخصاحمد  يومئاي داالء وحصار  كام وا ك
ودلااات القلااوى الح اامجر بدااا الاار ان قاامل  اام م ماار باان ال  ااري قاامل لماام كاامن يااو  
اخح اى حصر ال د  صلى هللا بلي  وسل  وخصحمد  درع بشرة ليلاة حتاى بلاص  لاى 
امار  ما ه  الكاارى وحتاى قامل ال داا  صالى هللا بليا  وساال  كمام قامل اداان المسايى اللهاا  

    ك  ن تشمء ال ت داا  دي ام  ا  بلاى يلاك خرسال ال دا  صالى خ شاك بهاك ووباك الله

/  لاى بيي اة دان حصان دان داار خرخيات  ن ج لات لاك ثلا   84هللا بلي  وسل  / صفحة 

ثمر اخ صمر خترجع دمن م ك مان أطفامن وتبايل داين اخحا اى  أرسال  ليا  بيي اة  ن 
دان بداماة وسا ا دان  ج لت ل  الشطر   لت  أرسل ال د  صلى هللا بلي  وسل   لى سا ا

م مي  قمل     خرسلت  لى بيي ة   ررت بليا  خن خج ال لا  ثلا  ثمارك  يكاون ويرجاع 



دمن م   من أطفمن ويبيل داين اخحا اى  اأدى  ال الشاطر  قامال يام رساول هللا  ن ك ات 
خمرت دشئ  ممض خمر هللا قمل لو ك ت خمرت دشئ مام اساتأمرتكمم ماع ولكان  ايا رخي 

ال    م ال  رى خن ت طيه   ال السي  قامل ادان خدا   جاي  قامال  اوهللا يام خبرر  بليكمم قم
رسول هللا لقا كمن يمر    الجم لية يجر صرم     بم  الس ة حول الماي ة مم يطيق خن 
يااابلهم خ اام ن ساا يا حااين جاامء هللا دمإلسااال    طاايه  يلااك بدااا الاار ان قاامل م ماار قاامل 

     ماام  يا  دي ماام  اا  كاايلك  ي جاامء     ااي  داان ال  ااري قاامل ال داا  صاالى هللا بلياا  وساال
مس وا اخشج   وكامن يأم ا  الفريقامن جمي ام وكامن مواابام  قامل   ا  ك ات ب اا بيي اة 
وخد  سفيمن  ي جمءته  رسل د ا  قريظاة خن اثدتاوا    ام سا بمل  المسالمين  لاى ديراته  

رجاال ال يكات  الحااي   قمل ال د  صالى هللا بليا  وسال   ل ل ام خمر ام   دايلك وكامن   اي  
 قم  دكلمة ال د  صلى هللا بلي  وسل   جمء بمر  قمل يم رسول هللا  ن كامن  ايا خمار مان 

/ مان  85خمر هللا  أمر  و ن كمن رخيم م ك  شأن د   قريظاة وقاريش خ اون / صافحة 

خن يكون خحا بليك  ي  مقمل ال د  صلى هللا بلي  وسل  بلاى الرجال راون  اراون  قامل 
الاايي يكر اامن لااك  ااال تاايكرن خحااا  كأ ماام خأااران داا   اام طلق حتااى ختااى بيي ااة وخداام  ا ظاار

سفيمن  قمل  ل سم ت  محما يقول قوال  ال كمن حقم قملوا ال قمل      لمم يكرت لا  شاأن 
د   قريظاة قامل  ل ل ام خمر ام   دايلك  قامل خداو سافيمن سا  لمك  دكار يلاك  ن كامن مكارا 

قا خمرتمو م خن  ثدت وخ ك  ستبملفون المسلمين  لى ديراته   أرسل  لى د   قريظة   ك  
 أبطو م ديلك ر ي ة قملوا   هم قا ابلت ليلة السدت و  ام ال  قرا   ا  السادت شايئم قامل 
خدااو ساافيمن خ اات   اا  مكاار ماان د اا  قريظااة  اامرتحلوا  أرساال هللا بلاايه  الااري  وقااي   اا  

وا طلقوا م ه مين من أيار قتامل  قلوده  الربى  أطفأت  يرا ه  وقط ت خرسمن بيوله 
قمل  يلك حين قمل هللا ت ملى وكفى هللا المضم ين القتامل وكامن هللا قويام ب يا ا قامل   ااى 
ال داا  صاالى هللا بلياا  وساال  خصااحمد   اا  طلااده   طلدااو   حتااى دلاااوا حمااراء اخسااا ثاا  

اان رج ااوا قاامل  ورااع ال داا  صاالى هللا بلياا  وساال  ب اا  خمتاا  واأتساال واسااتجمر   اام
جدريل بييرك من محمرى خال خراك قا ور ت الألماة ولا  ترا هم المالئكاة  قام  ال دا  
صلى هللا بلي  وسل    بم  قامل خصاحمد  ب مات بلايك  ال تصالوا صاالة ال صار حتاى 
تااأتوا د اا  قريظااة  ارداات الشاامس قداال خن يااأتو    قملاات طمئفااة ماان المساالمين  ن ال داا  

ل  يرا خن تابوا الصاالة  صالوا وقملات طمئفاة وهللا  / 86صلى هللا بلي  وسل  / صفحة 

  م لف  ب يمة ال د  صلى هللا بلي  وسل  ومم بلي ام داأس  صالت طمئفاة  يمم ام واحتسامدم 
وتركت طمئفة  يمم م واحتسمدم  ل  ي    ال دا  صالى هللا بليا  وسال  واحااا مان الفاريقين 

ين د ا  قريظاة  قامل  ال مار دكا  وبرج ال د  صلى هللا بلي  وسل   مر دمجملس دي   ود
من خحا  قملوا مر بلي م احية الكلد  بلى دالة شهدمء تحت  قطيفة ايدمج  قمل ال د  صالى 
هللا بلي  وسل  ليس يلك داحية ولك   جدريل خرسل  لى د   قريظة لي لا له  ويقاي   ا  

يساترون  قلوده  الربى قمل  حمصر   ال د  صلى هللا بلي  وسل  قامل وخمار خصاحمد  خن
دملحج  حتى يسم ه  كالم   ف لوا   ماا   يم خبوة القراة والب م ير قاملوا يام خدام القمسا  
مم ك ت  محشم قمل  حمصر   حتى   لوا بلى حك  س ا ادان م امي وكام وا حلفامءن  حكا  
 يه  خن تقتل مقمتلته  وتسدى يراريه  و سمض   و بماوا خن ال دا  صالى هللا بليا  وسال  



لحك  وكمن حي  دن خبطى اساتجمش المشاركين بلاى ال دا  صالى هللا بليا  قمل خصمى ا
وسل   جمء  لى د ا  قريظاة  مساتفت  بلايه  لايال  قامل سايا    ن  ايا الرجال مشائو   اال 
يشئم ك  قا   ماا   حي  يم د   قريطة خال تستحيون خال تلحقو   خال تريفو        جامئع 

لاا   لاا  ي الااوا حتااى  تحااوا لاا   لماام اباال م هاا  مقاارور  قملاات د ااو قريظااة وهللا ل فااتحن 

 87خط مه  قمل يم د   قريظة جئتك     ب  الا ر جئتك     بامرض دارا ال / صافحة 

يقو  لسديل  شئ  قمل ل  سيا   خت ا م بمرر م دراا ت كش  ب م وتاب م ب اا دحار اايا   /
ع اخح اى خى يجائ ال يفمرق م   مم ت ا م الارور قمل  واثقه  وبم ا   لئن ا قرت جمو

حتاااى ياااابل م هااا  خطمهااا   أطااامبون حي ئاااي  ااا  الااااار دااامل د  صااالى هللا بليااا  وسااال  
ودملمساالمين  لماام  ااض هللا جمااوع اخحاا اى ا طلااق حتااى  يا كاامن دملروحاامء يكاار ال هااا 
والميثمن اليي خبطم    رجع حتى ابل م ها  خطمها   لمام قتلات د او قريظاة اتاى ملدودام 

 بليا  وسال   قامل حيا  لل دا  صالى هللا بليا  وسال  خمام وهللا مام و    لى ال د  صالى هللا
لمت  فس     بااوتك ولك ا  مان يبايل هللا يبايل  اأمر دا  ال دا  صالى هللا بليا  وسال  
 رردت ب قة بدا الر ان قمل م مر بن قتماة    قول  و او كارن لكا  قامل شاايا بلايك  

ج ري بن مقس  مولى ادن بدامس بدا الر ان قمل  م م مر بن ال  ري وبن بثممن ال
قمل لقى وا ا دن بدا هللا بمرو دن الحررم     خول ليلة من رجى و و يارى خ ا  مان 
جمماى  قتل  و و خول قتيل مان المشاركين أيار المشاركون المسالمين قاملوا ختقتلاون  ا  
ر الشهر الحرا   أ  ل هللا ت ملى يسائلو ك بان الشاهر الحارا  قتامل  يا  قال قتامل  يا  كديا

وصا بن سديل هللا وكفر د  يقول وكفر دامهلل والمساجا الحارا  يقاول وصاا بان المساجا 

/ الحرارم  والفت اة  88الحرا  و براج خ ل  م ا  خكدار مان قاتلك  بمارو دان / صافحة 

يقول والشرك اليي خ ت   ي  خكدر من يلك خيرم قمل ال  ري وكمن ال د  صالى هللا بليا  
   الشهر الحرا  ث  خحل لا  د اا بداا الار ان قامل  ام م مار  وسل   يمم دلا م يحر  القتمل

بن قتماة بن رجل بن مجم ا    قول  يسئلو ك بن البمر والميسر قمال لمم   لات  اين 
ا ية شردهم د ض ال مس وتركهم د ره  حتى   ل تحريمهم    سورة الممئااة قامل قتاماة 

جم ا وس يا قمال الميسار القمامر والميسر القممر بدا الر ان قمل  م م مر بن لي  بن م
كل  حتى الجو  اليي يل ى د  الصديمن بدا الر ان قمل  ام م مار قامل خبدر ا  ي ياا دان 
خد   يما بن خد  اخحوص قمل سم ت ادن مس وا يقاول  يامك  و جارا داملك دين خو قامل 

ل ال فاو دملك دتين    همم من الميسر بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت املى قا
قمل  و الفرل بدا الر ان قمل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى ل لكا  تتفكارون  ا  
الا يم وا برة قمل يقول ل لك  تتفكرون    الاا يم وا بارة  ت ر اون  رال ا بارة بلاى 

/ بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة قامل لمام   لات وال تقرداوا مامل  89الا يم / صفحة 

تى    خحسن ابت ل ال مس اليتممى  ل  يباملطو    ا  مأكال وال مشارى وال اليتي   ال دمل
ممل  شق يلك بلى ال مس  سألوا ال د  صلى هللا بليا  وسال   اأ  ل هللا ت املى ويسائلو ك 
بن اليتمى قل  صال  له  بير و ن تبملطو    ا بو ك  بداا الار ان قامل  ام م مار بان 

ت كل قمل المشركمت ممن ليس من خ ال الكتامى قتماة    قول  ت ملى وال ت كحوا المشرك



وقا ت وج حييفاة يهواياة خو  صارا ية بداا الار ان قامل م مار بان ال  اري وقتاماة  ا  
قولاا  ت ااملى وال ت كحااوا المشااركين قاامل ال يحاال لااك خن تاا ك  يهواياام وال  صاارا يم وال 

لو ك بان مشركم من أير يلك بدا الر ان قمل  م م مر بن قتاماة  ا  قولا  ت املى ويسائ
المحيض قل  و خيى قامل قاير وقولا  ت املى  اأتو ن مان حيا  خمارك  هللا يقاول طئاو ن 
أير حيض بدا الر ان قمل  م م مر بن محماا دان الم كاار بان جامدر دان بداا هللا قامل 
كم ت ال رى تدرك  سمء م وكم ت اليهوا ت ير   يقولون  يا ولا خحا   ولا كامن خحاول 

/ بدااا  90  حاار  لكاا   ااأتوا حاارثك  خ ااى شاائت  / صاافحة  ااأ  ل هللا باا  وجاال  ساامضك

الر ان قمل  م م مر بن ادن بيث  بن ادن شامدط بان حفصاة د ات بداا الارحمن بان خ  
سلمة خن امرخة سألتهم بن الرجل يأت  امرختا  م ح ياة  ساألت خ  سالمة رساول هللا صالى 

م واحااا محماا دان هللا بلي  وسل   قمل  سامضك  حار  لكا   اأتوا حارثك  خ اى شائت  صاممم
كثير قمل  م بدا هللا دان وا اا قامل حااث   طلحاة دان بمارو بان بطامء  ا  قولا  وقااموا 
خ فسك  قمل التسمية ب ا الجممع بدا الر ان قمل  م م مر بن قتاماة  ا  قولا  ت املى وال 
تج لوا هللا بررة خيم ك  قمل  و الرجل يحل     اخمر اليي ر يصل  ل    يا كل   ا  

مل     قا حلفت  يج ل يمي   بررة ليلك  أ  ل هللا ت ملى وال تج لوا هللا برراة يلك ق
خيم ك  بدا الر ان قمل  م م مر بن ال  ري بن بروة بان بمئشاة  ا  قولا  ت املى ال 
يضابيك  هللا دمللاو    خيم ك  قمل قملت  ا  القاو  يتااارءون  ا  اخمار يقاول  ايا ال وهللا 

/ بدااا  91يتاااارءون  اا  اخماار ال ي قااا بلياا  قلااوده  / صاافحة ودلااى وهللا وكااال وهللا 

الر ان قمل  م م مر وقمل الحسن وقتماة  و البطأ أير ال ما كقاول الرجال وهللا  ن  ايا 
لكيا وكيا و و يرى خ   صمان ولكن ال يكاون كايلك بداا الار ان قامل حااث م م مار بان 

وا هللا برراة خيما ك  قامل قامل يحيى دن خد  كثير بن بكرمة    قولا  ت املى وال تج لا
ال د  صلى هللا بلي  وسل  ال يتلجل  ال خحاك  دامليمين  ا  خ لا   هاو  ثا  لا  ب اا هللا مان 
الكفمرة الت  خمر هللا دهم بدا الر ان قمل  م الثاوري بان ادان خدا   جاي  بان مجم اا  ا  

الشائ يارى خ ا   قول  ت ملى ال يضابيك  هللا دمللاو    خيم ك  قامل  او الرجال يحلا  بلاى
كيلك وليس كيلك ولكن يضابيك  دمم بقات  اخيمن قمل خن تحل  بلى الشئ وخ ات ت لما  
بدا الر ان قمل  م  شي  بن خدى دشر بن س يا دن جدير    قول  ت ملى ال يضابايك  هللا 
دمللاو    خيم ك  قمل  و الرجل يحل  بلى الحرا   ال يضابي هللا دترك  بدا الر ان قامل 

 92 شي  بن مايرة بن  درا ي  قمل  و الرجل يحل  بلى الشئ ثا  ي سامن / صافحة  م 

بدا الر ان قمل رخيت ادن المدمرك يقرخ بلى م مر التفسير بدا الر ان قامل  ام م مار  /
بن ادن طموس بن خدي     قول  ت املى وال تج لاوا هللا برراة خيما ك  قامل  او الرجال 

ي تل ديمي   يقول هللا ت ملى خن تدروا وتتقوا بير مان  يحل  بلى اخمر اليي ال يصل  ث 
خن تمر  بلى مم ال يصل  بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة بن بل  دان خدا  طملاى 
وبن بطمء البراسم   بن خد  سلمة دن بدا الارحمن بان بثمامن و ياا خ ها  قاملوا  ا  

ياالء تطليقاة و ا  خملاك قول  ت ملى لليين يضلون من  سمئه  تردص خرد ة خشهر قاملوا اإل
د فسهم وبليهم ال اة لايرن بدا الر ان قامل م مار وقامل ال  اري  ا  واحااة و او خملاك 



درج تهم بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة  ا  قولا  ت املى وال يحال لهان خن يكاتمن مام 
بلق هللا    خرحممهن قمل كم ت المارخة تكات  حملهام حتاى تج لا  لرجال آبار   هام ن هللا 

ملى بن يلك بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى ود ولتهن خحق دارا ن ت 

/ بداا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة  93   يلك قمل خحق درا ن    ال اة / صافحة 

   قول  ت ملى وللرجمل بلايهن ارجاة قامل للرجامل ارجاة  ا  الفرال بلاى ال سامء بداا 
من الطالن ليس ل  وقت حتى خ  ل هللا ت ملى الطلاق الر ان قمل  م م مر بن قتماة قمل ك

مرتاامن  ملثملثااة  مساامك دم اارو  خو تسااري  د حساامن بدااا الاار ان قاامل  اام الثااوري باان 
 سممبيل دن سميع بن خدا  ر يان قامل قامل رجال يام رساول هللا خسامع هللا يقاول الطاالن 

ن ال  اري  ا  قولا  مرتمن  أين الثملثة قمل التسري  د حسمن بدا الر ان قمل  م م مر ب
ت ملى وال يحل لك  خن تأبيوا ممم ءاتيتمو ن شيئم  ال خن يبم م خال يقيمم حااوا هللا قامل ال 
يحل للرجل خن يبتلع امرخت   ال خن يضت  يلاك م هام   مام ان تكاون يرامر م حتاى تبتلاع 
م     ن يلك ال يصل  ولكن  يا  ش ت  أظهرت ل  الدارمء وخسمءت بشرت   قا حل ل  

/ بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قولا  ت املى وال تمساكو ن  94بل هم / صفحة 

ررارا قمل  و الرجال يطلاق امرختا   ا يا دقا  مان بااتهم يساير راج هام يرامر م دايلك 
ويطول بليهم   هم   هللا ت املى بان يلاك  اأمر   خن يمساكو ن دم ارو  خو يسارحو ن 

لحسن وقتماة    قول  ت ملى  ال ت رالو ن قامال دم رو  بدا الر ان قمل  م م مر بن ا
  لت    م قل دن يسمر كم ت خبت  تحت رجل  طلقهم حتى  يا مرت باتهم جمء رجال 
 بطدهاام   راالهم م قاال داان يساامر وخدااى خن ي كحهاام  ياامن    لاات  يهاام  ااين ا يااة ي  اا  داا  

بان قتاماة  ا  اخوليمء يقول ال ت رلو ن خن ي كحن خ واجهن بدا الر ان قمل  ام م مار 
قول  ت ملى ال ترمر ولاة دولاا م يقاول ال تار  دا   لاى خديا  رارارا وال مولاوا لا  دولاان 
يقااول وال الوالااا  ي ت باا  م هاام راارارا  يا رراايت ماان خجاار الرراامع دماام تررااى داا  
أير م و   خحق د   يا رريت ديلك وبلى وار  الصد  مثل مم بلى خديا   يا كامن قاا 

ممل   ن بلى الوار  خجر الررمع بدا الر ان قمل  ام ادان جاريل  لك خدون ول  يكن ل  
خن بمرو دان شا يى خبدارن خن سا يا دان المسايى خبدارن خن بمار دان البطامى قامل  ا  

/ مثل يلك قمل وق  د ا  با  م فاوس د ا  بما   95قول  ت ملى وبلى الوار  / صفحة 

وقفه  دمل فقاة بليا  بداا الار ان كاللة دمل فقة بلي  مثل ال مقلة  قملوا ال ممل ل  قمل ولو  ا
قمل  م م مر بن ادن خد   جي  بن مجم اا  ا  قولا  ت املى  يمام بررات  دا  مان بطداة 
ال ساامء قاامل  ااو الرجاال ي اارض للماارخة باااتهم  يقااول وهللا   ااك لجميلااة و ن ال ساامء لماان 
حمجت  و  ك إللى بيار  ن شامء هللا بداا الار ان قامل  ام م مار بان ادان خدا   جاي  بان 

 اا  ا  قولاا  ت املى وال توابااو ن ساارا قامل موابااة الساار خن يأباي بليهام بهاااا خن مجم
تحدس  فسهم بلي  وال ت ك  أيرن بداا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة بان الحسان  ا  
قول  ت ملى ال تواباو ن سرا قمل  و الفمحشاة بداا الار ان قامل  ام م مار بان ال  اري 

مت تامن  حااا مم يقرا  دهمام وا باري حاق     قول  ومت و ن بلى الموساع قاارن قامل
بلى المتقاين  مان طلاق قدال خن ياابل ويفارض    ا  لا  يضباي دملمت اة ومان طلاق د اامم 



يابل خو يفرض  ملمت ة حق بلي  قمل م مر وخبدر   خيوى بن  ام ع خن ادان بمار قامل 

دان / بداا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة بان ا 96ال مت ة لهم  يا  رض لهم / صفحة 

المسيى  ا  قولا  ت املى   صا  مام  ررات  قامل لهام  صا  الصااان وال مت اة لهام بداا 
الر ان قمل  م م مر وقمل ال  ري لكل مطلقة مت ة بدا الر ان قمل  م م مار بان قتاماة 
بن س يا دن المسايى وخياوى بان ادان سايرين بان شاري  وادان خدا   جاي  بان مجم اا 

ل م مار وقامل الحسان  او الاول  بداا الار ان بان قملوا اليي ديان بقاة ال كم  ال وج قام
م مر وقمل ال  ري  و اخى م   وقولا  ت املى  ال خن ي فاون ي  ا  المارخة بداا الار ان 
قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى وقوموا هلل ق تين قامل مطي اين بداا الار ان قامل  ام 

ل  يا خطلاات بلااى م ماار باان ال  ااري  اا  قولاا  ت ااملى  اا ن بفاات   رجاامال خو ركدم اام قاام
المساالمين اخبااااء  قااا حاال لهاا  خن يصاالوا قداال خي جهااة كاام وا رجاامال خو ركدم اام يومااضن 
 يممء رك تين بداا الار ان وقامل م مار وقامل قتاماة تجا   رك اة  يا لا  يساتطيع أير ام 
بدااا الاار ان قاامل  اام م ماار باان قتااماة  اا  قولاا  ت ااملى وصااية خ وجهاا  : قاامل  ساابهم 

ع خو الااثمن وقولاا  ت ااملى مت اام  لااى الحااول قاامل  ساابهم ال اااة خرد ااة المياارا  للماارخة الرداا
خشهر وبشرا بدا الر ان قمل  م الثوري بن لي  بان مجم اا  ا  قولا  ت املى / صافحة 

/ حتى يدلغ الكتى خجل  قامل حتاى ت قرا  ال ااة بداا الار ان قامل ادان جاريل وقامل  97

قمل  و ال كم  الحالل الطيى  مجم ا    قول  ت ملى    مم   لن    خ فسهن من م رو 
بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى خلا  تار  لاى الايين برجاوا مان ايار   
و   خلو  حير الموت قمل  روا من الطمبون  قمل له  هللا موتوا ث  خحيه  أيار ليكملاوا 

ان قامل م مار دقية خيممه  بدا الر ان قمل م مر وقمل الكلد  كم وا ثمم ية آال  بدا الر 
وقمل قتماة بن بكرمة  روا مان القتامل بداا الار ان قامل  ام م مار وبان قتاماة  ا  قولا  
ت ملى اد   ل م ملكم  قتل    ساديل هللا وقامل لها   دايه   ن هللا قاا د ا  لكا  طاملوت ملكام 
قملوا خ ى يكون ل  الملك بلي م قمل وكمن من سدط لا  يكان  يا   داوة وال ملاك  قامل  ن هللا 

طف  خحما بليك  و اان دسطة    ال ل  والجس  قمل بدا الر ان قمل م مار  أمام قولا  اص
ت ملى وقمل له   ديه  قمل قتماة كمن  ديه  اليي د ا موسى يوشاع دان  اون قامل و او خحاا 

/  98الرجلين الليين خ    هللا بليهمام قامل وخحساد  خيرام قامل  او  تاى موساى / صافحة 

 يا دن خسل  قامل لمام   لات مان ياالايي يقارض هللا قررام  بدا الر ان قمل  م م مر بن
حس م  ير ف  ل  خرا م م كثيارة قامل جامء ادان الاحااحاة  لاى رساول هللا صالى هللا بليا  
وساال   قاامل ياام  داا  هللا خال خرى رد اام يستقرراا م مماام خبطم اام خ فساا م و ن لاا  خررااين 

صاقة قمل وكامن ال دا  صالى  خحا مم دمل ملية واخبرى دملسم لة و    قا ج لت بير مم
هللا بلي  وسل  يقول ك  من بين ميلل الدن الاحااحة    الج ة بدا الر ان قمل  م م مر 
باان قتااماة  اا  قولاا  ت ااملى تحملاا  الملئكااة قاامل تحملاا  حتااى تراا    اا  دياات طااملوت  ياا  

/  ارون قامل  99سكي ة من ردك  خي وقمر ودقياة ممام تارك ءال موساى وءال / صافحة 

ة بصم موساى والرراراض مان اخلاوا  بداا الار ان قامل  ام الثاوري بان د اض  ملدقي
خشيمبه  قمل تحمل  المالئكة قمل تسوق  بلاى بجلاة بلاى دقارة بداا الار ان قامل  ام بداا 



الصما دن م قل خ   سمع و ى دن م د  يقول  ن خرميم لمم بارى ديات المقااس وحرقات 
 د ا موتهام  أممتا  هللا ممئاة بام  ثا  را الكتى وق      محية الجدل قمل خ ى يحى  ين هللا

هللا من را من د    سرائيل بلاى رخس ساد ين سا ة مان حاين خممتا  هللا   مرو ام ثالثاين 
س ة تمم  الممئة  لمم تمت الممئة را هللا روح  وقا بمارت و ا  بلاى حملهام اخولاى قامل 

م  تكساى بصادم  ج ل ي ظر  لى ال ظم  كي  تلتئ  د رهم  لى د اض ثا   ظار  لاى ال ظا
ولحمم  لمم تدين ل  قمل خبل  خن هللا بلى كل شئ قاير  قمل هللا ت ملى  م ظر  لاى ط مماك 
وشرادك ل  يتس   قمل وكمن ط مم  تي م  ا  مكتال وقلاة  يهام مامء قامل ثا  سالط هللا بلايه  

يامل الوصى  لمم خراا خن يرا بليه  التمدوت خوحى هللا ت ملى  لى  د  من خ ديامئه   مام اا 
و مم أيرن  ن ك ت  ترياون خن ير ع هللا ب ك  المرض  أبرجوا ب ك   ايا التامدوت قاملوا 
دتية مميا قمل دتية خ ك  تأتون ددقرتين ص دتين ل  ت مال بمال قط   يا  ظرتم  ليهم ورا تم 
دأب مقهمم لل ير حتى يشا بليهمم ثا  يشاا التامدوت بلاى بجال ثا  ي لاق بلاى الدقارتين ثا  

ساايران ماان حياا  يريااا هللا خن يدلاهاام  ف لااوا يلااك ووكاال هللا دهماام خرد ااة ماان تبلياامن  ت

/ سااري م حتااى  يا دلاتاام  100المالئكااة يسااوقو هم  ساامرت الدقرتاامن دهاام ساايرا / صاافحة 

طر  القاس كسرتم سير مم وقط تم حدملهمم وتركتم م د ا وي دتم    ل  ليهام ااوا ومان 
 رحم دهم قمل  قل م لو ى دان م دا  مام حجال  ليهام  م    لمم رخى ااوا التمدوت حجل  ليهم

قاامل شااديهم دااملرقص  قملاات لاا  امرختاا  لقااا بففاات حتااى كااما ال اامس خن يمقتااوك يقااول لماام 
ص  ت  قمل ختدطئي   بن طمبة رد  ال تكو ين لا   وجاة د اا م خدااا  فمرقهام قامل بداا 

ماااي ته  وكاامن  الاار ان قاامل دكاامر وساام ت و داام يقااول لماام را هللا د اا   ساارائيل  لااى
دبت صر خحرن التوران خمر هللا ملكم  جمء دار ة من  ور  قي هم  ا   ي  يار الايي   ساخ 
التوراة حر م دحر  حتى  رن م هم قمل و م دكامر دان بداا هللا قامل ساأل م و اى دان م دا  
بن تمدوت موسى مم كمن  يهم ومم كم ات  قامل كم ات  حاوا مان ثالثاة خيرع  ا  يراباين 

ن  يهم قمل بصم موسى والسكي ة  قيل ل  مام الساكي ة قامل رو  مان هللا ت املى  قل م مم كم
يتكل   يا ابتلفوا    شئ تكل   أبدر   دديمن مم يرياون بدا الر ان قمل  ام الثاوري بان 

/ قاامل السااكي ة لهاام وجاا   101ساالمة داان كهياال باان خداا  اخحااوص باان بلاا  / صاافحة 

لر ان قمل  م الثوري بن ادان خدا   جاي  بان كوج  اإل سمن ث     د ا ري   فم ة بدا ا
مجم ا قامل لهام ج محامن وي اى مثال ي اى الهارة بداا الار ان وساألت الثاوري بان قولا  
ت ملى ودقية ممم تارك ءال موساى وءال  ارون قامل ما ه  مان يقاول الدقياة قفيا  مان مان 

تاماة وررراض اخلوا  وم ه  من يقول ال صم وال  الن بدا الر ان قمل  م م مر بن ق
   قول  ت ملى  ن هللا مدتليك  د هر  مان شارى م ا  قامل  او  هار اخران و لساطين  مان 
شرى م    ليس م ى ومن ل  يط م       م ى  ال من اأتر  أر ة ديان قمل كمن الكفامر 
يشردون  ال يروون وكمن المسلمون ياتر و   أر ة  يج ئه  يلك  م بدا الر ان قامل  ام 

ل  ت ملى ك  من  ئة قليلة ألدت  ئة كثيرة  ن ال د  صالى هللا بليا  م مر بن قتماة    قو
وسل  قمل خصحمد  يو  دار خ ت  د اة خصحمى طملوت ثالثة ممئة بدا الر ان قمل م مار 
بن قتماة وكمن مع ال دا  صالى هللا بليا  وسال  ياو  داار ثاال  ممئاة ودرا ة بشار بداا 



/ درو  القااس قامل  102وخيا   / صفحة  الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى

 و جدريل بلي  السال  بدا الر ان بن قتماة والحسن    قول  ت ملى ال تأباين سا ة قامل 
  سة  م بدا الار ان قامل  ام م مار قامل خبدر ا  الحكا  دان خدامن بان بكرماة ماولى ادان 

ي ام  رد ام  بدمس    قول  ت ملى ال تأبين س ة وال  او  قامل  ن موساى ساأل المالئكاة  ال
تدمرك وت ملى قمل  اأوحى هللا ت املى  لاى المالئكاة وخمار   خن يضرقاون ثالثام  اال يتركاون 
ي م   ف لوا يلك ث  خبطون قمرورتين قمل  أمسكهمم ثا  تركاون وحايرون خن يكسار مم قامل 
 ج ل ي  س و مم    ياي     كل يا واحاة  ج ل ي  س وي د  وي  س وي دا  حتاى   اس 

اا مم داامخبرى  كساار مم قاامل بدااا الاار ان قاامل م ماار   ماام  ااو مثاال   سااة  راارى  حاا
ررد  هللا ل  يقول  كيلك السمموات واخرض  ا  يايا  يقاول  كيا  يا  س بداا الار ان 
قمل  م م مر بن الحسن وقتماة    قول  ت ملى وال ياضان حفظهمام قامل ال يثقال بليا  شائ 

ال  كاران  ا  الااين قامل كم ات ال ارى بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى 
لاايس لهاام اياان  ااأكر وا بلااى الاااين دملسااي  قاامل وال يكاارن اليهااواي وال ال صاارا   وال 
المجوس   يا خبطوا الج ية بدا الر ان قمل  م ادن بيي ة بن ادن خد   جي  قمل سام ت 

يقامل / يقول لاال  ل   صرا   يام جريار خسال  ثا  قامل  كايا كامن  103مجم اا / صفحة 

له  بدا الر ان قمل  م م مر بن الكلد  وقتماة    قولا  خلا  تار  لاى الايي حامج  دارا ي  
   رد  قمال  او جدامر اسام   ماروا و او خول مان تجدار  ا  اخرض  حامج  دارا ي   ا  
رد  خن آتمن الملك خي خن آتى هللا الجدمر الملاك و ي قامل  دارا ي  ردا  الايي يحاى ويميات 

 م خحي  وخميت يقول خ م خقتل من شئت وخحي  مان شائت بداا الار ان  قمل يلك الجدمر  أ
قامل  ام دكاامر دان بداا هللا قاامل سام ت و ااى دان م دا  يحااا  قامل لمام باارج خو قامل داار  
طملوت لجملوت قمل جملوت خدر وا  ل  من يقمتل     ن قتل    لكا  ملكا  و ن قتلتا   لا  

ي كحاا  اد تاا  ويحكماا   اا  ملكاا  قاامل ملككاا   ااأتى ااوا  لااى طااملوت  قمراامن  ن قتلاا  دااأن 
 ألدس  طملوت سالح   كرة ااوا خن يقمتل  دسال  وقمل  ن هللا ل  ي صار   بليا  لا  ياان 
السال  شيئم  برج  ليا  داملمقالع ودمباالة  يهام خحجامرن ثا  دار   ليا   قامل جاملوت خ ات 

ع والحجامرة تقمتل   قمل ااوا     قمل ويلك مم برجت  لا   ال كمام يبارج للكلاى داملمقال
خداااان لحمااك وخط م اا  اليااو  الساادمع والطياار  قاامل لاا  ااوا داال خ اات باااو هللا شاار ماان 

 104الكلى  أبي ااوا حجرا  رممن دملمقالع  أصمى دين بي ية حتى  فيت    / صفحة 

اممأاا   صاارع جااملوت وا هاا   ماان م اا  واحتاا  ااوا رخساا   لماام رج ااوا  لااى طااملوت  /
 ه  من يأت  دملسي  ودملشئ من سالح  خو جساان وبداأ ااوا اابى ال مس قتل جملوت  م

رخس   قمل طملوت من جمء درخس   هو اليي قتل   جامء دا  ااوا ثا  قامل لطاملوت خبط ا  
مم وبات     ا  طملوت بلى مام شارط لا  وقامل  ن د امت الملاوك ال داا لهان مان صااان 

اائ م وكمن يرجو دايلك وخ ت رجل جر  شجمع  مج ل لهم صااقم ثال  ممئة ألفة من خب
خن يقتل ااوا  ا ا ااوا  أسر ثال  ممئة وقطع ألفه  وجمء دهم  ل  يجاا طاملوت دااا مان 
خن ي وج    وج  ث  خاركت  ال ااماة  اأراا قتال ااوا  هارى م ا   لاى الجدال  ا هض  ليا  
طملوت  حمصرن  لمام كامن يات ليلاة سالط ال او  بلاى طاملوت وحرسا   هادط  لايه  ااوا 



دريق طملوت اليي يشرى د  ويتورأ وقطع شا يرات مان لحيتا  وشايئم مان  ااى  أبي  
ثيمد  ث  رجاع ااوا  لاى مكم ا    اماان خن ت م اا حرساك  ا    لاو شائت خن خقتلاك الدمرحاة 
  لت دتية خن  يا  دريقك وشئ من ش ر لحيتك و اى ثيمدك ود   د   ليا    لا  طاملوت 

وبم ان هللا خال يرى م   دأسم ث  ا صار  ثا  كامن خ   لو شمء قتل    طف  يلك بلي   أم   
   آبر خمر طملوت خ   كمن ياس لقتل  وكمن طملوت ال يقمتل بااوا  ال  ا   حتاى مامت 

/  قامل ال  105قمل دكمر وسئل و ى وخ م خسمع خ ديم كمن طاملوت ياوحى  ليا  / صافحة 

حى  ليا   او الايي ل  يأت  وح  ولكن كمن م    دا  ياوحى  ليا  يقامل لا  اسامويل خن ياو
ملك طملوت حاي   مروا بدا الر ان قمل  م م مر بن  يا دن خسال  خن خول جدامر كامن 
   اخرض  مروا قمل وكمن ال مس يبرجون يمتمرون مان ب اان الط ام   بارج  دارا ي  
يمتمر مع من يمتمر قمل   يا مر د  ال مس قامل مان ردكا  قاملوا خ ات حتاى مار دا   دارا ي  

ل الاايي يحااى ويمياات قاامل خ اام خحياا  وخمياات قاامل  داارا ي   اا ن هللا يااأت  قاامل ماان ردااك قاام
دملشمس من المشرن  اأت دهام مان الماارى  دهات الايي كفار قامل  اران دايار ط ام  قامل 
 رجع  درا ي   لى خ ل   مر بلى كثيى رمل خبفار  قامل خال آباي مان  ايا  اتت  دا  خ لا  

  قمل  ورع متمب  ث   م  قمل  قممت  تطيى  فوسه  حين خابل بليه   أبي م    أتى خ ل
امرخت   لى متمب   فتحت    يا  و دأجوا ط م  رآن خحا  ص  ت ل  م    قردتا   ليا  وكامن 
بهاان دأ لا  خ ا  لاايس ب اا   ط ام   قامل ماان خيان  ايا  قملات ماان الط ام  الايي جئات داا  

ن داا  وختركااك   اار  خن هللا  رقااة  حمااا هللا ثاا  د اا  هللا ت ااملى  لااى الجداامر ملكاام خن آماا
بلى ملكك قمل  هل رى أيري قمل  جمءن الثم ية  قمل لا  يلاك  اأدى بليا  ثا  ختامن الثملثاة 
 أدى بلي   قمل ل  الملك  مجمع جموباك  لاى ثالثاة خيام   جماع الجدامر جموبا  / صافحة 

/ قمل  أمر هللا الملك  فت  بلي  دمدم مان الد اوض قامل  طل ات الشامس  لا  يرو ام  106

مل  د ثهم هللا ت ملى بليه   أكلت لحومه  وشردت اممء    ل  تدق  ال ال ظام  من كثر م ق
والملك كمم  و ل  يصد  من يلاك شائ قامل  د ا  اللاع بليا  د وراة  اابلت  ا  م بارن 
 مك  خردع ممئة س ة يررى رخس  دملمطمرن وخرح  ال مس د  من جمع ياي  ثا  رارى 

هللا خردع ممئة س ة كملكا  ثا  خممتا  هللا و او  دهمم رخس  وكمن جدمرا خردع ممئ  س ة   يد 
اليي كمن د ى صرحم  لى السممء  اأتى هللا د يم ا  مان القواباا و او الايي قامل هللا تدامرك 
وت ملى  أتى هللا د ي ه  من القوابا بدا الر ان قمل  مم مر بن قتماة    قول  ت ملى   اى 

برداة  ت جاى  قامل خ اى يحاى  اين يحى  ين هللا د ا موتهم قمل  و ب ير مر بلى قرياة 
هللا د ا موتهم  أممت  هللا خول ال همر  لد  ممئة بم  ث  د ث     آبر ال هامر  قامل كا  لدثات 
قمل يومم خو د ض يو  قمل دل لدثات ممئاة بام  بداا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  

يحاا  بان  قول  ت ملى ل  يتس   قمل ل  يتاير بداا الار ان قامل سام ت  شام  دان حسامن
محما دن سيرين خن  يا دن ثمدت كمن يقرض م كي    ش  م بدا الر ان قمل  مم مر بن 
قتماة    قول  ت ملى ولكن ليطمئن قلدى قمل ادن بدمس مم    القرآن آي  خرجى     فس  

/ قاامل بدااا الاار ان قاامل م ماار وقاامل قتااماة ال ااا يقي اام قاامل بدااا  107م هاام / صاافحة 

ر بن قتماة    قول  ت ملى  باي خرد اة مان الطيار  صار ن  لياك قامل الر ان قمل  م م م



 م قهن قمل خمر خن يبلط الاممء دملاممء والريش دملريش ث  يج ال بلاى كال جدال ما هن 
جاا ءا بدااا الاار ان قاامل  اام م ماار باان قتااماة والحساان  اا  قولاا  ت ااملى كياا    شاا  م ثاا  

ي امن  كامن ي ظار  لاى بظمما   كسو م لحمم قمل دلا ام خن خول مام بلاق مان ب يار بلاق ب
كي  يجتمع  لي  و لى لحم  بدا الر ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا   تركاة صالاا 
قمل  قيم ليس بلي  شئ بدا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى وتثديتام مان 
خ فسه  قمل ثقة من خ فسه  بدا الر ان قمل  ام م مار بان ادان طاموس بان خديا  قامل قامل 

م ت ادن بدمس يقول  لمم تدين ل  قمل خبل  خن هللا بلى كل شئ قااير قامل   مام قيال لا  س
يلك بدا الر ان قمل  م م مر بان الحسان  ا  قولا  ت املى ج اة درداوة قامل  ا  اخرض 

ا
ل
م

 108ستوية الت  ت لو  ون الممء وقمل مجم ا    اخرض المرتف ة المساتوية / صافحة 

ن قتماة    قولا   طال قامل الطال ال ااا بداا الار ان قامل  ام بدا الر ان قمل  م م مر ب /
م مر بن قتماة    قول  ت ملى خياوا خحااك  خن تكاون لا  ج اة مان  بيال وخب امى تجارى 
من تحتهم اخ هر ل   يهم من كل الثمرت قمل  يا مثل ررد  هللا ت املى  قامل خياوا خحااك  

هار لا   يهام مان كال الثمارات خن تكون ل  ج اة مان  بيال واب امى تجارى مان تحتهام اخ 
وخصمد  الكدر ول  يرية ر فمء  أصمدهم  بصمر  ي   مر  محترقت يقول قاا ي دات ج تا  
ب ا خحوج مم كمن حاين كدارت سا   ورا   بان الكساى ولا  يرياة را فمء ال ي ف و ا  
وخصمى ج ت  ري   يهم سمو  وكمن الحسن يقاول صار دارا  محترقات  اي دت خحاوج مام 

يقول خيوا خحاك  خن يي ى بمل  خحوج مم كامن  ليا  بداا الار ان قامل  ام كمن  ليهم  ليلك 
بدا الو مى دن مجم ا بن خدي  بن ادن بدمس    قول  ت ملى اليين ي فقون خموله  دمليال 
وال همر سرا وبال ية قمل   لات  ا  بلا  كم ات م ا  خرد اة ارا ا   اأ فق دملليال ار مام 

 مام بداا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  ودمل همر ار مم وسرا ار مام وبال ياة ار
قول  ت ملى وال تيمموا البدي  م   ت فقون قمل ال ت ما  لى ريالة مملك  تتصاان م ا  قامل 

/  ال خن يهر  لك  م ا  بداا  109ولست  دئمبيي  وقا  ال خن تامروا  ي  يقول / صفحة 

ون بداا الار ان بان الر ان قامل  ام الثاوري قامل قامل مجم اا ل لكا  تتفكارون قامل تطي ا
رجل بن بممر الا    بن خد  ج فر    قول  ت ملى  ن تداوا الصاقت    مم  ا  ي  ا  
ال كمة المفرورة و ن تبفو م وتضتو م الفقراء ي    التطوع بداا الار ان قامل  ام م مار 
بن ال  ري بن بديا هللا دن بدا هللا دن مس وا    قول  ت ملى الشيطن ي اك  الفقر قمل 

ملك لمة وللشيطمن لمة  لمة الملك  ي ما دملبير وتصايق دملحق  من وجاا م  ليحماا  ن لل
هللا ولمة الشيطمن  ي ما دملشر وتكييى دملحق  من وجا م  ليسات ي دامهلل بداا الار ان قامل 
 م م مر بن قتماة    قول  ت ملى يضتى الحكمة مان يشامء قامل الحكماة القارآن والفقا   ا  

ل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى للفقاراء الايين خحصاروا  ا  القرآن بدا الر ان قم
سديل هللا قمل حصروا خ فساه  للاا و  اال يساتطي ون تجامرة يحساده  الجم ال خأ يامء مان 

ا
ل
ت
ب

 110   بدا الر ان بن م مر بن مجم ا قمل ت ر ه  دسايمه  قامل التبشاع / صافحة 



بدا الر ان قمل  م م مر قمل سام ت بطامء البراسام   يقاول  ن بداا هللا دان ساال  قامل 
الاايي  يااضين يااو  القيممااة للداار والفاامجر  اا  القياام   ال خكلااة الرداام ال يقومااون  ال كماام يقااو 

يتبدط  الشيطمن من المس بدا الر ان قمل  م م مر بان قتاماة  ا  قولا  ت املى وال ياأى 
الشهااء  يا مم ابوا قمل ال تأى خن تشها  يا ابيت  لى الشاهماة بداا الار ان قامل م مار 
وكمن الحسن يقاول مثال يلاك ويقاول جم ات اخمارين ال تاأى  ن كم ات ب ااك شاهماة خن 

ابيت  لى الشهماة خن تشاها دهام بداا الار ان قامل  ام الثاوري بان تشها دهم وال تأى  يا 
ادن خد   جي  بن مجم ا    قول  ت ملى وال يأى الشهااء  يا مام اباوا قامل  يا كام وا قاا 
شهاوا قمل وقمل جمدر الج ف  بن مجم ا الشام ا دملبيامر مام لا  يشاها بداا الار ان قامل 

لى وال يراامر كمتااى وال شااهيا قاامل حاااث م اداان جرياار باان بطاامء ومجم ااا  اا  قولاا  ت اام
واجى بلى الكمتى خن يكتاى وال شاهيا قامل  يا كامن قاا شاها قدال  ايا بداا الار ان قامل 
م مر بن قتماة    قول  وال يرمر كمتى وال شهيا قمل ال يرمر كمتى  يكتى مم ل  يمال 

ادان / بداا الار ان قامل  ام  111بلي  وال شهيا يقول  يشها دمم ل  يشها بليا  / صافحة 

جريل بن بطمء    قول  ت ملى وال يرمر كمتى وال شهيا يقول خن يضايم مم قدلهمام بداا 
الر ان قمل  م ادن بيي ة بن بمرو بن بكرمة قامل كامن بمار يقارخ وال يرامرر كمتاى 
وال شهيا بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى و ن تداوا مام  ا  خ فساك  خو 

 قمل  سبهم قول  ت ملى ال يكلا  هللا  فسام  ال وسا هم لهام مام كسادت تبفون يحمسدك  د  هللا
ا ية بدا الر ان قمل  م م مر بن ادن طموس بن خدي     قول  ت املى وال يرامر كمتاى 
وال شهيا  يا اب  الرجل  قمل ل  حمجة بدا الر ان قمل  م م مر والثاوري وادان بيي اة 

 ن خمان د راك  د رام قامل ال داأس دا   يا بن ادن شدرمة بن الش د     قولا  ت املى  ا
خم تا  خال تكتااى وال تشااها  ا ن خماان د رااك  د راام قامل اداان بيي ااة بان اداان شاادرمة قاامل 
الش د   لى  يا ا تهى   ن خمن د رك  د رام قامل ال داأس  يا خم تا  خال تكتاى وال تشاها 

ميسارة  بدا الر ان قمل  م م مر بن خيوى بن ادان سايرين  ا  قولا  ت املى   ظارة  لاى
قمل بمص  رجل  لى شري     اين يطلد   قمل آبر ي ير صمحد  خ   م سر وقا قمل هللا 
ب  وجل و ن كمن يو بسرة   ظرة ت ملى  لاى ميسارة  قامل شاري   اين كم ات  ا  الردام 
و  مم كمن الردم  ا  اخ صامر و ن هللا ت املى يقاول خن تاضاوا اخم ات  ا ن  لاى خ لهام و يا 

/ وال وهللا ال يااأمر هللا دااأمر ثاا   112تحكمااوا دمل ااال / صاافحة  حكماات دااين ال اامس خن

 بملف  احدسون  لى ج ى  ين السمرية حتى يو ي  بدا الر ان قمل  م الثاوري بان مايارة 
بن ادرا ي     قول  ت ملى وخن تصاقوا بير لك  بمر  ن ك ت  ت لمون قمل دارخس المامل 

ول  ن ادان بمار قارخ و ن تدااوا مام  ا  بدا الر ان قمل  م م مر قمل سم ت ال  ري يقا
خ فسك  خو تبفون  دكى وقمل خ  م لمضابيون دمم  حا  دا  خ فسا م  دكاى حتاى سامع  شايج  
 قاام  رجاال ماان ب ااان  ااأتى اداان بداامس  اايكر لاا  يلااك  قاامل رحاا  هللا اداان بماار لقااا وجااا 

كسادت  المسلمون  حوا ممم وجاا حتاى   لات د اا م ال يكلا  هللا  فسام  ال وسا هم لهام مام
وبليهم مم اكتسدت بدا الر ان قمل سم ت  شممم يحا  بن الحسان  ا  قولا  ت املى  ن 
 سي م خو خبطأ م قمل قمل رسول هللا صلى هللا بلي  وسل  تجو  هللا لهين اخمة بان البطاأ 
وال سيمن ومم خكر وا بلي  بدا الر ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى رد ام ال 



 م خو خبطأ م قمل دلا   خن هللا تجمو  لهاين اخماة بان  سايم هم ومام حااثت تضابي م  ن  سي
د   فسهم بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى ال تحمل بلي ام  صارا قامل ال 
تحمل بلي م بهاا وميثمقم كمم حملت  بلى اليين من قدل ام يقاول كمام ألاظ بلاى الايين مان 

ن قمل  م م مار بان صامحى لا  بان خدا  قالداة قامل  ن / بدا الر ا 113قدل م / صفحة 

هللا كتى كتمدم قدل خن يبلق السموات واخرض دألف  س ة ث  ور   بلاى برشا  خو قامل 
 اا  برشاا  وكاامن بااوات  الدقاارة ماان يلااك الكتاامى قاامل وماان قاارخ بمتمااة الدقاارة لاا  يااابل 

ول كامن ممام مان الشيطمن ديت  ثالثم بدا الر ان قمل م مر وخبدر   من سمع الحسان يقا
هللا تدمرك وت املى دا  بلاى  ديا  خ ا  قامل وخبطيتاك باوات  ساورة الدقارة و ا  مان ك او  
برش  بدا الر ان قمل  م م مر بن بمص  دن دهالة بان بلقماة دان قايس قامل مان قارخ 
بوات  سورة الدقرة    ليلة خج خت ب   قيم  تلك الليلة بداا الار ان حااث   الثاوري بان 

  باان بداا الاارحمن دان ي يااا بان خداا  مسا وا اخ صاامري قامل قاامل م صاور باان  دارا ي
رسول هللا صلى هللا بلي  وسل  من قرخ دم يتين من آبر سورة الدقرة كفتامن بداا الار ان 
قمل  م ج فر دن سليممن بن حميا اخبرج بن مجم ا قمل ك ت ب ا ادن بمر  قرخ هلل مم 

ك   لاى قولا  ت املى قااير  دكاى قامل    السموت ومم  ا  اخرض و ن تدااوا مام  ا  خ فسا
 م طلقت حتى ختيت بلى ادن بدمس قلت يم خدم بدمس ك ات ب اا ادان بمار آ فام  قارخ  اين 
ا ية  دكى قمل خية آية قمل قلت هلل مم    السموت ومم    اخرض  لى قاير قمل  راحك 

يا  / بدامس وقامل يارح  هللا ادان بمار خو مام يااري  يمام خ  لات وك 114ادن / صافحة 

خ  لات  ن  ااين ا يااة حااين خ  لاات أماات خصاحمى رسااول هللا صاالى هللا بلياا  وساال  أماام 
شاياا خو أمظته  أيظم شاياا وقملوا يم رسول هللا  لك م   مم ك م  ضبي دمم تكلم ام  أمام مام 
ت قل قلود م ليست دأياي م  قمل له  رساول هللا صالى هللا بليا  وسال  قولاوا سام  م وخط  ام 

ين ا ية ءامن الرسول  لى وبليهم مم اكتسدت قمل  تجاو  لها  بان حااي  قمل   سبتهم  

/ ماان سااورة آل بمااران و اا  ما يااة دساا  هللا  115الاا فس وخباايوا دمخبماامل / صاافحة 

الرحمن الرحي  بدا الر ان قمل  م م مر بان قتاماة  ا  قولا  ت املى م ا  ءايات محكمات 
 يتد ون مم تشد  م ا  ادتاامء الفت اة قامل  قمل المحك  مم ي مل د   أمم اليين    قلوده   يغ

م مر وكمن قتماة  يا قرخ  ين ا ية  أمم اليين    قلاوده   ياغ قامل  ن لا  تكان الحرورياة 
خو السدئية  ال خاري من    ول مري لقا كامن  ا  خصاحمى داار والحايدياة الايين شاهاوا 

اخ صامر بدار لمان مع رسول هللا صلى هللا بلي  وسل  دي ة الرراوان مان المهامجرين و
اسااتبدر وبداارة لماان ابتداار لماان كاامن ي قاال خو يدصاار  ن البااوارج برجااوا وخصااحمى 
رسول هللا صلى هللا بلي  وسال  يومئاي كثيار دملماي اة ودملشام  ودامل ران وخ واجا  يومئاي 
خحيمء وهللا  ن برج ما ه  يكار وال خ ثاى حروريام قاط وال رراوا الايي  ا  بليا  وال مام 

كم وا يحاثون د يى رسول هللا صلى هللا بلي  وسل   يم   و  ت  الايي  لضو   و ن  ي  دل
  ااته  داا  وكاام وا يدارااو ه  دقلااوده  وي ااماو ه  دألساا ته  ويشااتا وهللا خيااايه  بلاايه   يا 
لقاو   ول مااري لااو كاامن خماار البااوارج  ااى الجتمااع ولك اا  كاامن راااللة  تفاارن وكاايلك 

ابتال م كثيرا  قا خالصوا  يا اخمر م ي  ممن اخمر  يا كمن من ب ا أير هللا وجات  ي  



طويل  هل خ لحوا  ي  يومم قط خو خ جحوا يم سدحمن هللا كي  ال ي تدار آبار  اضالء القاو  

/ بلااى حااق خو  اااى قااا خظهاارن هللا وخ لجاا  كماام  116دااأوله    هاا  لااو كاام وا / صاافحة 

مام رخيات  بارج ما ه  و صرن ولك ه  كم وا بلى دمطال  أكيدا  هللا ت املى وخاحرا   ها  ك
قاارن خاحااض هللا حجااته  وخكاايى خحاااوثته  وخ ااران اماامء   و ن كتمااون كاامن قرحاام  اا  
قلوده  وأمم بليه  و ن خظهرون خ اران هللا امامء   ياكا  وهللا ايان ساوء  امجت دون  اوهللا 
 ن اليهواية لدابة مم   ل دهن كتمى وال سا هن  دا  بداا الار ان قامل حااث م م مار بان 

دن خد  مليكة بن بمئشة خن ال د  صلى هللا بليا  وسال  قرخ ام  قامل  يا رخيات  خيوى بن ا
الاايين يجاامالون  ياا   هاا  الاايين ب ااى هللا  محاايرو   بدااا الاار ان قاامل  اام م ماار باان اداان 
طموس بن خدي  قمل كمن ادن بدمس يقرض م ومم ي ل  تأويل   ال هللا ويقول الراسابون  ا  

 ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى قاا كامن لكا  ءاياة  ا  ال ل  آم م د  بدا الار ان قامل 
 ئتين التقتم  ئة تقتل    سديل هللا وخبرى كم رة يرو ه  مثليه  رخي ال اين قامل يرا فون 

/ بداا الار ان قامل  ام  117بليه   قتلوا م ه  سد ين وخسروا سد ين يو  داار / صافحة 

كامن لكا  ءاياة  ا   ئتاين التقتام  الثروي بن ادن خد   جي  بن مجم ا  ا  قولا  ت املى قاا
قمل يلك يو  دار التقى الملسمون والكفمر بدا الر ان قمل  م الثوري بن حديى بن خدا  
ثمدت بن مجم ا    قول  ت ملى والبيل المساومة قامل  ا  المطهماة الحسامن قامل حدياى 

 ا   وقمل س يا دن جدير    الرابية ي    السمئمة بدا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة
قول  ت ملى والبيل المسومة قمل شية البيل    وجو هام بداا الار ان قامل  ام م مار بان 
قتماة    قول  ت ملى تولل الليل    ال همر وتولل ال همر    الليل قمل  و  قصمن خحاا مم 
   ا بر بدا الر ان قمل  م م مر بن قتاماة  ا  قولا  ت املى وتبارج الحاى مان الميات 

حااى قاامل يباارج الحاا  مان  ااين ال طفااة الميتااة ويباارج  ااين ال طفااة وتبارج المياات ماان ال
الميتة من الح  قمل م مر وقمل الحسن يبرج الضمن من الكم ر والكم ر من المضمن بداا 
الر ان قمل  م م مر بن ال  ري خن ال د  صلى هللا بلي  وسل  ابل بلاى د اض  سامئ  

/  حاى بمالتك قامل  ن  118صفحة   يا ب ا م امرخة حس ة الهيئة  قمل من  ين قملت / 

بمالت  دهين الدلاة لارائى وخي بمالت   ين قملت د ت اخسوا دن بدا ياو  قمل سادحمن 
هللا اليي يبرج الح  من الميت وكم ت امرخة صملحة وكمن خدو م كم را بدا الر ان قمل 

 يحل للاضمن خن  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى ال يتبي المضم ون الكفرين خوليمء قمل ال
يتبي كم را وليم    اي   وقول  ت ملى  ال خن تتقوا م ه  تقة  ال خن يكون دي ك ودي   قراداة 
 تصاال  لاايلك بدااا الاار ان قاامل  اام م ماار باان قتااماة  اا  قولااة ت ااملى  ن هللا اصااطفئ اا  
و وحم وءال  درا ي  وءال بمران بلى ال لمين قمل يكار هللا ت املى خ ال ديتاين صاملحين 

رجلين صاملحين  فرالهمم هللا بلاى ال املمين  كامن محماا صالى هللا بليا  وسال  مان آل و
 درا ي  بدا الر ان قمل  م ادن بيي   بن بمرو بن الحسن خ ا  قارخ ويحايرك  هللا  فسا  
وهللا رءو  دمل دما قمل من رخ تا  دها  خن حاير    فسا  بداا الار ان قامل  ام م مار بان 

م    دط   محررا قمل  يرت ولا م للك يسة  لمم ورا تهم قتماة    قول       يرت لك م

/ ولايس  119قملت رى     ور تهم خ ثى و  مم كم وا يحررون الالممن قملت / صافحة 



الاايكر كاامخ ثى و  اا  سااميتهم مااري  و  اا  خبيااي م دااك ويريتهاام ماان الشاايطن الاارجي  بدااا 
 ريارة خن ال دا  الر ان قامل  ام م مار بان ال  اراوي بان سا يا دان المسايى بان خدا  

صاالى هللا بلياا  وساال  ماام ماان مولااوا يولااا  ال الشاايطمن يمساا   يسااتهل صاامربم ماان مسااة 
الشاايطمن  ياامن  ال مااري  واد هاام ثاا  يقااول خدااو  رياارة اقاارضوا  ن شاائت  و  اا  خبيااي م دااك 
ويريتهم من الشايطن الارجي  بداا الار ان قامل  ام الم اير دان ال  مامن اخ طاس خ ا  سامع 

ل لمام ولاا بيساى بليا  الساال  ختات الشايمطين  دلايس  قاملوا خصادحت و ى دن م دا  يقاو
اخصاا م  قااا  كساات رضوسااهم  قاامل  اايا حااما  حااا  مكاام ك  وطاامر حتااى جاامء باام ق  
اخرض قل  يجا شئيم ث  جمء الدحمر  ل  يقار بلى شئ ث  طمر خيرم  وجا بيسى قا ولا 

قمل  ن  ديم قا ولا الدمرحة ومام ب ا ميوا حممر   يا المالئكة قا حفت حول   رجع  ليه   
حملت خ ثى قط وال ور ت  ال وخ م دحررتهم  ال  ين  ميأسوا  او مان خن ت داا اخصا م  

/ بداا الار ان  120د ا  ين الليلة ولكن ائتوا د   آا  من قدل البفاة وال جلاة / صافحة 

 ا  أيار قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى وجا ب اا م ر قام قامل وجاا ب اا م ثمارة 
 مم هم قمل يمري  خ ى لك  يا قملت  و من ب ا هللا بدا الر ان قمل  ام الثاوري بان خدا  
ليلى بن الحك  بن مجم ا    قولا  ت املى اق تا  لرداك قامل خطيلا  الركاوا الساكون  ا  
الصالة قمل الثوري وقمل لي  بن مجم ا كم ت تصلى حتى تر  قامم م بدا الر ان قمل 

حيى دن  كريم  قملوا اي ى د م  ل ى  قمل مم لل اى بلقات قامل  لى ي م م مر جمء ألممن 
ويلك قول  ت ملى واءتي   الحك  صديم بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قولا  ت املى 
خن هللا يدشرك ديحيى قمل شم هت  المالئكة ديلك قمل رى اج ل لئ اية قمل اءيتك ب ا  خال 

ماامء وكم اات بقودااة بوقااى دهاام  ي سااأل ا يااة د ااا تكلاا  ال اامس ثلثااة خيمماام  ال رماا ا قاامل  ي
مشم هة المالئكة  يمن دمم دشرت  د  بداا الار ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى 
مصاقم دكلمة من هللا قمل ي    د يسى ادن مري  وسياا وحصاورا قامل الحصاور الايي ال 

 ا  قولا  ت املى  ياأت  ال سامء بداا الار ان قامل  ام م مار بان ال  اري بان ادان المسايى
يمااري   ن هللا اصااطفك وطهاارك واصااطفك  ن بلااى  ساامء ال لمااين قاامل كاامن خدااو  رياارة 

/ ركاادن اإلداال  121يحااا  خن ال داا  صاالى هللا بلياا  وساال  قاامل بياار ال ساامء / صاافحة 

صمل   سمء قريش خح من بلى ولا    صارن وخربمن ل وج    يات يان قامل خداو  ريارة 
دا الر ان قمل  م م مر بان  مام  دان م دا  بان خدا   ريارة ول  تركى مري  د يرا قط ب

خن ال د  صلى هللا بلي  وسل  قمل بير  سمء ركادن اإلدال بيامر  سامء قاريش خح امن بلاى 
ولا    صارن وخربمن ل وج    يات يان بدا الر ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  

م مار بان قتاماة بان خ اس دان ت ملى اق ت  لردك  ال قمل خطي   ردك بدا الر ان قمل  م 
مملااك خن ال داا  صاالى هللا بلياا  وساال  قاامل حساادك ماان  ساامء ال ااملمين مااري  اد ااة بمااران 
وآسية امرخة  ربون وبايجة اد ة بويلاا و مطماة اد اة محماا بداا الار ان قامل  ام م مار 
  بن قتماة    قول  ت ملى  ي يلقون خقلمه   ي  قمل تسم موا بلى مري  خيه  يكفلهام  قاربه

 كريم بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت املى وخدار  اخكما  واخدارص قامل 
اخكم  اخبمى بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة وخ دئك  دمام تاأكلون ومام تاابرون  ا  



/ تاابرون م هام قامل وكامن  122ديوتك  قمل خ دئك  دمم تأكلون من الممئاة ومام / صافحة 

حين   لت خن يأكلوا وال يابروا  مابروا وبام وا  ج لاوا ب ام ير  خبي بليه     الممئاة
حين اابروا  يلك قول  ت ملى  مان يكفار د اا ما ك   ا    خبيدا  بايادم ال خبيدا  خحاا مان 
ال لمين قمل م مر يكرن قتماة بن بالس دن بمرو بن بممر دن يمسر بدا الار ان قامل 

صلى قمل     متو يك مان اخرض بداا  م م مر بن الحسن    قول  ت ملى     متو يك  
الر ان قمل  م م مر بن ثمدت الد م   قمل ر ع بيسى دن مري  وبلي  ماربة وبفام راع 
وحياقة يحي  دهم الطير بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قولا  ت املى  مان حمجاك 

خن ال دا  صالى  ي  من د ا مم جمءك من ال ل   قل ت ملوا  اع خد مء م وخد مءك  قمل دلا ا  
هللا بلي  وسل  برج ليااب  وقمل خ ل  جران  لمم رخون  مدوا و رقوا  رج وا قمل م مر 
وقاامل قتااماة لماام خراا ال داا  صاالى هللا بلياا  وساال  خن يدم اال خ اال  جااران خبااي ديااا حساان 

/ بدااا  123وحسااين وقاامل لفمطمااة اتد ي اام  لماام رخى يلااك خبااااء هللا رج ااوا / صاافحة 

م مر خبدر   بداا الكاري  الجا ري بان بكرماة قامل قامل ادان بدامس لاو الر ان قمل  م 
بارج الاايين يدام لون ال داا  صالى هللا بلياا  وساال  لرج اوا ال يجاااون خ اال وال ماامال بدااا 
الر ان قامل  ام م مار بان قتاماة والكلدا   ا  قولا  ت املئ ام اوا دملايي خ ا ل بلاى الايين 

ره  دداض خبطو   الرراى دااي ه  خول ءام وا وج  ال همر واكفروا ءابرن قمال قمل د 
ال همر واكفروا آبرن      خجار خن يصاقوك  وي لموا خن قا رخيت   يه  مم تكر اون و او 
خجار خن يرج وا بن اي ه  بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى ومن خ ال 

لا  ار ا  مان الكتمى من  ن تأم   دق طمر قمل الق طمر ممئة رطل مان ي اى خو ثمام ون خ
ورن قمل م مر وقمل الكلد  الق طمر مل ء مسك ثور ي دم بدا الر ان قامل خ ام بمار دان 
حوشااى باان بطاامء البراساام   قاامل ساائل اداان بماار كاا  الق طاامر قاامل سااد ون خلفاام بدااا 
الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى مم امات بليا  قمئمام قامل تقتراي   يامن بداا 

بن قتماة    قول  ت ملى ليس بلي م    اخمين سديل قمل لايس بلي ام الر ان قمل  م م مر 
   المشركين سديل ي  ون من ليس من خ ل الكتمى بداا الار ان قامل  ام م مار بان خدا  

/ م موية خ   سأل ادن بدمس  قامل   ام  124 سحمن الهماا   بن ص ص ة دن / صفحة 

قمل ادن بدمس  تقولون مميا قاملوا   صيى    الا و من خموال خ ل اليمة الاجمجة والشمة
 قول ليس بلي م دأس    يلك قمل  يا كمم قمل خ ال الكتامى لايس بلي ام  ا  اخماين ساديل 
  ه   يا خاوا الج ية ل  تحلل لك  خمواله   ال دطيى خ فسه  بدا الر ان قمل  م م مار بان 

خيما ه  ثم ام قلايال ال  ري بن ادن المسيى    قول  ت املى  ن الايين يشاترون د هاا هللا و
قمل    اليمين الفمجرة يقتطع دهم الرجل ممل خبي  واليمين الفمجرة من الكدمئر وتاال ادان 
المسيى  ن اليين يشترون د ها هللا وخيم ه  بدا الر ان قمل  م ادن بيي   بن بداا الملاك 
ل دن خبين بن خد  وائل بن ادن مس وا بن ال د  صلى هللا بلي  وسل  قامل مام مان رجا

يقتطع ممال ديمين  مجرة  ال لق  هللا بليا  أرادمن قامل بداا الار ان وخبدر ام م مار بان 
ادان طاموس بان خديا   اا  قاول هللا ت املى و ي خباي هللا ميثاق ال دااين لمام ءاتياتك  مان كتااى 
وحكمااة قاامل خبااي هللا ميثاامن ال ديااين خن يصااان د رااه  د راام ثاا  قاامل ثاا  جاامءك  رسااول 



ولت صار   قامل  هاين ا يا  خ ال الكتامى خباي هللا ميثامقه  خن مصان لمم م ك  لتضم ن د  

/ بداا الار ان قامل خ ام م مار بان م صاور دان  125يضم وا لمحما ويصااقون / صافحة 

الم تمر بن خد  ر ين    قول  ت ملى كو وا رد ين قمل حلممء بلمامء قامل  ام م مار بان 
م وكر ام قامل خمام الماضمن قتماة    قول  ت ملى ول  خسل  من    السموات واخرض طوبا

 أسل  طوبم وخمام الكام ر  أسال  حاين رخى داأس هللا قامل  لا  ياك يا ف ه   يمام ه  لمام رخوا 
دأس م بدا الر ان خ م م مر بن الحسن    قولا  ت املى كيا  يهااى هللا قومام كفاروا د اا 

مده   يم ه  قمل    خ ل الكتمى كم وا يجااون محمااا صالى هللا بليا  وسال  مكتودام  ا  كتا
ويستبفون د   كفروا د ا  يمم ه  د  قمل م مر وقامل الكلدا   ا  قاو  ارتااوا د اا  يمام ه  
بدا الر ان قمل خ م ج فر دن سليممن دن حميا اخبرج بن مجم ا قمل جامء الحامر  دان 
سويا  أسل  مع ال د  صالى هللا بليا  وسال  ثا  كفار الحامر   رجاع  لاى قوما   اأ  ل هللا 

كي  يهاى هللا قومم كفروا د ا  يم ه   لاى  ال الايين تامدوا مان د اا يلاك  ت ملى  ي  القرآن
وخصاالحوا  اا ن اللااع أفااور رحااي   حملهاام  لياا  رجاال ماان قوماا   قرخ اام بلياا  قاامل  قاامل 
الحمر  وهللا   ك مم بلمت لصاون و ن رساول هللا صالى هللا بليا  وسال  خصاان م اك 

ن  سالم  بدا الر ان قمل خ م م مر بان و ن هللا خصان الثالثة قمل  رجع الحمر   حس
قتماة    قول  ت ملى ث  ا اااوا كفرا قمل ا اااوا كفرا حتى  يا حرر   الموت  ل  تقدال 

/ حرااار   الماااوت قااامل م مااار وقااامل مثااال يلاااك بطااامء  126تاااودته  حاااين / صااافحة 

حتاى  البراسم   بدا الر ان قمل خ م م مر بن خيوى وأيرن خ   لمم   لت لن ت ملوا الدار
ت فقوا ممم تحدون جمء  يا دن حمرثة دفرس ل  كمن يحدهم  قامل  اين  ا  ساديل هللا  حمال 
ال د  صلى هللا بلي  وسال  خساممة دان  ياا  كاأن  ياا وجاا  ا   فسا   لمام رخى يلاك م ا  
ال د  صلى هللا بلي  وسل  قمل خمم هللا  قا قدلهم بدا الر ان قامل خ ام م مار بان قتاماة  ا  

ال مم حر   سرئيل بلى  فس  قمل اشتكى  سارائيل بارن ال سامء  قامل  ن هللا قول  ت ملى  
شفم   خحرمن ال رون  حرمهم بدا الر ان قمل م مار قامل الكلدا  قامل  سارائيل  ن هللا 
شفم   خحرمن خطيى الط م  والشراى خو قامل خحاى الط ام  والشاراى  لا   حار  لحاو  

الثاوري بان حدياى دان خدا  ثمدات بان سا يا دان اإلدل وخلدم هم بدا الر ان قمل خبدر ا  
جدير بن ادن بدمس قمل كمن  سرائيل خبين برن ال سامء  كامن يديات لا   قامء  ج ال هللا 
بلي   ن شفمن خال يأكل ال رون  أ  ل هللا كل الط م  كامن حاال لد ا   سارئيل  ال مام حار  

تماة  ا  قولا  ت املى  سرئيل بلى  فس  قمل سفيمن ل   قمء قمل صيم  قمل خ م م مر بن ق

/ لل امس للايي ددكاة مدمركام قامل خول ديات ورا   هللا  127 ن خول ديت ورع / صفحة 

   اخرض  طم  د  آا  ومان د اان قامل قتاماة ودكاة يداك ال امس د راه  د رام الرجامل 
وال سمء يصل  د ره  دين ياي د ض ويمر د راه  داين يااي د اض ال يصال  يلاك  ال 

 م م مر بن ادن خد   جي  بن مجم ا وقتماة    قول  ت ملئ ايات دمكة بدا الر ان قمل خ
دي ت مقم   درا ي  قمال مقم   درا ي  مان ا يامت الدي امت بداا الار ان قامل خ ام م مار بان 
قتماة    قول  ت ملى ومن ابل  كمن ءام م قمل كمن يلك    الجم لية  أمم اليو    ن سارن 

ر بلاى المشاركين  يا  قتلاوا بداا الار ان قامل خ ام  ي  وخبي قطع ولو قتل  ي  قتل ولو قاا



م مر بن قتماة    قول  ت ملى من استطمع  لي  سديال قمل دلا   خن ال د  صلى هللا بلي  
وسل  سئل بن الحل  قمل ال اا والراحلة بدا الر ان قمل خ م  شم  بن الحسن بن ال د  

ن  ا  قولا  ت املى ومان كفار صلى هللا بلي  وسل  مثل  بدا الر ان قمل م مار بان الحسا

/ هللا أ ااى باان ال لمااين قاامل كفاار الجحااوا داا  وال  ااماة  ياا  بدااا  128 اا ن / صاافحة 

الر ان قمل خ م م مر بن ادن خد   جي  بن مجم ا    قول  ت ملى ومن كفر قمل  و من 
 ن حل ل  يرن درا و ن ق ا ل  يرن مأثمام بداا الار ان قامل خ ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  

ى اتقااوا هللا حااق تقمتاا  قاامل يطاامع  ااال ي صااى ثاا   ساابهم  ااأتقوا هللا ماام اسااتط ت  بدااا ت امل
الر ان قمل خ ام م مار دان ساليممن بان حمياا اخبارج بان مجم اا  ا  قولا  ت املى يأيهام 
الاايين ءام ااوا  ن تطي ااوا  ريقاام ماان الاايين خوتااوا الكتااى قاامل كاامن جماامع قدمئاال اخ صاامر 

ماام  اا  الجم ليااة حاارى واماامء وشاا تن حتااى ماان هللا دط ااين اخوس والباا رج وكاامن دي ه
بليهمم دمإلسال  ودمل د  صلى هللا بليا  وسال   أطفاأ هللا الحارى التا  كم ات ديا ه  وخلا  
دي ه  دمإلسال  قمل  دي م رجال مان اخوس ورجال مان البا رج قمبااان يتحااثمن وم همام 

تاى اساتدم ثا  اقتاتال قامل يهواي جملس  ل  يا ل يايكر مم خيممهمام وال ااواة التا  دي همام ح
  ماى  ايا قوما  و ايا قوما   برجاوا دملساال  وصا  د راه  لاد ض قامل ورساول هللا 
صلى هللا بلي  وسل  يومئي شم ا دملماي ة  جمء رسول هللا صلى هللا بليا  وسال   لا  يا ل 
يمش  دي ه   لى  ضالء و لى  ضالء يسك ه  حتى رج وا وور وا السال  قمل  اأ  ل هللا 

ى    القرآن    يلاك يأيهام الايين ءام اوا  ن تطي اوا  ريقام مان الايين خوتاوا الكتاى / ت مل

/ يااراوك   لااى قولاا  ت ااملى خولئااك لهاا  بااياى بظااي  بدااا الاار ان قاامل خ اام  129صاافحة 

الثوري بن  ديا بن مرة بن بدا هللا    قول  ت ملى اتقوا هللا حاق تقمتا  قامل يطامع  اال 
 ال ي سى بدا الر ان قامل خ ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ي صى ويشكر  ال يكفر وييكر 

ت ملى وابتصموا دحدل هللا قامل د هاا هللا وداأمرن بداا الار ان قامل خ ام م مار بان خياوى 
بن بكرمة قمل لق  ال د  صلى هللا بلي  وسل  ستة  فر من اخ صمر  تم وا د  وصااقون 

م حردام و  ام  بام   ن جئات بلاى وخراا خن يي ى م ه   قملوا يم رسول هللا  ن دين قوم ا
حملك  ين خن ال يتهيأ اليي تريا  واباون من ال م  المقدل وقملوا  ي ى يم رسول هللا ل ال 
هللا يصل  تلك الحرى قمل  ف لوا  أصل  هللا تلك الحرى وكم وا يرون خ هم ال تصل  خدااا 

ما ه  ال قدامء اث ا   و و يو  د م   لقون من ال م  المقدال ساد ين رجاال قاا آم اوا دا   أباي
بشر رجال  يلك حين يقول هللا ب  وجل وايكروا   مت هللا بلايك   ي ك ات  خباااء  األ  
دين قلودك  بدا الر ان قمل خ م م مر بن حرا  دن بثمامن بان ادان جامدر بان جامدر دان 
بدا هللا قمل ال قدمء كله  من اخ صامر سا ا دان بداماة والم اير دان بمارو و او / صافحة 

ن د   سمباة وس ا دن بيمثة من د   بمرو دن بو  وس ا دن ردياع وخسا ا / م 130

ادن  رارة من د   ال جمر وخسيا دن حرير من د ا  بداا اخشاهل وبداماة دات الصاممت 
وبدا هللا دن رواحة وخدو الهيث  دن التيهمن وبدا هللا دن بمرو خدو جامدر دان بداا هللا مان 

مة ورا ع دن ملاك ال رقا  بداا الار ان قامل  ام د   سلمة والدراء دن م رور من د   سل
 سرائيل بن سممك دن جرير بن س يا دان جديار ادان بدامس  ا  قولا  ت املى ك ات  بيار 



خمة خبرجت لل مس قمل    اليين  مجروا مع محما صلى هللا بلي  وسل   لى الماي ة بداا 
سامع ال دا  الر ان قمل خ م م مار بان دها  دان حكاي  دان م موياة بان خديا  بان جاان خ ا  

صلى هللا بلي  وسل  يقول    قول  ت ملى ك ت  بير خمة خبرجات لل امس قامل خ كا  تتماون 
سد ين خمة خ ت  بير م وخكرمهم بلى هللا ت ملى بدا الر ان قامل م مار وقامل الكلدا  خ ات  
بير ال مس لل مس بدا الر ان قمل خ م م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى  ال دحدال مان هللا 

ال مس قمل د ها من هللا وبها من ال مس بدا الار ان قامل خ ام م مار بان قتاماة  وحدل من
   قول  ت ملى مسومين قمل سايمم م صاو   ا   واصايهم وخي مدهام بداا الار ان قامل خ ام 

/ بدا  131م مر بن قتماة    قول  ت ملى من  ور    يا قمل من وجهه   يا / صفحة 

در    شم  دن بروة بن خدي  قمل   لات المالئكاة الر ان قمل خ م م مر بن قتماة قمل خب
يو  دار بلى بيل دلق بليه  بممئ  صفر وكمن بلى ال ديار يومئاي بممماة صافراء بداا 
الر ان قمل خ م م مر بن قتماة خن ردمبية رسول الل   صلى هللا بلي  وسل  خ ا  خصايدت 

ى خد  حييفة ياسال يو  خحا خصمدهم بتدة دن خد  وقمص وشج     جدهت   كمن سمل  مول
بن ال د  الا  وال د  صلى هللا بلي  وسل  يقول كي  يفل  قو  ص  وا  يا د دايه   اأ  ل 
هللا ت ملى ليس لك من اخمار شائ خو يتاوى بلايه  خو ي ايده   ا  ه  ظلماون بداا الار ان 
قمل خ م الثوري بن م صور قمل دلا   خ هم   لت ليسوا سواء من خ ال الكتاى خماة قمئماة 

ون ءايت هللا ءا مء و و اليل و   يسجاون  يمم دين المارى وال شمء بدا الر ان قمل يتل
خ م سافيمن دان بيي اة بان بمارو دان اي امر قامل سام ت جامدر دان بداا هللا يقاول  ي  مات 
طمئفتمن م ك  خن تفشال قمل  حن    د و سلمة ود و حمرثة ومم  حى خن لاو لا  تكان لقاول 

دا الر ان قمل خ م م مر بن ال  ري وبن بثمامن الجا ري بان هللا ت ملى وهللا وليهمم ب

/ ال د  صلى هللا بلي  وسل  ابم بلى بتدة دن خد  وقامص ياو   132مقس  خن / صفحة 

خحا حين كسر ردمبيت  وامى وجها   قامل اللها  ال يحال بليا  الحاول حتاى يماوت كام را 
قمل خبدر   ادان جاريل بان  مم حمل بلي  الحول حتى ممت كم را  لى ال مر بدا الر ان 

 درا ي  دن ميسرة بن ي قوى دن بمص  قمل اليي امى وجا  رساول هللا صالى هللا بليا  
وسل  يو  خحا رجل من  ييل يقامل لا  بداا هللا دان القمئاة  كامن حتفا  خن سالط هللا ت املى 
بلي  تيسم   طح  حتى قتل  بداا الار ان قامل  ام م مار بان ال  اري بان سامل  بان ادان 

ن ال د  صلى هللا بلي  وسل  ل ن    صالة الفجر د ا الركاوع ا بارة  قامل اللها  بمر خ
ال ن  ال م و ال م  مسام مان الم ام قين  اأ  ل هللا ت املى لايس لاك مان اخمار شائ خو يتاوى 
بليه  ا ية بدا الر ان قمل خ م ااوا دن قيس بن  يا دن خسل  بن رجل مان خ ال الشام  

بان خدا   ريارة  ا  قولا  ت املى والكظماين صالى هللا بليا   يقمل بدا الجليل بن با  لا 
وسل  الايظ خن ال د  صلى هللا بلي  وسل  قمل من كظ  أيظم و و يقار بلى   فامين ماألن 
هللا خم م و يمم م بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتماة    قول  ت ملى وال م ين بن / صفحة 

سال  شااة رجال وقوتا   قامل خال خبدارك  / ال مس قامل يكار ال دا  صالى هللا بليا  و 133

دأشا م   رجال شاتم  خباون  الاى  فسا  وشايطمن صامحد  ثا  قامل خي جا  خحااك  م ا  خن 
يكون مثل خد   الن كمن  يا خصد  قمل الله      قا تصااقت د ررا  بلاى بداماك بداا 



يين الر ان قمل  م ج فر دن سليممن بن ثمدت الد م   قمل سم ت الحسن قرخ  ين ا ية الا
ي فقااون  اا  السااراء والرااراء  لااى المحساا ين ثاا  قاارخ والاايين  يا   لااوا  محشااة خو ظلمااوا 
خ فسه   لى خجر ال ملين قمل  ن  يين ال  تين   ت رجل واحا بدا الار ان قامل خبدر ا  
الثوري بن م صور بن خد  سلمة خن ال د  صلى هللا بلي  وسل  قمل مام بفام رجال بان 

ب ا بدا الر ان قمل  م ج فار دان ساليممن بان ثمدات الد ام   قامل  مظلمة  ال  اان هللا دهم
دلا   خن  دليس حين   لت  ين ا ية واليين  يا   لوا  حشة خو ظلموا خ فساه  دكاى بااو 
هللا بدا الر ان قمل خ م م مر بن الحسن    قول  ت ملى ول  يصروا بلى مم   لوا  تيامن 

/ قاامل قااامم قااامم  اا   134اة / صاافحة الااي ى بماااا  صاارارا حتااى يتااوى وتال اام قتاام

م مص  هللا ال ت هم   مبم ة هللا حتى جمء   خمر هللا بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتماة 
   قول  ت ملى ولقا ك ت  تم ون الموت قمل كم وا يتم ون خن يلقوا المشاركين خن يقامتلو   

  ري خن الشايطمن صام   لمم لقو   يو  خحا ولوا بدا الر ان قمل خبدر   م مر بن ال
داأبلى صاوت  يااو  خحاا خن محماااا قتال قاامل ك اى دان مملااك  ك ات خول ماان بار  ال داا  
صلى هللا بلي  وسل  بر ت بي ي  من تحت المافر   مايات دصاوت  اخبلاى  ايا رساول 
هللا صلى هللا بلي  وسل   أشمر  ل  خن خساكت  اأ  ل هللا ت املى ومام محماا  ال رساول قاا 

لرسل خ أين ممت خو قتل ا ية بدا الر ان قمل خبدر   الثوري بن الديمن بلت من قدل  ا
بن الش د     قول  ت ملى  يا ديمن لل مس و اى وموبظة للمتقين قامل ديامن مان ال ماى 
و اى من الراللة وموبظة من الجهل بدا الر ان قمل خ م م مر بان الحسان  ا  قولا  

م مر وقمل قتماة جموع كثير قمل ادان بيي ا   ت ملى م   رديون كثير قمل بلممء كثير قمل
وخبدر ا  الثاوري باان بمصا  دان خداا  ال جاوا بان  ر داان حدايش بان بدااا هللا قامل  اا  

/ بدا الر ان قمل خ م بن قتماة    قول  ت ملى  ي تحسو ه  يقاول  135اخلو  / صفحة 

مان د اا مام  ي تقتلو ه  بدا الر ان قمل خ م م مر بن ال  ري    قولا  ت املى وبصايت  
خراك  مم تحدون خن ال د  صلى هللا بلي  وسل  قمل ياو  خحاا حاين أا ا خدام سافيمن وكفامر 
قريش     رخيت كأ   اربم حصي ة  أولتهم الماي ة  مجلسوا    صم ك   يا وقامتلوا مان 
ورائ  وكم ت الماي ة قا شدكت الد يمن  ه  كملحصان  قامل رجال ممان لا  يشاها داارا يام 

ج د اام  لاايه   ل قاامتله  وقاامل بدااا هللا داان خداا  داان ساالول   اا  ماام رخياات ياام رسااول هللا اباار
رسول هللا   م وهللا مم   ل د م باو قط  برج م  ليا   ال خصامى  ي ام وال ثدت ام  ا  الماي اة 
وقمتل م من ورائهم  ال   م م باو م  كلم   مس مان المسالمين  قاملوا يام رساول هللا ابارج 

دسهمم ث  قمل مم خظن الصربى  ال ساتكثر با ك  وما ه  خ ا  خرى د م  ليه   ابم دألمت   ل
   ال و  دقرة م حورة  أقول دقر وهللا بير  قمل رجال يام رساول هللا داأد  وخما   امجلس 
د م قمل     ال ي داى ل د   يا لدس خمت  خن ير هم حتى يلقى الدأس  قامل  هال مان رجال 

ثاى  م طلقات دا  اخاالء داين يايا  حتاى  يا يال م دملطريق  يبرج م  قمل بلى القو  مان ك
كمن دملواسط خي من الجدم ة ا بيل بدا هللا دن خد  دن سلول دثلا  الجايش خو قرياى مان 
ثل  الجيش وا طلق ال د  صلى هللا بليا  وسال  حتاى لقايه  دأحاا و امجضو     هاا ال دا  

يتد ااو    لماام صاالى هللا بلياا  وساال   لااى خصااحمد   ن   مااو   خال يااابل لهاا  حجاارا وال 
التقااوا   مااو   وبصااوا ال داا  صاالى هللا بلياا  وساال  وت اام بوا الا اامئ  ثاا  صاار ه  هللا 



ليدليه  ث م كمم قمل وخقدل المشاركون وبلاى بايله  بملاا دان الولياا دان المايارة  قتال مان 

/ ردمبياة ال دا   136المسلمين سد ون رجال وخصمدته  جرا  شاياة وكسرت / صفحة 

سل  ووثئ د  د ض وجه  حتى صم  الشيطمن دأبلى صوت  قتل محماا صلى هللا بلي  و
قمل ك ى دن مملك  ك ات خول مان بار  ال دا  صالى هللا بليا  وسال  بر ات بي يا  مان 
تحاات المافاار   ماياات دصااوت  اخبلااى  اايا رسااول هللا  أشاامر  لاا  خن اسااكت ثاا  كاا  هللا 

خدااو ساافيمن د ااامم مثاال المشاركين وال داا  صاالى هللا بلياا  وساال  وخصااحمد  وقاو    ااماى 
دد ض خصحمى ال د  صلى هللا بلي  وسل  وجابوا وم ه  من دقر دط    قمل خداو سافيمن 
  ك  ستجاون    قتالك  د ض المثل و ن يلك ل  يكن بن يوي رخي م وال سماات م ثا  قامل 
خدو سفيمن خبل  دل  قمل بمر ادن البطمى هللا خبلى وخجل  قمل خدو سفيمن ا  مات   امل 

هم قتلى دقتلى دار  قمل بمر ال يستوي القتل قتال م    الج ة وقتالك     ال مر قمل خداو ب 
سفيمن لقا بد م  ين ث  ا صر وا راج ين و اى ال دا  صالى هللا بليا  وسال  خصاحمد   ا  
طلده  د امم خصمده  القر   طلدو   حتاى دلااوا قريدام مان حماراء اخساا ثا  رجاع ال دا  

قامل م مار بان قتاماة وكامن  ايمن طلاده  بداا هللا دان مسا وا ويلاك صلى هللا بلي  وسل  
حين يقول هللا ت ملى اليين قمل له  ال مس  ن ال مس قا جم وا لك   مبشاو   بداا الار ان 
قمل خ م م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى أمام داا  قامل الاا  اخول الجارا  والقتال والاا  

وسل  قا قتل  أ سم   الاا  ا بار مام خصامده  ا بر حين سم وا خن ال د  صلى هللا بلي  

/ الا يمااة ويلااك حااين يقااول  137ماان الجااراج والقتاال وماام كاام وا يرجااون ماان / صاافحة 

لكيال تح  وا بلى مام  امتك  وال مام خصادك  بداا الار ان خ ام م مار  ا  قولا  ت املى خم اة 
طلحاة قامل خلقا     مسم قمل خلقى هللا بليه  ال  مس  كامن يلاك خم اة لها  قامل ويكار خن خدام

بل  ال  مس يومئي  ك ت خ  س حتى يسقط سيف  من ياي بدا الر ان قمل خ م م مر بن 
قتماة    قول  ت ملى ظن الجم لية قمل ظن خ ال الشارك بداا الار ان قامل خ ام م مار بان 
قتماة    قول  ت ملى ومم كمن ل د  ان يال قمل خن يال  خصحمد  ومن يالال ياأت  دمام أال 

ة بدا الر ان قامل م مار وقامل قتاماة كامن ال دا  صالى هللا بليا  وسال   يا أا   يو  القيمم
ما مم د   م مايم   ماى خال ال يالن رجل مبيطم  مم او   خال ال يالن رجال د يارا  ياأت  
د  بلى ظهرن يو  القيمماة لا  رأامء خال ال يالان رجال  رسا   ياأت  دا  ياو  القيمماة بلاى 

مل خ ام م مار بان  ياا دان خسال  قامل جامء بقيال دان خدا  ظهرن ل  حمحمة بدا الار ان قا
طملى دمبيط  قمل المرخت  بيط  دهين ثيمدك قمل  د   ال د  صلى هللا بلي  وسل  م مايم 

/ خرى  درتاك  ال قاا  138خال يالن رجل  درة  مم او هم  قمل بقيل المرخت  مم / صافحة 

 ت خدم  ريرة قمل قامل ال دا  صالى  متتك بدا الر ان قمل خ م م مر قمل خ م  مم  قمل سم
هللا بلي  وسل  أ ا  د  من اخ ديمء  قمل ال ياا ون م ا  رجال تا وج امارخة لا  يادن دهام 
وال رجل ل  أ  ي تظر والاتهم وال رجل يد ا  د امء لا  يفارن م ا   لمام ختا  المكامن الايي 

بلا  سامبة يريان وجمءن ب ا ال صر قمل للشمس   ك مأمورة و    مأمور الله  احدسهم 
 حدست ل  سمبة حتى  ت  هللا بليا  و بماوا خ هام لا  تحادس خحاا مان قدلا  وال د اان ثا  
ور ت الا يمة  جمءت ال مر  ل  تأكلهم  قمل  ن  يك  ألوال  ليدمي    مان كال قديلاة ما ك  



رجل قمل  ل قت يان ديا رجلاين خو ثالثاة قامل  قامل  ن ما ك  الالاول قامل  اأبرجوا رخس 
 ألقوا    الا يمة  جمءت ال مر  أكلتهم قمل  قمل رسول هللا صالى هللا بليا   دقرة من ي ى

وسل   ل  تحل الا يمة خحا قدل م ويلك خن هللا رخى ر ف م  طيدهم ل م بدا الر ان قامل خ ام 
ادن بيي   بن مطر  بن الرحمك دن م اح     قول  ت ملى خ من اتدع ررون هللا قامل 

ن هللا قمل كمن أل بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتماة قامل من ل  يال كمن دمء دسبط م
خصيى المسلمون يو  خحا مصايدة  كام وا قاا خصامدوا مثلهام ياو  داار ممان قتلاوا وخساروا 

/ خو لمم خصدتك   يا مصيدة قا خصدت  مثليهم بدا الار ان  139 قمل هللا ت ملى / صفحة 

الايين قتلاوا  ا  ساديل هللا خمواتام دال  قمل خ م م مر بن قتاماة  ا  قولا  ت املى وال تحسادن
خحيمء قمل دلا م خن خروا  الشهااء    صور طير ديض تأكل من ثمامر الج اة قامل م مار 
وقمل الكلد     صور طير برر تسر     الج ة وتأوي  لى ق مايل تحت ال ارش بداا 

هللا  الر ان قمل  م الثوري بن اخبمش بن بدا هللا دن مرة دان مسارون قامل ساأل م بداا
دن بمر بن  ين ا ية وال تحسدن الايين قتلاوا  ا  ساديل هللا خمواتام دال خحيامء ب اا ردها  
ير قون قمل قمل خروا  الشهااء ب ا هللا كطير برار لهام ق مايال م لقاة دامل رش تسار  
 اا  الج ااة حياا  شاامءت قاامل  اامطلع  لاايه  ردااك اطالبااة  قاامل  اال تشااتهون ماان شاائ 

سر     الج ة    خيهم شائ م ثا  اطلاع  لايه  الثم ياة  قامل  ال  أ ياكمون قملوا رد م خلس م  
تشتهون من شئ  أ ياكمون  قملوا رد م خلس م  سر     الج ة    خيهم شئ م ث  اطلاع  لايه  
الثملثة  قمل لها   ال تشاتهون مان شائ  أ يااكمون  قاملوا رد ام ت ياا خرواح ام  ا  خجساما م 

ب ه  بدا الر ان قامل خبدر ا  ادان بيي ا     قمتل    سديلك   قتل مرة خبرى قمل  سكت
بن بطمء دان السامئى بان خدا  بديااة بان بداا هللا خ ها  قاملوا  ا  الثملثاة حاين قامل  ال 
تشتهون شيئم  أ ياكمون قملوا تقر   دي م ب م السال  وتبدارن خن قاا رراي م وررا  ب ام 

/  140بدا الر ان قمل خ م م مار بان ال  اري بان ادان ك اى دان مملاك قامل / صافحة 

قملت خ  مدشر لك ى دن مملك و و شمك اقرخ بلاى اد ا  الساال  ت  ا  مدشارا  قامل يافار 
هللا لك يم خ  مدشر خو ل  تسم   مم قمل رسول هللا صلى هللا بلي  وسل    مم  سامة المسال  
طير ت لق    شجر الج ة يرج هم هللا  لاى جساان ياو  القيمماة قملات را فت  أساتافر هللا 

مل خ م م مر بن قتاماة  ا  قولا  ت املى حتاى يميا  البديا  مان الطياى قامل بدا الر ان ق
حتى يمي  الكم ر من الضمن بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتماة    قول  ت ملى سايطقون 
ث  مم دبلوا د  يو  القيمة قمل يطوقون    خب امقه  ياو  القيمماة بداا الار ان قامل خ ام ادان 

ت دااار متجاارا  اا  الجم ليااة  باارج  اامس ماان بيي اا  باان بماارو باان بكرمااة قاامل كم اا
المسلمين يرياو    لقيه   مس من الشركين  قملوا له   ن ال مس قاا جم اوا لكا   مبشاو   
 أمم الجدمن  رجع وخمم الشاجمع  أباي خ داة القتامل وخ داة التجامرة وقاملوا حساد م هللا و  ا  

يين قمل له  ال امس  ن ال امس قاا الوكيل قمل وختو    ل  يلقوا خحاا  أ  ل هللا ت ملى  يه  ال
جم وا لك   مبشو   بدا الار ان قامل خ ام ادان بيي ا  وخبدر ا   كريام بان الشا د  بان 
بدا هللا ادن بمرو قمل    كلماة  دارا ي  حاين خلقا   يا  الد يامن ي  ا  ال امر حساد م هللا / 

  / و    الوكيل بدا الار ان قامل  ام الثاوري بان م صاور بان  دارا ي   ا 141صفحة 



قول  ت ملى سيطوقون مم دبلوا قمل طون من  امر بداا الار ان قامل  ام الثاوري بان خدا  
 سحمن بن خد  وائل بن ادن مس وا قمل يجئ ممل  يو  القيممة ث دم م  ي قر رخس  ويقاول 
خ م مملك اليي دبلت د   ي طوي بلى ب ق  بدا الر ان قمل خ م م مر بان قتاماة قامل لمام 

ا اليي يقرض هللا قررم حس م قملت اليهوا   مم يستقرض الفقير من خ  ل هللا ت ملى من ي
الا    أ  ل هللا ت ملى لقا سمع هللا قول اليين قملوا  ن هللا  قير و حن خأ يمء بدا الر ان 
قمل خ م الثوري بن خد  الجحم  بان مسال  الدطاين قامل ساأل الحجامج جلسامءن بان  اين 

وا الكتى لتدي    لل مس وال تكتمو    قم  رجل  لاى سا يا ا ية و يا خبي هللا ميثق اليين خوت
دن جدير يسأل   قمل و ي خبي هللا ميثمن خ ل الكتمى اليهوا لتدي    لل امس محمااا صالى هللا 
بليا  وساال  وال يكتمو اا    داايون ال تحساادن الاايين يفرحاون دماام ختااوا قاامل دكتماام ه  محماااا 

   حن بلاى ايان  دارا ي  بداا الار ان قامل خ ام ويحدون خن يحماوا دمم ل  يف لوا قمل قوله

/ ادان وقامص خبدارن خن  142ادن جري  قمل خبدر   ادن خد  مليكة خن بلقمة / صافحة 

مروان قمل لرا ع دواد  اي ى يم را ع  لى ادن بدمس  قل ل  لئن كمن كل امر  م م  ار  
بدامس ومام لكا  دمم خوت  وخحى خن يحماا دمام لا  يف ال ي ايى ل  ايدن خجم اين  قامل ادان 

ولهين   مم ابم ال دا  صالى هللا بليا  وسال  يهاوا  ساأله  بان شائ  كتماون  يامن وخبدارون 
دايرن  أرون خن قا استجمدوا هلل دمم خبدرون ب   ممم سأله  و رحوا دمام ختاوا مان كتمام ه  
  يمن ث  قرخ و ي خبي هللا ميثق اليين خوتاوا الكتاى ا ياة بداا الار ان قامل خبدر ا  الثاوري
بن رجل بن ادن المسيى    قول  ت ملى رد ام   اك مان تاابل ال امر  قاا رساول خب يتا  
قمل  ين بمصة لمن ال يبرج م هم بدا الر ان قمل خ م الثوري بن اخبماش بان بيثماة 
بن اخسوا بن بدا هللا قمل مم من  فس درة وال  مجرة  ال والموت بير لهم ثا  قارخ بداا 

رار وقرخ  ين ا ية وال يحسدن اليين كفروا خ مم  مل  لها  ا ياة هللا ومم ب ا هللا بير لألد
بدا الر ان قمل خ م م مر بن ال  ري    قول  ت ملى ولتسام ن مان الايين خوتاوا الكتاى 
ماان قاادلك  وماان الاايين خشااركوا خيى كثياارا قاامل  ااو ك ااى داان اخشاار  وكاامن يحاارض 

رن ويهجاو ال دا  صالى هللا المشركين بلى ال د  صلى هللا بلي  وسال  وخصاحمد   ا  شا 
بلي  وسل  وخصحمد   م طلق  لي  بمسة  فر من اخ صمر  ايه  محماا دان مسالمة ورجال 
آبر يقمل ل  خدو بدس  أتون و و    مجلس قوم  دمل وال   لمام رآ ا  يبار ما ه  وخ كار 

/ ج ئاامك وال لحمجااة قاامل  ليااان  لاا  د رااك   ليحاااث    143شااأ ه  وقااملوا / صاافحة 

ءن رجل م ه   قمل جئ مك ل دي ك خاربم ب ا م ل ست فق دهم قمل وهللا لئن   لات  دحمجت   جم
لقا جهات  م ي   ل لك   يا الرجل  واباون خن يأتون بشمء حاين يهااخ با ه  ال امس  اأتون 
  ماون  قملت امرخت  مم طرقك  ضالء سمبته   اين لشائ ممام تحاى قامل   ها  قاا حااثو   

خيااوى باان بكرمااة   اا  خشاار  بلاايه   كلمهاا   قاامل ماام  دحااايثه  وشااأ ه  قاامل م ماار باان
تر  ااو   ختر  ااو   خد اامءك  وخرااوا خن يدااي ه  تماارا  قااملوا   اام  سااتح  خن   ياار خد مض اام 
 يقاامل  اايا ر ي ااة وسااق و اايا ر ي ااة وسااقين  قاامل ختر  ااو    ساامءك   قااملوا خ اات خجماال 

الح م  قاا بلمات حمجت ام ال مس وال  أم ك وخي امرخة تمت ع م ك لجمملك ولك ام  ر  اك سا
 لاى السااال  اليااو   قاامل   اا  ايتااو   دسااالحك  واحتملااوا ماام شاائت  قااملوا  اام  ل  لي اام  أبااي 
بليك وتأباي بلي ام  اي ى ي ا ل  ت لقات دا  امرختا   قملات خرسال  لاى امثامله  مان قوماك 



  يكو وا م ك  قمل لو وجا    ضالء  مئمم مم خيقظو   قملت  كلمه  مان  اون الديات  اأدى
بليهم قمل    ل  ليه  يفو  ريح  قملوا مم  ين الري  يم خدام  االن قامل  ايا بطار خ   االن 
المرخت   ا م  لي  د ره  ليشت  ل  رخس  ث  ابت ق  ث  قمل اقتلوا باو هللا  ط    خداو بادس 
 اا  بمصااارت  وبلاااى محماااا دااان مسااالمة دملسااي   قتلاااون ثااا  رج اااوا  أصااادحت اليهاااوا 

لى هللا بلي  وسل   قملوا قتل سايا م أيلاة  ايكر   ال دا  صالى ميبورين  جمءوا ال د  ص
هللا بلي  وسل  ص ي   ومم كمن يحرض بليه  ويحرض    قتمله  ويضييه  د  ثا  ابام   

/ صلحم قمل وكمن يلاك الكتامى ماع بلا  د اا  144خن يكتى دي   ويد ه  حاث م / صفحة 

ختاوا ال دا  صالى هللا بليا  وسال   بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتاماة قامل  ن خ ال بيدار
وخصحمد   قملوا   ام بلاى رخيكا  و يئاتك  و  ام لكا  وا  أكايده  هللا وقامل ال تحسادن الايين 
يفرحون دمم ختوا ويحداون خن يحمااوا دمام لا  يف لاوا بداا الار ان قامل خ ام دان بيي ا  بان 

  وسل  يقاول بمرو دن اي مر قمل سم ت رجال من ولا خ  سلمة  وج ال د  صلى هللا بلي
قملت خ  سلمة يم رسول هللا ال خسمع يكر ال سمء    الهجرة دشئ  أ  ل هللا  مستجمى لها  
رده  خ   ال خريع بمل بمل م ك  من يكر خو خ ثى بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتاماة 
   قول  ت املى و ن مان خ ال الكتاى لمان ياضمن دامهلل قامل   لات  ا  ال جمشا  وخصاحمد  

ل د  صلى هللا بلي  وسل  واس  ال جمش  خصاحمة قامل الثاوري اسا  ال جمشا  ممن آمن دم
خصحمة قمل ادن بيي    و دمل ردية بطية بدا الر ان قمل خ م م مار بان قتاماة  ا  قولا  
ت ااملى وصاامدروا ورادطااوا يقااول صاامدروا المشااركين ورادطااوا  اا  سااديل هللا / صاافحة 

بدا الر ان قمل  م م مار بان الحسان  ا  / سورة ال سمء دس  هللا الرحمن الرحي   145

قول  ت ملى واتقوا هللا اليي تسمءلون د  واخرحم  قمل  او قاول الرجال خ شااك هللا الارح  
بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتماة قمل دلا ا  خن ال دا  صالى هللا بليا  وسال  قامل اتقاوا 

  ت املى   ا  كامن حودام هللا وصلوا اخرحم  بدا الر ان قمل خ ام م مار بان قتاماة  ا  قولا
كديرا قمل  ثمم بدا الر ان قمل خ م م مر بان ال  اري بان باروة بان بمئشاة قامل قلات 
لهم قول هللا ت ملى و ن بفت  خال تقسطوا    اليتمى  أ كحوا مم طمى لك  من ال سامء قملات 
ياام اداان خبتاا  اليتيمااة التاا  تكااون  اا  حجاار وليهاام  يرأااى  اا  مملهاام وجمملهاام ويريااا خن 

حهم دأا ى من صااقهم   هوا بن خن ي كحو ن حتى يقساطوا لهان  ا   كمامل الصااان ي ك
وخمروا خن ي كحوا مم سوا ن من ال سمء  م بداا الار ان خ ام م مار بان خياوى بان سا يا 
دن جدير    قول  ت ملى و ن بفت  خال تقسطوا    اليتمى قمل بم  ال مس خال يقسطوا  ا  

/ خحال لكا  مث اى وثاال   146كا  يقاول مام / صافحة اليتممى    لت  م كحوا مام طامى ل

وردمع وبم وا    ال سمء مثل الايي بفات   ا  اليتاممى خال تقساطوا  ايهن بداا الار ان خ ام 
م مر بن قتماة    قول  ت ملى يلك خا ا  خال ت ولاوا قامل خال تميلاوا بداا الار ان قامل خ ام 

  التا  ج ال هللا لكا  قيمام قامل م مر بن الحسن    قول  ت ملى وال تضتوا السفهمء خماوالك
السافهمء اد ااك السافي  وامرختااك السافيهة وقولاا  قيممام قاامل قيام  بيشااك وقاا يكاار خن ال داا  
صلى هللا بلي  وسل  قمل اتقوا هللا    الر يفين اليتي  والمرخة بدا الر ان قمل خ ام م مار 

ليتاممى  ا ن ءا سات  بن قتماة والحسن    قول  ت ملى وادتلاوا اليتماى قامل يقاول ابتداروا ا



ماا ه  رشاااا  ااما  وا  لاايه  خمااواله  وال تأكلو اام  ساارا م وداااارا يقااول ال تساار   يهاام وال 
تدمار خن يكدر ومن كمن أ يم  ليست ف  ومن كمن  قيرا  ليأكل دملم رو   م بدا الر ان 
قمل خ م م مر بن ال  ري بن القمس  دن محما قمل جمء رجال  لاى ادان ال دامس  قامل  ن 

حجري خموال يتممى و و يستأي   خن يصيى  يهم قمل ادن بدمس خلست تدا  راملتهم    
قمل دلى قمل خلست ته ئ جردم م قمل دلاى قامل خلسات تلاوط حيمراهم قامل دلاى قامل خلسات 

/ رسالهم ي  ا  مان لد هام  147تفرط بليهم يو  ورا م قمل دلى قمل  أصى من / صفحة 

يى دن س يا بن القمس  دن القمس  ادن محما قامل بدا الر ان قمل خبدر   الثوري بن يح
جمء خبراد   لى ادن بدمس  قمل  ن    حجري يتممى و ن لها   داال ولا   دال وخ ام خما   
    دل  وخ قر ي    ظهر م  مميا يحل لا  مان خلدم هام قامل  ن ك ات تداا  راملتهم وته اأ 

 اك  ا  الحلاى  ام جردم م وتلوط حيمرهم وتسق  بليهم  مشرى أير مرار د سال وال  م
بدااا الاار ان قاامل خ اام الثااوري باان ماياارة باان  داارا ي   اا   ااين ا يااة وماان كاامن أ ياام 
 ليست ف  ومن كمن  قيرا  ليأكل دملم رو  قمل مم سا الجوع ووارى ال ورة ليس دلدس 
الكتمن وال الحلل  ام بداا الار ان قامل خ ام الثاوري بان ادان خدا   جاي  بان مجم اا وبان 

دير    قول  ت ملى  ليأكل دملم رو  قامل  او القارض قامل الثاوري حمما بن س يا دن ج
وقمل  الحك  خيرم خال ترى خ   يقول   يا ا  ت   ليه  خموله   أشهاوا بليه  ي    الوصا  
 م بدا الر ان قمل سم ت  شممم يحا  بن محما دن سيرين بن بدياة  ا  قولا  ت املى 

/ بليا  قارض  ام بداا الار ان  148حة ومن كمن  قيرا  ليأكل دملم رو  قمل  و / صف

قمل خ م م مر بن خيوى بن ادن سيرين بن بديااة مثلا  قامل م مار سام ت  شاممم يقاول 
سألت الحسن بن قول  ت ملى ومن كمن أ يم  ليست ف  قمل لايس دقارض  ام بداا الار ان 
 قمل خ م ادن بيي ة قمل خبدر   بمرو دن اي مر بن بطمء وبكرمة قمال يرع ياان  ام بداا
الر ان قمل خ م الثوري بن خد   سحمن بن صلة دن   ر ال دس  قامل جامء  لاى بداا هللا 
رجل من  ماان بلى  رس خدلق  قمل  ن بما  خوصاى  لا  دتركتا  و ن  ايا مان تركتا  
خ أشتري  قمل ال وال تستقرض مان خماواله  شايئم  ام بداا الار ان قامل خ ام ادان بيي اة قامل 

ن ال ر   قمل قم رجال لل دا  صالى هللا بليا  وسال   ن خبدر   بمرو دن اي مر بن الحس
   حجري يتيمم خ أررد  قامل ممام ك ات م ا  رامردم ولااك قامل خ أصايى مان مملا  قامل 
دملم رو  أير متأثل ممال وال وان مملك دممل   م بدا الار ان قامل خ ام م مار بان خياوى 

الاار ان خ اام /  اام بدااا  149باان بماارو داان اي اامر باان الحساان ال ر اا  مثلاا  / صاافحة 

الثوري بن ادن خد   جي  بن ال دير دن موسى بن الحسن ال ر   بن ال دا  صالى هللا 
بليا  وساال  مثلاا   اام بدااا الاار ان قاامل خ اام م ماار باان قتااماة قاامل كاام وا ال يورثااون ال ساامء 
   لت ولل سمء  صيى ممام تارك الولااان واخقرداون  ام بداا الار ان قامل خ ام م مار بان 

قول  ت ملى و يا حرر القسمة خولوا القردى واليتمى ادن والمساكين الحسن وال  ري    
 مر قو   م   قمال    محكماة ويلاك ب اا قسامة ميارا  الميات  ام بداا الار ان قامل خ ام 
م مر بن  شم  دان باروة خن خدامن خبطامن مان ميارا  المصا ى حاين قسا  مملا   ام بداا 

بهم المياارا  والوصااية وقاامل الاار ان قاامل خ اام م ماار باان قتااماة خن اداان المساايى قاامل  ساا



الكلد  مثل يلك  م بدا الر ان قمل خ م الثوري بان ادان خدا   جاي  بان مجم اا  ا  قولا  
ت ملى و يا حرر القسمة خولوا القردى قامل  ا  واجداة بلاى خ ال الميارا  مام طمدات دا  
ا خ فسه   م بدا الر ان قمل خ م ادن جريل قمل خبدر   ادان خدا  مليكاة خن خساممء اد اة بدا

الرحمن دن خد  دكر والقمس  دن محما خبدران خن بداا هللا دان بداا الارحمن دان خدا  دكار 
قس  ميرا  خدي  بدا الرحمن وبمئشة حية قمل  ل  ياع    الاار مساكي م وال يا قراداة  ال 
خبطمن من ميرا  خدي  قمل وتال و يا حرر القسمة خولوا القردى ا ية قمل القمس   ايكرت 

يلك الدن بدمس مم خصامى لايس يلاك لا    مام يلاك للوصاية و  مام  اين /  150صفحة  /

ا ية    الوصية يريا الميت خن يوص  له   ام بداا الار ان قامل خ ام الثاوري بان حدياى 
بن ادن خد  ثمدت بن س يا دن جدير    قول  ت ملى وليبش الايين لاو تركاوا مان بلفها  

ن اتااق هللا وصااله  وخبطهاا  ولااو يريااة راا فم قاامل يحراار   المساامكين واليتااممى  يقولااو
كم وا    خحدوا خن يدقوا خوالا   قمل حديى وقامل مقسا  الايين يقولاون اتاق هللا وخمساك 
بليك مملك ولو كمن يا قردة خحى خن يوص  له   م بدا الر ان خ م م مر بن قتماة  ا  

 اأمرن قول  ت ملى وليبش اليين لو تركوا من بلفه  يرية ر فم قمل  يا حررت وصاية 
دمم ك ت آمرا د   فسك ممم تتقرى د   لى هللا ت ملى وبا   ا  يلاك مام ك ات بمئفام بلاى 
راا فة لااو تااركته  د اااك  اامتق هللا وقاال قااوال ساااياا ساااان  ن ياع بدااا الاار ان قاامل خ اام 
الثوري بن ي لى دن   ممن قمل خبدر   من سمع ادان بمار يقاول التوداة مدساوطة لل داا 

مر وليست التودة لليين ي ملاون السايئمت حتاى  يا حرار خحاا   مم ل  يسق ث  قرخ ادن ب

/  ام بداا  151الموت قمل   ى تدت الئن قمل ث  قامل و ال حراور  ال الساون / صافحة 

الر ان خ م م مر بن قتماة  ا  قولا  ت املى  أمساكو ن  ا  الدياوت حتاى يتاو هن الماوت 
 ا  قولا  با  وجال والايان  قمل  سبتهم الحاوا  م بداا الار ان قامل خ ام م مار بان قتاماة

يأتي هم م ك   أيو مم قمل  سبتهم الحاوا  م بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتاماة  ا  قولا  
ت ااملى للاايين ي ملااون السااوء دجهلااة قاامل اجتمااع خصااحمى الرسااول صاالى هللا بلياا  وساال  
 رخوا خن    كل شئ بص  د  ت ملى  هو جهملاة بمااا كامن وأيار يلاك  ام بداا الار ان 

 م الثوري بن صمل  بن الش د     قول  ت ملى الفحشة من  سمئك  قمل ال  م  م بدا قمل 
الر ان قمل الثوري وقمل أيرن البروج من الم صية  م بدا الر ان قمل خ م الثوري بن 
رجل بن الرحمك قمل ث  يتودون من قريى قمل كل شئ قدل الماوت  هاو قرياى  ام بداا 

ولا  ت املى ال يحال لكا  خن ترثاوا ال سامء كر ام قامل الر ان خ م م مر بان ال  اري  ا  ق
  لاات  اا   اامس ماان اخ صاامر كاام وا  يا ماامت الرجاال ماا ه   أملااك ال اامس دممرختاا  ولياا  
 مسكهم قول  حتى تموت  يرثهم    لت  يه   م بدا الر ان خ م م مر بان قتاماة  ا  قولا  

ي م هام / صافحة وال ت رلو ن يقول ال ي دا  لاك خن تحادس امرختاك رارارا حتاى تفتاا

/ بدا الر ان قمل خ م م مر قمل خبدر   سممك دن الفرال بان ادان الديلمام   قامل  152

  لت  متمن ا يتمن  حااا مم  ا  خمار الجم لياة واخبارى  ا  اإلساال  بداا الار ان بان 
م مر بن قتماة    قولا  ت املى  ال خن ياأتين دفحشاة مدي اة قامل  او ال شاو  بداا الار ان 

بان بطامء البراسام   خن الرجال كامن  يا خصامدت امرختا   محشاة خباي مام  قمل خ م م مر



سمن  ليهم وخبرجهم   سخ يلك الحاوا  م بدا الر ان خ م م مر بن قتماة    قولا  ت املى 
وخبين م ك  ميثقم أليظم قمل  و مم خبي هللا ت ملى لل سمء بلى الرجمل   مسمك دم ارو  

بي ب ا بقاة ال كم   م بدا الر ان قمل خ ام م مار خو تسري  د حسمن قمل وقا كمن يلك يض
بن قتماة بن بمران دن حصين    قول  ت ملى وخمهت ل   سمئك  قمل    ممم حر  اخ  
قمل وقمل مسرون دن اخجاع وسئل ب هم  قمل   هم مدهمة  ابهم قمل م مر وكمن الحسان 

  خ   كر هم خيرام  ام وال  ري يكر م هم  م بدا الر ان  م م مر بن خد  طموس بن خدي

/ اث تا   153بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتماة خن ادن مس وا قمل حار  هللا / صافحة 

بشرة امرخة وخ م خكر ث ت  يلك بشرة اخمة وخمهم ود تهم واخبتين يجماع دي همام واخماة 
 يا وطئهم خدوك واخماة  يا وطئهام اد اك واخلماة محماا  يا   ات واخماة  ا  بااة أيارك 
واخمة لهم  وج قمل ال ب   وكمن ادن مسا وا يقاول دي هام طالقهام واكارن خمتاك مشاركة 
وبمتك من الررمبة وبملتك من الررمبة  م بدا الر ان قامل خ ام م مار بان ال  اري 
بن ادن المسيى    قول  ت ملى والمحص ت من ال سمء قامل  ان يوات اخ واج حار  هللا 

دي هم طالقهم قمل م مر وقمل الحسن مثل يلك  ام بداا ت ملى  كمحهن  ال مم ملكت يمي ك  
الر ان قمل خ م م مر بن خياوى بان ادان سايرين بان بديااة قامل خحال هللا لاك خرد ام  ا  
خول السورة وحر  بلياك كال  كام  محصا ة د اا اخرداع  ال مام ملكات يمي اك قامل م مار 

ملكات يمي اك  وخبدر   ادان طاموس بان خديا  قامل  ال مام ملكات يمي اك قامل   وجاك ممام
يقول حر  هللا ال  م ال يحل لك خت تطأ امرخة  ال مم ملكت يمي ك  ام بداا الار ان قامل خ ام 
م مر بن قتماة بن خد  البليل خو أيرن خو بن خد  س يا الباري قامل خصاد م سادميم مان 
سد  يو  خوطمس لهن خ واج  كر  م خن  قع بلايهن ولهان خ واج  ساأل م ال دا  صالى هللا 

/ مااان ال سااامء  ال مااام ملكااات خيمااا ك   154ل     لااات والمحصااا ت / صااافحة بليااا  وسااا

 مستحلل م ن دملك اليمين م مر بن قتماة بن شري     قول  ت املى وردئادك   لاى قامل ال 
دااأس دملرديدااة وال داامخ   يا لاا  يكاان اباال دااملمرخة قاامل بدااا الاار ان قاامل م ماار وال يحاال 

الرجل ورديدت  بدا الر ان قمل خ ام م مار بان  للرجل اد ة رديدت  وال دأس دملمرخة دمرخة
الحسن    قول  ت ملى  مم استمت ت  م هن قمل  و ال كم  بدا الر ان قامل خ ام م مار بان 
ادن طموس بن خدي     قول  ت ملى وبلق اخ سان را يفم قامل  ا  خمار ال سامء قامل لايس 

  ا  خرا   مام  يكون اإل سمن    شئ خر   م      خمر ال سامء قامل يرياا ب اا الاوطء
يكون الرجل د ا خليس كيلك قمل سلمة بدا الر ان قامل خ ام م مار بان الحسان  ا  قولا  
ت ملى  ن تجت دوا كدمئر مم ت هون ب   الكدمئر اإلشراك دمهلل وبقون الوالاين وقتل الا فس 
وخكاال الرداام وقااي  المحصاا ة وخكاال ماامل اليتااي  واليمااين الفاامجرة والفاارار ماان ال حاا  / 

بدا الر ان قمل خ م م مر بن ادن طموس بن خدي  قمل قيال خدان بدامس  / 155صفحة 

الكدمئر سدع قمل     لى السد ين خقرى بدا الر ان قمل خ م م مار بان خدا   ساحمن بان 
وداارة باان بااممر خداا  الطفياال باان بدااا هللا داان مساا وا قاامل خكداار الكداامئر اإلشااراك داامهلل 

واليااأس ماان رو  هللا بدااا الاار ان قاامل خ اام واخماان ماان مكاار هللا والق ااوط ماان رحمااة هللا 
م ماار باان اداان  جااي  باان مجم ااا خن بماار داان البطاامى قاامل خ اام  ئااة كاال مساال   اام بدااا 



الر ان قمل خ م م مار بان قتاماة خن بدياا الثقفا  اسات مل  بمار دان البطامى بلاى جايش 
 قتل    خرض  مرس  و وجيش   قمل بمر لاو ا حام   لا  ك ات لها   ئاة قامل م مار دان 

ماة   ه  كم وا يرون خن يلك    يو  دار خال ترى خ   يقاول ومان ياوله  يومئاي ادارن  ال قت
متحر م  ام بداا الار ان قامل خ ام م مار بان رجال بان ادان مسا وا قامل بماس آيامت  ا  
سورة ال سمء لهن خحى  ل  من الا يم جمي هم  ن تجت دوا كدمئر مم ت هون ب    كفر با ك  

ك حسا ة يرا فهم وقولا  ت املى  ن هللا ال يافار خن يشارك دا  سيئمتك  وقول  ت املى و ن تا

/ ي مال ساوءا خو يظلا   156ويافر مم اون يلك لمن يشمء وقولا  ت املى ومان / صافحة 

 فس  ث  يستافر هللا يجا هللا أفاورا رحيمام وقولا  ت املى والايين ءام اوا دامهلل ورسال  ولا  
ن هللا أفاورا رحيمام بداا الار ان يفرقوا دين خحا م ه  خولئك سو  يضتيه  خجاور   وكام

قمل خ م م مر بن شيخ من خ ل مكة    قولا  ت املى وال تتم اوا مام  رال هللا دا  د راك  
بلى د ض قمل كم ت ال سمء يقلن ليت م ك م رجمال   جم ا كمام يجم اا الرجامل و اا و  ا  

لار ان قامل سديل هللا  قمل هللا ت ملى وال تتم وا مم  رل هللا د  د رك  بلاى د اض بداا ا
م مار وقاامل الكلدا  ال تم ااى  وجااة خبياك وال ماامل خبياك وساال هللا خ اات مان  راال  بدااا 
الر ان قامل خ ام بيي اة بان ادان ادا   جاي  بان مجم اا قامل قملات خ  سالمة يام رساول هللا 
خيااا و الرجاامل وال  ااا و و  ماام ل اام  صاا  المياارا     لاات وال تتم ااوا ماام  راال هللا داا  

 ان قامل خ ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى ولكال ج ل ام د رك  بلاى د اض بداا الار
مااولى قاامل المااوال  اخولياامء اخى خو اخ  خو اداان اخ  خو أياارن ماان ال صاادة / صاافحة 

/ بدا الر ان قمل خ م الثوري بن م صور بن مجم ا    قول  ت ملى ولكل ج ل ام  157

فام  ا  الجم لياة  لمام كامن مولى قامل  ا  اخوليامء والايين بقاات خيما ك  قامل كامن  ايا حل
اإلسال  خمروا خن يضتو    صيده  من ال صر والوالء والمشورة وال ميرا  بدا الار ان 
قمل خ م م مر بن قتماة    قول  ت ملى واليين بقات خيم ك  قمل كمن الرجل  ا  الجم لياة 
ي مقا الرجل  يقول ام  امك و ام   امك وترث   وخرثك وتطلى د  وخطلاى داك  لمام 
جمء اإلسال  دق  م ه   مس  أمروا خن يضتو    صيده  من الميرا  و و الساس ث   ساخ 
يلك دملميرا   قمل وخولوا اخرحم  د ره  خولى دد ض    كتى هللا بدا الر ان قمل خ ام 
م مر بن قتماة قمل صك رجل امرخت   أتت ال د  صلى هللا بليا  وسال   اأراا خن يقياا م 

الرجمل قوماون بلاى ال سامء قامل م مار وسام ت ال  اري يقاول  ن م    أ  ل هللا ت ملى 
رجال جار  امرختا  خو شاجهم لا  يكان بليا   ا  يلاك قاوا وكامن بليا  ال قال  ال خن ياااو 
بلي   يقتلهام  يقتال دهام بداا الار ان قامل خ ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى ق تات قامل 

لحساان وقتااماة   ظااو ن / بدااا الاار ان قاامل خ اام م ماار باان ا 158مطي اامت / صاافحة 

وا جرو ن قمال  يا بم   شو  م وبظهم   ن خقدلت و ال  جر مرج هم   ن خقدلت و ال 
رردهم رردم أير مدر  ث  قمل  ا ن خط ا ك   اال تدااوا بلايهن ساديال قامل بداا الار ان 
قمل م مر قمل الكلد  ليس الهجر    المرمجع خن يقول لهم  جرا والهجر خن يأمر م خن 

ع  لااى مرااج هم بدااا الاار ان قاامل خبدر اا  اداان جااريل قاامل قلاات ل طااامء تفاائ ويرجاا
 مرردو ن قمل رردم أير مدر  قمل ادن جريل  لاى قولا   اال تدااوا بلايهن ساديال قامل 



ال لل بدا الر ان قمل خبدر م الثوري بن رجل بن خد  صمل  بن ادن بدامس  ا  قولا  
لهام داملقول وال يااع جممبهام  ت ملى وا جرو ن    المرمجع قمل يهجر م دلسم   ويالاظ

بداا الار ان قاامل خ ام الثااوري بان بصااي  بان بكرمااة قامل   ماام الهجاران دااملم طق خن 
يالط لهم وليس دملجممع وقمل الثوري    قول  ت ملى   ن خط  ك  قمل ختت الفاراش و ا  
تدار  بدا الر ان قمل خ م م مر بن خيوى بن ادان سايرين بان بديااة  ا  قولا  ت املى 

/ وجمءتاا  اماارخة  159ن خ لاا  وحكماام ماان خ لهاام قاامل شااهات بلياام / صاافحة حكماام ماا

و وجهم مع كل واحا م ه   ئم  من ال مس وخبرج  ضالء حكمم و ضالء حكمم  قامل بلا  
الحكمين ختااريمن مام بليكمام  ن بليكمام  ن رخيتمام خن تفرقام  فرقام و ن رخيتمام خن تجم ام 

لا  كايدت ال وهللا ال تدار  حتاى ترراى دكتامى جم تمم  قمل ال وج خمم الفرقة  ال قمل ب
هللا لك وبليك قملت المرخة رريت دكتمى هللا ل  وبل  قمل خ م م مر بان يحياى دان خدا  
كثير بن خد  سلمة دن بدا الرحمن قمل  ن شمء الحكممن  رقم و ن شمءا خن يجم م جم ام 

حكمامن  ا  الفرقاة بدا الر ان قمل م مر وقمل الحسن يقول يحكمامن  ا  اإلجتمامع وال ي
بدا الر ان قمل خبدر   م مر بن ادن طموس بن بكرمة دن بملا بن ادان بدامس قامل 
د ثت خ م وم موية دن خد  سفيمن حكمين قمل م مر دلا   خن بثممن د ثهمم  قيال لهمام  ن 
رخيتمم خن تجم م جم تمم و ن رخيتمم خن تفرقم  رقتمم بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتاماة 

دن خد   جي  بن مجم ا    قول  ت املى والجامر يى القرداى قامال  او جامرك و او وبن ا
يو قرادتك والجمر الج ى جمرك من قو  آبرين والصامحى دملج اى صامحدك  ا  السافر 
وادن السديل اليي يمر بليك و و مسم ر بدا الر ان قمل  م الثوري بان خدا   مشا  بان 

 ااق هللا دي هماام يقااول يو ااق هللا دااين / يرياااا  صاالحم يو 160مجم ااا قاامل  ن / صاافحة 

الحكمين بدا الر ان قمل خ م الثوري بن خد  دكيار بان سا يا دان جديار  ا  قولا  ت املى 
والصمحى دملج ى قمل الر يق    السفر قامل الثاوري وقامل خداو الهياث  بان  دارا ي   ا  

و ن تاك حسا ة المرخة  م بدا الار ان خ ام م مار قامل تاال قتاماة  ن هللا ال يظلا  مثقامل يرة 
ير فهم قمل خن تفرل حسا مت  سايئمت  دمثقامل يرة خحاى  لا  مان الاا يم ومام  يهام بداا 
الر ان قمل خ م م مر بن خدمن دن خد  بيمش بن خد  ال ملية قامل جئات  لاى خدا   ريارة 
 قلت دلا   خ ك قلت  ن الحس ة ترمب  خل  خل  ر   قمل خدو  ريرة ل  خقل يلك لا  

ترمب  الحس ة خلف  خل  ر   بدا الر ان قمل خ م م مر بن  ياا تحفظوا ولكن قلت 
دن خسل  بن بطمء دن يسمر بن خد  سا يا البااري خن ال دا  صالى هللا بليا  وسال  قامل 
يبرج من ال مر من كمن    قلد  مثقمل يرة من اإليممن قمل خدو س يا  من شمء  ليقارخ  ن 

 ماار قاامل خبدر اا  رجاال باان الم هاامل داان هللا ال يظلاا  مثقاامل يرة بدااا الاار ان قاامل خ اام م
بمرو بن س يا دن جدير قمل جمء رجل  لى ادن بدمس  قمل خرخيات خشايمء تبتلا  بلا  

/ اباتال   161من القرآن قمل مم  و خشاك  ا  القارآن قامل لايس دشاك ولكان / صافحة 

قمل  همت مام ابتلا  بلياك مان يلاك قامل خسامع هللا حيا  يقاول ثا  لا  تكان  ت اته   ال خن 
لوا وهللا رد اام ماام ك اام مشااركين وقاامل وال يكتمااون هللا حااايثم  قااا كتمااوا قاامل ومااميا قاامل قاام

اساام   يقااول  ااال خ ساامى دياا ه  يومئااي وال يتساامءلون وقاامل وخقداال د رااه  بلااى د ااض 



يتسمءلون وقمل خئ ك  لتكفرون دمليي بلق اخرض    يومين حتى دلغ طامئ ين وقامل  ا  
سمكهم  ساو م كامن ثا  قامل واخرض د اا يلاك احهام قامل ا ية اخبرى السممء د هم ر ع 

اسم   يقول كمن هللا مم شأ   يقول وكمن هللا  قمل ادان بدامس خمام قولا  ثا  لا  تكان  ت اته  
 ال خن قااملوا وهللا رد اام ماام ك اام مشااركين  اا  ه  لماام رخوا يااو  القيممااة خن هللا يافاار خ اال 

ظماا  ي ااى خن يافاارن جحااا المشااركون اإلسااال  ويافاار الااي وى وال يافاار شااركم وال يت م
 قملوا وهللا رد م مم ك م مشاركين رجامء خن يافار لها   بات  بلاى خ اوا ه  وتكلمات خياايه  
وخرجله  دمم كم وا ي ملون    اا يلاك ياوا الايين كفاروا وبصاوا الرساول لاو تساوى دها  

ن    ا   يا اخرض وال يكتمون هللا حاايثم وخمام قولا   اال خ سامى ديا ه  يومئاي وال يتسامءلو
 فخ    الصور  ص ق من  ا  السامموات ومان  ا  اخرض  ال مان شامء هللا  اال خ سامى 

/  فخ  ي  خبارى  ا يا  ا  قيام  ي ظارون  162دي ه  ب ا يلك وال دتسمءلون ث  / صفحة 

وخقدل د ره  بلى د ض يتسمءلون وخمم قول  قل خئ ك  لتكفرون دمليي بلق اخرض  ا  
دال الساممء وكم ات الساممء ابم ام  ساوا ن سادع سامموات  ا  يومين   ن اخرض بلقت ق

يومين د ا بلق اخرض وخمم قول  واخرض د ا يلك احهم  يقاول ج ال  يهام جادال ج ال 
 يهم  هرا ج ل  يهم شجرا ج ل  يهم دحورا بدا الر ان قمل خبدر   م مر قامل خبدر ا  

مر مان اخرض ابامن ثا  ادن خد   جي  بن مجم ا قمل  بلاق هللا اخرض قدال الساممء  ثا
بلقت السممء د ا وخمم قول  واخرض د ا يلاك احم ام  يقاول ماع يلاك احم ام وماع ود اا 
سواء    كال  ال رى قمل ادن بدمس وخمم قول  كمن هللا   ن هللا كمن ول  ي ل كيلك و او 
كيلك ب ي  حكي  بلاي  قااير لا  يا ل كايلك  مام ابتلا  بلياك مان القارآن و او شاد  مام 

و ن هللا ل  ي  ل شيئم  ال قا خصمى د  اليي خراا ولكان ال امس ال ي لماون بداا  يكرت لك
الر ان قمل خ م م مر بن قتماة قامل جامء رجال  لاى بكرماة  قامل خرخيات قاول هللا ت املى 
 يا يو  ال ي طقون وقول  ث    ك  يو  القيمة ب ا ردكا  تبتصامون قامل خ هام مواقا   أمام 

ث  بت  هللا بلى خ وا ه   تكلمات خياايه  وخرجلها   حي ئاي  موق  م هم  تكلموا وابتصموا

/ بدااا الاار ان قاامل خ اام م ماار باان قتااماة  اا  قولاا  ت ااملى ال  163ال ي طقااون / صاافحة 

تقردوا الصلوة وخ ت  سكرى قمل كم وا يجت دون السكر ب ا حراور الصالوات ثا   سابت 
   جاي  بان مجم اا  ا     تحري  البمر بدا الر ان قامل خ ام م مار بان قتاماة وادان خدا

قول  ت ملى وال ج دم  ال بامدرى ساديل قامال  او الرجال يكاون  ا  السافر  تصايد  الج مداة 
 يتيم  ويصل  بداا الار ان قامل خ ام م مار قامل خبدر ا  بداا الكاري  الج ياري بان خدا  
بدياة دن بدا هللا دن مس وا بن خدي  قامل  او المامر  ا  المساجا بداا الار ان خ ام م مار 

ن    قول  ت ملى واسامع أيار مسامع كمام تقاول اسامع أيار مساموع م اك بداا بن الحس
الر ان قمل  م م مر بن قتماة قمل كم ت اليهوا تقاول لل دا  صالى هللا بليا  وسال  راب ام 
سم ك يسته ئون ديلك وكم ت    اليهوا قديحة قمل هللا ت ملى ورب ام ليام دألسا ته  واللا  

اين بداا الار ان قامل خ ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  تحريكه  خلس ته  ديلك وط  م  ا  الا
ت ملى   را م بلى خادمر م قمل  حول وجو ه  قيل ظهور   خو  ل  ه  كمام ل  ام خصاحى 
السدت قمل قمل يقول خو  ج له  قراة بدا الر ان قمل م مر وقمل الحسن  طمس وجو ام 



تهم خو  ل ا ه  / يقول  طمسهم بن الحق درا ام بلاى خادمر ام بلاى راالل 164صفحة  /

كمم ل  م خصحى السدت قمل يقول خو  ج له  قراة بداا الار ان قامل خ ام م مار بان قتاماة 
   قولا  ت املى  اال يضم اون  ال قلايال ال ياضمن ما ه   ال قليال قامل م مار وقامل الكلدا  ال 
يضم ااون  ال دقلياال مماام  اا  خيااايه  م ماار باان الحساان  اا  قولاا  ت ااملى خلاا  تاار  لااى الاايين 

فسه  قمل    اليهاوا وال صامرى قاملوا  حان خد امء هللا وخحدامضن وقاملوا لان ياابل ي كون خ 
الج ة  ال من كمن  واا خو  صمرى بدا الر ان قامل  ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى 
وال يظلمون  تيال قمل الفتيل اليي    شاق ال اواة بداا الار ان بان م مار بان قتاماة  ا  

الجدات الشايطمن والطامأوت الكام ن قامل م مار وقامل قول  ت ملى دملجدت والطاوت قامل 
الكلداا   ماام كم  اامن جمي اام ك ااى داان اخشاار  وحياا  داان خبطااى م ماار باان خيااوى باان 
بكرمة خن ك اى دان اخشار  ا طلاق  لاى المشاركين مان كفامر قاريش  مستجمشاه  بلاى 

ل كتامى الد   صلى هللا بلي  وسل  وخمر   خن يا ون وقمل خ م م ك   قمتل   قملوا   كا  خ ا
و و صمحى كتمى وال  أمن خن يكون  يا مكرا م ك   ا ن خرات خن  بارج م اك  مساجا 

/ وآمان دهمام  ف ال ثا  قاملوا خ حان خ ااى خ  محماا  حان  165لهيين الص مين / صافحة 

  حر الكو  و سق  اللدن بلى الممء و صال الارح  و قاري الراي  و طاو  دهايا الديات 
دل خ ت  بير وخ اى    لت  ي  خلا  تار  لاى الايين  ومحما قطع رحم  وبرج من دلان قمل

خوتوا  صيدم من الكتى يضم ون دملجدت والطاوت ويقولون لليين كفروا  ضالء خ اى من 
الااايين ءام اااوا ساااديال بداااا الااار ان قااامل  ااام م مااار بااان خياااوى وبكرماااة يقاااول الجدااات 

كامن مان قاو  والطمأوت ص ممن بدا الر ان قمل  م م مر بن قتماة    قول  ت ملى  ا ن 
باااو لكاا  و ااو مااضمن  تحرياار رقدااة مضم ااة قاامل  ااو المساال  يكااون  اا  المشااركين  يقتلاا  
المضمن وال ياري  في  بتق رقدة وليست ل  اية بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتاماة  ا  
قول  ت ملى وال يظلمون  قيرا قمل ال قير الايي  ا  وساط ال اواة مان ظهر ام بداا الار ان 

ري باان خداا   سااحمن باان بماارو داان ميمااون اخواي قاامل رخى موسااى قاامل خبدر اا  الثااو
رجال مت لقم دمل رش  ادطا  دمكم ا   ساأل ب ا   قامل خبدارك د لما  كامن ال يحساا ال امس 

/ يمش  دمل ميمة وال ي اق والاياة قامل يام  166بلى مم آتم   هللا من  رل  وال / صفحة 

وال يحساااون ال اامس بلااى ماام رى وماان ي ااق والاياا  قاامل الاايي يستسااى لهماام  يساادمن خو 
آتم   هللا من  رل  بدا الر ان قمل خ م م مر بان الحسان  ا  قولا  ت املى وخولاى اخمار 
م ك  قمل    ال لممء قمل خ م م مر بن ال  ري بن خد  سلمة دن بداا الارحمن بان خدا  
 ريرة خن ال د  صلى هللا بلي  وسال  قامل مان خطامب    قاا خطامع هللا ومان بصام    قاا 

م هللا ومن خطمع خميري  قا خطمب   ومن بصم خميري  قا بصم   بدا الر ان قمل بص
خبدر م الثوري بن خد   جي  بن مجم ا    قول  ت ملى وخولى اخمر م ك  قامل  ا  خ ال 
الفق  وال ل  بدا الر ان قمل خ م م مر بن الحسن وقتماة قمال    قول  ت ملى خبرج ام مان 

ن رجال برج من قرية ظملمة  لى قرية صملحة  أاركا  الماوت  ين القرية الظمل  خ لهم  
 اا  الطريااق   اامء دصااارن  لااى القريااة الصااملحة قاامال  ماام تالقاامن  ال داايلك  أصاادحت  ياا  
مالئكة الرحمة ومالئكة ال ياى  أمروا خن يقاروا دين خقرى القريتين  لي   وجاون خقارى 



يا  الصاملحة  تو امن مالئكاة الرحماة  لى القرية الصاملحة دشادر وقامل د راه  قارى هللا  ل
بدااا الاار ان قاامل خ اام م ماار باان الكلداا  وقتااماة  اا  قولاا  ت ااملى ولااوال  راال هللا بلاايك  
ورحمت  ال تد ت  الشايطن  ال قلايال قامال يقاول التد ات  الشايطمن كلكا  وخمام قولا   ال قلايال 

لاار ان قاامل / الاايي يساات دطو   ماا ه   ال قلاايال بدااا ا 167 هااو كقولاا  ل لماا  / صاافحة 

خبدر   الثوري بن لي  بن مجم ا    قول  ت ملى  راون  لى هللا والرسول قمل  لاى هللا 
  لى كتمد  و لى رسول   لى س ة  دي  صلى هللا بلي  وسل  

بدا الر ان قمل خ م م مر بن ادن الكلد  خن  مسم من خ ل مكة كتدوا  لى خصاحمى ال دا  
وكاامن ماا ه  كاايدم  لقااو    اامبتل   اايه  المساالمون  صاالى هللا بلياا  وساال  خ هاا  قااا خساالموا

 قملاات طمئفااة اماامض   حااالل وقملاات طمئفااة اماامض   حاارا   ااأ  ل هللا ت ااملى  ماام لكاا   اا  
الم فقااين  ئتااين وهللا خركسااه  دماام كساادوا قاامل م ماار قاامل قتااماة خ لكهاا  دماام كساادوا بدااا 

ا المشااركين حياا  الاار ان قاامل خ اام م ماار باان قتااماة  اا ن ابت لااوك  قاامل  ساابهم  اامقتلو
وجاتمو   بداا الار ان قامل خ ام م مار بان ال  اري  ا  قولا  ت املى و ن كامن مان قاو  
دي ك  ودي ه  ميثاق قامل  او الم م اا بداا الار ان قامل خ ام الثاوري بان خدا  حصاين بان 
س يا دن جدير بن ادن بدامس  ا  قولا  ت املى ومان يقتال مضم ام مت مااا قامل لايس لقمتال 

افر هللا بدا الر ان قمل خ م الثاوري بان جاويدر بان الراحمك دان مضمن تودة  ال خن يست

/ دي همام ثمام   سا ين التا   ا  ال سامء د اا التا   ا  الفرقامن  168م اح  قمل / صفحة 

بدا الر ان قمل خ م ادن بيي ة بن خد  ال  اما قامل سام ت رجاال يحاا  بمرجاة دان  ياا 
اة د اا الهي اة قامل خران قامل دساتة قمل سم ت خدمك     يا المكمن دم ى يقول   لت الشااي

خشهر ي    ومن يقتال مضم ام مت مااا د اا  ن هللا ال يافار خن يشارك دا  بداا الار ان قامل 
خبدر   الثوري بن اخبمش بن  دارا ي  قامل كال شائ  ا  القارآن تحريار رقداة مضم اة 

بان قمل اليي قا صلى ومم ل  تكن مضم ة  تج ي  مم ل  يصل بدا الر ان قمل خ ام م مار 
قتماة    قول  ت ملى   ن كمن من قو  باو لك  و و مضمن قمل الرجل الماضمن يكاون  ا  
ال او من المشركين  يقتل  المسل  وال ي ل       ي تق رقدة وليس بلي  اية قامل خ ام م مار 
بن قتماة    قول  ت ملى وال تقولوا لمن خلقى  ليك  السل  لست مضم م قمل دلا   خن رجاال 

/ بلااى رجاال ماان المشااركين  حماال بلياا   قاامل لاا   169ن خأاامر / صاافحة ماان المساالمي

المشرك     مسل  ال  ل   ال هللا  قتل  د ا خن قملهام  دلاغ يلاك ال دا  صالى هللا بليا  وسال  
 قمل لليي قتل  وقا قمل ال  لا   ال هللا قامل  او ي تاير يام  دا  هللا   مام قملهام مت اويا ولايس 

ياا  وساال   هااال شاققت باان قلداا  ثاا  مامت قمتاال الرجاال  قداار كايلك قاامل ال داا  صالى هللا بل
 لفظت  اخرض  يكر لل د  صلى هللا بلي  وسل   أمر   خن ي يااون ثا  لفظتا   اأمر   خن 
ي ياااون ثاا  لفظتاا  اخرض   اال يلااك ثااال  ماارات  قاامل ال داا  صاالى هللا بلياا  وساال   ن 

وقامل د راه   ن اخرض  اخرض قا خدت خن تقدل   ألقون    أمر من الايران قمل م مر
لتقدل من  و شر م   ولكن هللا ج ل  لك  بدرة بدا الار ان قامل خ ام م مار بان ال  اري 
بن قديصة دن يويى بن  يا دن ثمدت قمل ك ت خكتى لرساول هللا صالى هللا بليا  وسال  
 قمل اكتى ال يستوي القمباون من المضم ين والمجم اون    سديل هللا  جمء بدا هللا ادان 



  مكتو   قمل يم رسول هللا     خحى الجهاما  ا  ساديل هللا ولكان دا  مان ال مم اة مام قاا خ
ترى وي اى دصاري قامل  ياا  ثقلات  باي رساول هللا صالى هللا بليا  وسال  بلاى  بايي 
حتى بشيت خن تررهم ث  قمل اكتى ال يستوى الق اون من المضم ين أير خولى الرارر 

قامل خ ام م مار بان قتاماة والحسان  ا  قولا  ت املى  والمجهاون    سديل هللا بدا الر ان

/ يهامجر  ا  ساديل هللا يجاا  ا  اخرض مرأمام كثيارة وسا ة قامال  170ومن / صافحة 

متحوال بدا الر ان قمل خ م ادن بيي اة بان بمارو بان بطامء بان ادان بدامس قامل لحاق 
   لات  يا   مس من المسلمين رجال    أ يمة  قمل السال  بليك   قتلاون وخبايوا أ يمتا  

يأيهم اليين ءام وا  يا رردت     سديل هللا  تدي وا وال تقولوا لمان خلقاى  لايك  السال  لسات 
مضم م قمل كمن ادن بدمس يقرض م السال  تدتاون برض الحيوة الا يم أ يمة بدا الار ان 
 قمل خ م ادن جريل قمل خ م بدا هللا دن كثير بن س يا دن جدير    قولا  ت املى كايلك ك ات 
من قدل تستبفون د يمم ك  كمم استبفى  يا الراب  د يمم   قمل ادن جريل وخبدر ا  بداا 
الكري  خن مقسمم مولى بدا هللا دان الحامر  خبدارن خن ادان بدامس خبدارن قامل ال يساتوى 
القمباون من المضم ين بان داار والبامرجون  ليهام بداا الار ان قامل خ ام ادان بيي اة بان 

 ملى ال يستطي ون حيلة قمل مبرجم وال يهتاون ساديال قامل بمرو بن بكرمة    قول  ت
طريقم  لى الماي ة بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتماة قامل لمام   لات  ن الايين / صافحة 

/ تو ه  الملئكة ظملم  خ فساه  قامل رجال مان المسالمين و او ماريض يومئاي وهللا  171

 حملاون  أاركا  الماوت  ا   ممل  من باير   ا  لااليل داملطريق و  ا  لموسار  امحملو  
الطريق    ل  ي  ومن يبرج من ديت  مهمجرا  لى هللا ورسول  بدا الار ان قامل خ ام ادان 
بيي ة بن بمرو قمل سم ت بكرمة يقول كمن ال مس من خ ال مكاة قاا شاهاوا خن ال  لا  
 ال هللا قمل  لمم برج المشركون  لاى داار خبرجاو   م ها   قتلاوا    لات  ايه   ن الايين 
تو ه  الملئكة ظملم  خ فسه   لى  أولئك بساى هللا خن ي فاو با ه  وكامن هللا بفاوا أفاورا 
قمل  كتاى دهام المسالمين الايين دملماي اة  لاى المسالمين الايين دمكاة قامل  بارج  امس مان 
المسلمين حتى  يا كم وا داد ض الطرياق طلاده  المشاركون  اأاركو    ما ه  مان خبطاى 

من ال مس من يقول ءام م دمهلل   يا خويى    هللا ج ل  ت اة ال امس الفت ة  أ  ل هللا ت ملى و
ك ياى هللا  كتى دهم المسلمون اليين دملماي اة  لاى المسالمين الايين دمكاة  قامل رجال مان 
د   رامرة وكامن مريرام خبرجاو    لاى الارو   اأبرجون حتاى  يا كامن دملحصاحمص 

هللا ورساول  ا ياة وخ ا ل  ا  خولئاك ممت  أ  ل هللا  ي  ومن يبرج من ديت  مهمجرا  لى 
اليين كم وا خبطوا الفت ة ث   ن ردك لليين  مجروا من د اا مام  ت اوا  لاى رحاي  / صافحة 

/ بدا الر ان قمل ادن بيي ة وخبدر   محما دن  سحمن  ا  قولا  ت املى  ن الايين  172

فمكا  و م اة تو ه  الملئك  ( قمل    بمسة  تية من قريش بل  دن خمية وخدو قايس دان ال
دن اخسوا وخدو ال مص دن م دا  قامل و سايت الباممس بداا الار ان بان ادان بيي اة بان 
بدا هللا دن خد  ي يا قمل سم ت ادان بدامس يقاول ك ات خ ام وخما  مان المسترا فين مان 
ال سمء والولاان بدا الر ان قامل خ ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى  ن الصالوة كم ات 

قوتم قمل قمل ادن مسا وا  ن للصاالة وقتام كوقات الحال م مار بان بلى المضم ين كتدم مو



قتماة    قول  ت ملى   يا اطمأ  ت  يقول   يا اطمأ  ت     خمصمرك   أتموا الصالة قمل خ م 
م مر بن قتماة    قول  ت ملى وال يجال بن اليين يبتم ون خ فسه  قمل ابتمن رجل بن 

ياشام    جامال بان الرجال قوما   كاأن ال دا   ب  ل  اربم  فقات  قي  دهام يهوايام كامن
صلى هللا بلي  وسل  بيرن ث  لحاق داأرض الشارك    لا   يا  ومان يشامقق الرساول مان 

/ بداا الار ان قامل خ ام م مار بان قتاماة  ا  قولا   173د ا مم تدين ل  الهااى / صافحة 

ن آيا هااام ت اااملى  ليداااتكن ءايان اخ  ااا  قااامل التدتياااك  ااا  الدحيااارة والسااامئية كااام وا يدتكاااو
لطواأيته  بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتماة    قول  ت ملى  ليايرن بلق هللا قامل ايان 
هللا بدا الر ان قمل خ م خدو ج فر الرا ي بن الرديع دن خ س قمل  ن مان تاييار بلاق هللا 
البصمء بدا الار ان قامل خ ام ج فار دان ساليممن قامل خبدر ا  شاديل خ ا  سامع شاهر ادان 

ين ا ية  ليايرن بلق هللا ث  قمل البصمء م   قامل  اأمرت خدام التيام   ساأل حوشى قرخ  
الحسسن بن البصمء بصمء الا    قمل ال دأس د  بدا الر ان قمل خبدر   بما  و اى 
داان  اام ع باان القمساا  داان خداا  داارة قاامل خمر اا  مجم ااا خن خسااأل بكرمااة  اا  قولاا  ت ااملى 

م اا  قمل خبطأ  ليايرن بلق هللا قامل ايان  ليايرن بلق هللا قمل  و البصمء  أبدرت مج
هللا قمل بدا الر ان وخبدر   المث ى دن الصدم  بان القمسا  مثلا  الثاوري بان قايس دان 

/ بداا  174مسل  بن ادرا ي   ا  قولا  ت املى  ليايارن بلاق هللا قامل ايان هللا / صافحة 

صااق  بان الر ان قمل خ ام م مار بان جامدر الج فا  قامل م مار وخبدر ا  خيرام رجال خ
 سممبيل دن خد  بملا بن رجل من  قهمء خ ل الكو ة بن خدا  دكار الصاايق خ ا  قامل يام 
 د  هللا كي  الصال  مع  ين ا ية من ي مل سوءا يج  د   قمل يم خدم دكار خلسات تحا ن 
خلست تمرض خلست ت صى خلست تصيدك الألواء قمل دلى قمل  يلك  مم تج ون دا  بداا 

مر بن بدا الملك دن بديا    قول  ت ملى واتبي هللا  دار ي  بلايال الر ان قمل خبدر م م 
قمل يكر بان بملاا دان ردياع بان ادان مسا وا خ ا  قامل  ن هللا اتباي صامحدك  بلايال بداا 
الر ان قمل خ م م مر بن قتماة    قول  ت ملى ويستفتو ك    ال سمء قال هللا يفتايك   ايهن 

يهم امممة  يرأى ب هام خن ي كحهام وال ي كحهام قمل كم ت اليتيمة تكون    حجر الرجل  
رأدة    مملهم قمل م مر وقمل الكلد  كم وا    الجم لياة ال يورثاون ال سامء وال الولااان 
اخطفمل  أ  ل اللع ت ملى ويستفتو ك    ال سمء قل هللا يفتايك   ايهن ومام يتلاى بلايك   ا  

مم كتى لهن قمل الميارا  بداا  / ال تضتو هن 175الكتى    يتمى ال سمء التى / صفحة 

الر ان قمل خ ام الثاوري بان اخبماش بان يشايع الك ااي  ا  قولا  ت املى ولان يج ال هللا 
للكفرين بلى المضم ين سديال قمل جمء رجل  لى بل  دن خد  طملى  قمل كيا  تقارخ  اين 

يحكا   ا ية ولن يج ل هللا للكفرين بلى المضم ين ساديال و ا  يقتلاون قامل بلا  اا ا   امهلل
دي ك  يو  القيممة ولن يج ل هللا للكام رين ياو  القيمماة بلاى الماضم ين ساديال بداا الار ان 
قمل خ م م مر بن ال  ري بن ادان المسايى وبان ساليممن دان يسامر خن را اع دان باايل 
قمل    قول  ت ملى و ن امرخة بم ت من د لهم  شو ا قمل كم ت تحت  امرخت  قاا باال مان 

شمدة  تثر الشمدة بليهم  أدت امرخت  اخولاى خن تقار بلاى يلاك  طلقهام  س هم  ت وج بليهم
تطليقة حتى  يا دقا  مان خجلهام يساير قامل  ن شائت راج تاك وصادرت بلاى اخثارة و ن 



شئت تركتك حتى يبلو خجلك قملت دل راج    وخصدر بلى اخثرة  راج هم وآثار بليهام 
الشمدة حتى  يا دق  من اجلهام يساير قامل  الشمدة  ل  تصدر بلى اخثرة  طلقهم وآثر بليهم

لهام مثال قولا  اخول  قملات راج  ا  وخصادر قامل  ايلك الصال  الايي دلا ام خن هللا ت ااملى 
خ اا ل  ياا  و ن اماارخة بم اات ماان د لهاام  شااو ا خو  براراام  ااال ج اام  بليهماام خن يصاالحم 

اي  دي همم صلحم بدا الر ان بن م مر بان خياوى بان ادان سايرين بان بديااة مثال حا

/  176ال  ري و اا   ن خرر دهم الثملثة   ن بلي  خن يو يهم حقهم خو يطلقهم / صافحة 

بدا الر ان قامل خ ام م مار بان خياوى بان ادان سايرين بان بديااة  ا  قولا  ت املى ولان 
تسااتطي وا خن ت ااالوا دااين ال ساامء ولااو حرصاات  قاامل  اا  المااواة كأ اا  ي  اا  الحااى بدااا 

 اا  قولاا  ت ااملى  تاايرو م كملم لقااة قاامل كملمسااجو ة  الاار ان قاامل خ اام م ماار باان قتااماة
كملمحدوسة م مر بن قتماة والكلد     قول  ت ملى و ن تلاوا خو ت رراوا قامل تاابل  ا  
شهماتك مم يدطلهم خو ت رض ب هم  ال تشها دهم بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتاماة  ا  

م او داملتوراة ثا  كفاروا دهام ثا  قول  ت ملى  ن اليين ءام وا ث  كفاروا قامل  اضالء اليهاوا آ
يكر ال صمرى  قمل ث  آم وا ث  كفرو ث  ا اااوا كفرا يقول آم اوا دمإل جيال ثا  كفاروا دا  
ث  ا اااوا كفرا دمحما صلى هللا بلي  وسل  بدا الر ان قمل سام ت المث اى دان الصادم  

قامل رام   يحا  بن مجم ا    قول  ت ملى ال يحى هللا الجهر دملساوء مان القاول ا ياة
رجل رجال  ل  يضا  لي  حق ريم ت   لمم برج خبدر ال مس  قمل رفت  ال م  ل  يضا  لا  
حق ريم ت   يلك جهار دملساوء  ال مان ظلا  حاين لا  ياضا ا بار حاق رايم ت  / صافحة 

/ بدا الر ان قمل خبدر م م مر بن قتاماة  ا  قولا  ت املى ومام قتلاون ومام صالدون  177

شده  بلى رجل من الحاواريين  قتال وكامن بيساى بارض يلاك  ولكن شد  له  قمل خلقى
بليه   قمل خيك  خلق  بلي  شده  ول  الج ة  قمل رجل م ه  بل  بدا الر ان م مار بان 
الكلد  وقتماة    قول  ت ملى و ن من خ ل الكتى  ال ليضم ن د  قدال موتا  قامل قدال ماوت 

خ ام  سارائيل دان ياو س بان  ارات  بيسى  يا   ل آم ت د  اخايمن كلهم بدا الر ان قمل
الق ا  بن الحسن  ا  قولا  ت املى و ن مان خ ال الكتاى  ال لياضم ن دا  قدال موتا  قامل ال 
يموت م ه  خحا حتى يضمن د يسى قدال خن يماوت بداا الار ان قامل خ ام م مار بان قتاماة 

 مار    قول  ت ملى وكلمت  خلقهم  لى مري  قمل  و قول  كن  كامن بداا الار ان قامل خ ام م
بن ال  ري وقتماة    قول  ت ملى قل هللا يفتيك     الكللة قمال من ليس لا  ولاا وال والاا 
بدا الر ان قمل خ م م مار بان خدا   ساحمن الهمااا   بان بمارو دان شارحديل  ا  قولا  
ت ملى يفتيك     الكللة قامل مام رخياته   ال قاا تواطئاوا خن الكاللاة مان ال ولاا لا  وال والاا 

قمل خ م م مر بن خيوى بن ادن سيرين قمل   لت قل هللا يفتايك   ا  الكاللاة بدا الر ان 
وال د  صلى هللا بلي  وسل     مسير ل  و لى ج د  حييفة دن اليمامن  دلاهام ال دا  صالى 

/ بلا  حييفاة  لمام  178هللا بلي  وسل  حييفة ودلاهم حييفة بمر و او يساير / صافحة 

ن يكاون ب اان تفساير م  قامل لا  حييفاة وهللا  ن استبل  بمار ساأل حييفاة ب هام ورجام خ
ظ  ت خن  ممرتك تحمل   بلى خن خحااثك م هام مام لا  خكان خحااثك قامل بمار لا  خرا  ايا 
رحمااك هللا بدااا الاار ان قاامل خ اام م ماار باان خيااوى باان اداان ساايرين قاامل كاامن بماار داان 



تداين لا  بداا البطمى  يا قرخ يداين هللا لكا  خن ترالوا قامل مان دي ات لا   ا  الكاللاة  لا  
الاار ان قاامل خبدر اا  يحيااى داان ي لااى باان الكلداا  باان شااهر داان حوشااى قاامل برراا م 
الحجمج خبطيمت م دطمدة وبل  ثيمى ل  رثة وتحت   رس ل  رثة  قمل ل  يم شهر مم لا  
خرى ثيمدك رثة و رسك رثة قمل  قلت خمم  رس   قا ادت تهام ولا  آل وخمام ثيامد   دحساى 

ال ولك   خراك تكرن لدمس الب  قمل قلت مام خكارن قامل  اأمر  المرء مم واري بورت  قمل
ل  دقط ة من ب  وكسمء ب  وبمممة من ب  ث  قمل يم شهر آية من كتمى هللا مم قرختهام 
 ال ابترض     فس  م هام شائ قاول هللا ت املى و ن مان خ ال الكتاى  ال لياضم ن دا  قدال 

  يقولون شيئم قمل قلت   هم ر  ات موت  وخ م خوتى دمخسمرى  أررى خب مقه   ال خسم ه
 ليك بلى أير وجههم  ن ال صرا    يا برجت  فس  خو قمل روح  رردت  المالئكة مان 
قدل  وادرن  قملوا خي بدي   ن المسي  ادن مري  الايي  بمات خ ا  هللا وخ ا  ادان هللا وخ ا  

   يمم ا  و ن / حاين ال ي ف ا 179ثمل  ثالثة بدا هللا وروح  وكلمت   يضمن د  / صافحة 

اليهواي  يا برجت  فس  رردت  المالئكاة مان قدلا  وادارن وقاملوا خي بديا   ن المساي  
اليي  بمت خ ك قتلت  بدا هللا وروح  وكلمتا   ياضمن دا  حاين ال ي ف ا   يمم ا   ا يا كامن 
ب ا   ول بيسى آم ت د  خحيمض   كمم آم ت دا  موتام    قامل مان خيان خبايتهم قامل قلات 

بل  قمل لقا خبيتهم من م اا هم قامل شاهر وايا  هللا مام حاثت يا   ال خ  سالمة من محما دن 
ولك   خحددت خن خأيظ  بداا الار ان قامل خ ام م مار  ا  قولا  ت املى و ن تصاده  حسا ة 
يقول   مة يقولون  ين من ب ا هللا و ن تصده  سيئة يقول مصيدة يقولون  ين من ب اك 

صمئى بدا الر ان قمل خ م م مار  ا  قولا  ت املى مام قمل يقول كل من ب ا هللا ال    والم
خصمدك من حس ة  مان هللا ومام خصامدك مان سايئة  مان  فساك قامل كامن الحسان يقاول مام 
خصمدك من   مة  من هللا ومم خصمدك من سيئة يقول من مصيدة  مان  فساك يقاول داي دك 

اة و ا  ما ياة / ساورة الممئا 181ث  قمل قل كل من ب ا هللا ال    والمصامئى / صافحة 

دس  هللا الرحمن الرحي   م بدا الر ان قمل بن قتاماة  ا  قولا  ت املى خو اوا دامل قوا قامل 
دمل هوا و   بقوا الجم لية الحل  بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتاماة  ا  قولا  ت املى 
خحلت لك  دهيمة اخ    قمل اخ  م  كلهم  ال مم يتلاى بلايك  بداا الار ان قامل م مار وقامل 
قتماة  ال الميتة ومم ل  ييكر اس  هللا بلي  بدا الر ان بن الثوري بن ديامن بان الشا د  
قمل ل  ي سخ من سورة الممئاة أير  ين ا ية يأيهام الايين ءام اوا ال تحلاوا شا ئر هللا بداا 
الر ان خ م بمار دان حدياى بان ادان خدا   جاي  بان بكرماة خن بمار ادان البطامى قامل 

لممئاة ووا ق يو  الجم ة بداا الار ان بان ادان بيي اة بان ليا    لت يو  بر ة سورة ا
بن شهر دن حوشى قمل   لت سورة الممئاة بلى رسول هللا صلى هللا بليا  وسال  و او 

/ خن ال تاان يرابهام بداا الاار ان  182واقا  د ر اة بلاى راحلتا   ت وبات / صافحة 

ال الشاهر الحارا  وال الهااى قمل خ م م مر بن قتماة    قول  ت املى ال تحلاوا شا ئر هللا و
وال القلئا بدا والء امين الديت الحرا  قمل م سو  كمن الرجل    الجم لية  يا برج مان 
ديت  يريا الحل تقلا من السمر  ل  ي رض ل  خحا و يا تقلا قالاة ش ر ل  ي رض لا  خحاا 

وال ب اا وكمن المشارك يومئاي ال يصاا بان الديات  اأمروا خال يقامتلوا  ا  الشاهر الحارا  



الديت   سبهم قول  ت ملى  مقتلوا المشركين حي  وجااتمو   التوداة بداا الار ان قامل خ ام 
م مر بن قتماة    قول  ت ملى ومام يدا  بلاى ال صاى قامل ي  ا  خ صامى خ ال الجم لياة 
بدا الر ان قمل خ م م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى يدتااون  راال مان ردها  ورراو م 

يلتمسون  رل هللا ورروا   دمم يصل  له     ا يم   / صافحة  بلي  قمل    للمشركين

/ بدا الر ان م مر بن قتماة قمل الم ب قة الت  تموت    ب مقهم والموقوية التا   183

توقي  تموت والمتراية الت  تاراى  تماوت وال طيحاة التا  تا ط   تماوت وقامل ومام خكال 
بي هام خو تحارك خي هام مان  ايا كلا  السدع  ال مم يكيت  مان  ايا كلا   ا يا وجاا م تطار  

م ب قة خو موقوية خو متراية خو  طيحة خو مم خكل السدع  ه  لك حالل بداا الار ان قامل 
خ م م مر قمل سم ت رجال من خ ل الماي ة ي ب  خن رجال سأل خدم  ريرة ب هم  قامل  يا 

ن الميتااة طر اات د ي يهاام خو تحاارك خي م اام  ااال دااأس دهاام قاامل وساائل  يااا داان ثمداات  قاامل  
تتحرك م مر بن قتماة  ا  قولا  ت املى وخن تستقساموا دامخ ل  خدا  قامل كامن الرجال  يا 
خراا البااروج  اا  ساافر كتااى  اا  قااا   اايا يااأمر دااملمكو  وكتااى  اا  آباار  اايا يااأمر 
دملبروج وج ل م همم م يحم ل  يكتى  ي  شيئم ثا  استقسا  دهام حاين يرياا خن يبارج  ا ن 

وقاامل ال يصاايد    اا  ساافري  اايا  ال بياار و ن باارج  باارج الاايي يااأمر دااملبورج باارج
الاايي يااأمر دااملمكو  مكاا  و ن باارج االباار خجملهاام ثم يااة حتااى يباارج خحااا القاااحين / 

/ بدا الار ان قامل خ ام م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى الياو  خكملات لكا   184صفحة 

 هاام   لاات يااو  اياا ك  قاامل خبلااص هللا لهاا  اياا ه  و فااى هللا المشااركين باان الدياات ودلا اام خ
بر ااة ووا ااق يااو  الجم ااة بدااا الاار ان قاامل خ اام م ماار باان قتااماة  اا  قولاا  ت ااملى  اا  
مبمصة أير متجم   إلث  قمل مبمصة مجمباة أيار متجام   إلثا  أيار مت ارض إلثا  
بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتماة    قول  ت ملى ومم بلمات  مان الجاوار  مكلداين قامل 

اا وسائل بان الصاقر والدام ي والفهاا ومام يصاطما دا  مان خبدر   ليا  خ ا  سامع مجم ا
السدمع  قمل  ين كلهم جوار  بدا الر ان بن م مر بن بمص  دن سليممن بان الشا د  
بن باي دن حمت  قمل قلات يام رساول هللا  ن خررا  خرض صايا قامل  يا خرسالت كلداك 

 مام خمساك بلاى وسميت  كل مم خمسك بليك كلدك و ن قتل   ن خكل م ا   اال تأكال    ا   
 فس    يا خرسلت كلدك  بملطت  خكلاى لا  تسا  بليهام  اال تأكال    اك ال تااري خيهام قتلتا  
بدا الر ان بن م مر بن خيوى بان ادان سايرين قامل ساألت بديااة بان قولا  ت املى خو 

/ وقمل قتماة قمل ادان بدامس  او  185لمست  ال سمء قمل اللمس دمليا قمل م مر / صفحة 

ن هللا ي   ويك   م مر بن ال  اري بان خدا  ساليمة بان جامدر دان بداا الجممع مم ولك
هللا خن ال د  صلى هللا بلي  وسل    ل م  ال وتفارن ال امس  ا  ال رامة يساتظلون تحتهام 
  لق ال د  صلى هللا بلي  وسل  سالح  دشاجرة  جامء خبرادا   لاى سايف   أباين  سال  ثا  

ن يم  اك م ا  قامل هللا قامل اخبرادا  مارتين خقدل بلى ال د  صلى هللا بلي  وسل   قمل م
خو ثالثام ماان يم  ااك م اا  وال داا  صاالى هللا بليا  وساال  يقااول هللا  شاام  اخبراداا  السااي  
وابم ال د  صلى هللا بلي  وسل  خصحمد   أبدر   بدر اخبراد  و او جاملس  لاى ج دا  

 اارى خرااوا خن لاا  ي مقداا  قاامل م ماار وكاامن قتااماة ياايكر  حااو  اايا وياايكر خن قوماام ماان ال



يفتكااوا داامل د  صاالى هللا بلياا  وساال   أرساالوا  اايا اخبراداا  ويتااأول وايكااروا   ماات هللا 
بليك   ي    قاو  خن يدساطوا  لايك  خياايه  ا ياة بداا الار ان بان م مار بان الكلدا   ا  
قول  ت ملى  أأري م دي ه  ال ااوة والدارامء قامل  ا  اليهاوا وال صامري خأارى هللا ديا ه  

وة والدارامء  لاى ياو  القيمماة بداا الار ان بان م مار بان الكلدا   ا  قولا  ت املى ال اا
وب رتمو   قمل  صرتمو   بدا الر ان بن م مر    قول  ت ملى  مب  ب ه  واصف  

/ اخبار  186قمل  سبهم قول  ت ملى قتلوا اليين ال ال يضم ون دامهلل وال دامليو  / صافحة 

بدا الار ان بان م مار بان قتاماة قامل رجاالن مان  29وال يحرمون مم حر  هللا التودة 

اليين يبم ون خ    هللا بليهمم قامل  ا  د اض الحارو  يبام ون هللا هللا خ  ا  بليهمام بداا 
الر ان بن الثوري بن مايارة بان  دارا ي   ا  قولا  ت املى وط ام  الايين خوتاوا الكتاى 

لا  ت املى وال تا ال تطلاع حل لك  قمل يدمئحه  بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتماة    قو
بلى بمئ ة م ه  يقول بلى بيم ة وكيى و جور بدا الر ان قمل خ م م مر بن قتاماة  ا  
قول  ت ملى بلى  ترة من الرسال قامل كامن داين بيساى ومحماا بماس ممئاة سا ة وساتون 
س ة قمل م مر وقمل الكلد  بمس ممئة س ة وخرد ون س ة بداا الار ان م مار بان قتاماة 

  قول  ت ملى وج لك  ملوكم قمل ملكه  البا  قمل م مار وقامل قتاماة وكام وا بن الحسن  
خول ماان ملااك البااا  بدااا الاار ان قاامل باان م ماار باان قتااماة  اا  قولاا  ت ااملى واخرض 

/ بدا الر ان بن م مر بن قتماة    قول  ت ملى  187المقاسة قمل    الشم  / صفحة 

لهام  مصارة وكامن بيساى دان ماري  ي  لهام  اليين قملوا   م  صرى قمل تساموا دقرياة يقامل
بدا الر ان بن م مر بن قتماة    قول  ت ملى واتل بليه   داأ اد ائ اا  قامل  مام  مديال 
وقمديل قمل كمن خحا مم صامحى  رع وا بار صامحى ممشاية  جامء خحاا مم دبيار مملا  

ردامن وجمء خحا مم دشار مملا   جامءت ال امر  أكلات قردامن خحاا مم و او قمديال وتركات ق
ا بر  حسان وقامل خقتل اك وخمام قولا    اى خرياا خن تداوخ دا ثم  و ثماك  يقاول دا ث  قتلا  
و ثمك وخمم قول   د   هللا أرادم      قتل أاراى أرادام  ج ال يحثاو بليا   قامل ادان آا  
اليي قتل خبمن حين رآن يويلتى خن خبج ت خن خكون مثل  يا الاراى ا ياة بداا الار ان 

الحساان قاامل رسااول هللا صاالى هللا بلياا  وساال   ن اد اا  آا  رااردم لهااين  قاامل م ماار وقاامل
اخمة مثال  بيوا داملبير م همام بداا الار ان بان ادان بيي اة بان ادان  جاي  بان مجم اا 
الردم يون قمل     ون اخحدمر    الفقهمء ال لممء بدا الر ان قامل خبدر ا  الثاوري بان 

ولا  ت امل  وج لكا  ملوكام قامل ال وجاة م صور بن الحك  خو أيرن بن ادن بدمس  ا  ق
والبااما  والدياات بدااا الاار ان قاامل خ اام م ماار باان قتااماة  اا  قولاا  ت ااملى قااملوا يموسااى / 

/  ن  يهم قومم جدمرين قمل  ا  خطاول م ام خجساممم وخشاا قاوة بداا الار ان  188صفحة 

قتل ال امس قمل خ م م مر قمل تال قتماة من قتل  فسم داير  فس خو  سما    اخرض  كأ مم 
جمي م ومن خحيم م  كأ مم خحيم ال امس جمي ام  قامل بظا  وهللا خجر ام وبظا  وهللا و ر ام 
بداا الار ان قامل خ ام م مار بان قتااماة والكلدا  وبطامء البراسام    ا  قولا  ت املى   ماام 
ج ضا اليين يحمردون هللا ورسول  ويس ون    اخرض  سماا خن يقتلاوا خو يصالدوا قاملوا 

ي يقطع الطريق  هو محمرى قملوا   ن قتل وخبي ممال صالى و ن قتال ولا   يا اللص الي



يأبي ممال قتل و ن خبي ممال ول  يقتل قط ت يان ورجلا  و ن خباي قدال خن يف ال شايئم مان 
يلك  ف  وخمام قولا  ت املى  ال الايين تامدوا مان قدال خن تقااروا بلايه   هاين خ ال الشارك 

المسلمين و و له  حارى  أباي مامال وخصامى بمصة  من خصمى من المشركين شيئم من 
اممء ث  تمى من قدل خن يقار بلي  خ ار ب   مام مراى بداا الار ان قامل خ ام م مار بان 
ال  ري    وقولا  ت املى خو ي فاوا مان اخرض قامل  فيا  خن يطلاى  اال يقاار بليا  كلمام 

/ بداا الار ان قامل خ ام م مار بان الحسان  ا   189سمع د   ا  خرض طلاى / صافحة 

ول  ت املى وادتااوا  ليا  الوسايلة قامل القرداة بداا الار ان بان م مار بان ال  اري قامل ق
حاث م رجل من م ي ة و حن جلوس ب ا ادن المسيى بن خد   ريرة قمل   ى رجل مان 
اليهوا وامرخة  قمل د ره  لد ض اي دوا د م  لى ال د        د  د ا  دتبفيا   ا ن خ تم ام 

تجج م دهم ب ا هللا وقل م  تيم  د  من خ ديمئاك  قامل  اأتوا ال دا  دفتيم اون الرج  قدل م م واح
صلى هللا بلي  وسل  و و جملس    المسجا    خصحمد   قملوا يم خدم القمس  مام تارى  ا  
رجل وامرخة م ه    يم  ل  يكلمها  كلماة حتاى ختاى ديات ماراساه   قام  بلاى الدامى  قامل 

ى دان بماران مام تجااون  ا  التاوراة بلاى مان خ شاك  دمهلل اليي خ  ل التوراة بلى موس
  اام  يا خحصاان قااملوا يحماا  ويجداا  قاامل والتجدياا  خن يحماال ال ا ياامن بلااى حماامر وتقمداال 
خقفيتهمم ويطم  دهمم قمل وسكت شمى ما ه   لمام رآن ال دا  صالى هللا بليا  وسال  ساكت 

 قامل ال دا  صالى هللا خلظ د  ال شياة بلى  قمل الله   ي  شات م    م  جا    التوراة الارج  
بلي  وسل   مم خول مم ارتبصت  خمار هللا قامل   اى رجال يو قراداة مان ملاك مان ملوك ام 

/ رجما   190 أبر ب   الرج  ث    ى رجل آبار  ا  خثارة مان ال امس  اأراا / صافحة 

 حمل او   وقملوا ال تارج  صامحد م حتاى تجائ دصامحدك  ترجما   مصاطلحوا بلاى  اين 
ال د  صلى هللا بلي  وسل       خحك  دمم    التوراة  أمر دهمام  رجمام ال قودة دي ه  قمل 

قمل ال  ري  دلا م خن  ين ا ية   لت  يه    م خ  ل م التاوراة  يهام  ااى و اور يحكا  دهام 
ال ديون اليين خسلموا  كمن ال د  م    ام بداا الار ان بان م مار بان ال  اري بان سامل  

لى هللا بلي  وسل  حين خمر درجمهم رخيتا  يجام   بن ادن بمر قمل شهات رسول هللا ص
ديان ب هم ليقيهم الحجامرة  ام بداا الار ان بان م مار بان قتاماة  ا  قولا  يلاك داأن ما ه  
قسيسين ور دم م قمل   لات  ا  ال جمشا  وخصاحمد   ي جامءته  مهامجرة الماضم ين م مار 

ن م مار بان بداا بن قتاماة  ا  قولا  ومهيم ام بليا  قامل شاهياا بليا   ام بداا الار ان با
الكري  الج ري    قول  وخن احك  دي ه  دمم خ  ل هللا  ن بمر دن بدا ال  يا  كتاى  لاى 
باي دن خرطأة  يا جمءك خ ل الكتمى  محك  دي ه  دمم    كتامى هللا  ام بداا الار ان بان 
الثوري بن الساي بن بكرمة قمل  سبت  ين ا ية  محك  دي ه  خو خبرض ب ه  دقول  

/ بداا الار ان بان م مار بان قتاماة  ا  قولا   191 ه  دمم خ ا ل هللا / صافحة  محك  دي

ت ملى وخكله  السحت قمل الرشم  م بدا الر ان بن م مر بن ادان طاموس بان خديا  قامل 
سئل ادن بدمس بن قول  ومن ل  يحكا  دمام خ ا ل هللا  أولئاك  ا  الكفارون قامل  ا  كفار 

تا  ورسال   ام بداا الار ان بان الثاوري بان قمل ادن طموس وليس كمن كفر دمهلل ومالئك
حديى دن خد  ثمدت بن خد  الدبتري قمل ساأل رجال حييفاة بان  اضالء ا يامت ومان لا  



يحك  دمم خ  ل هللا  أولئك    الكام رون  أولئاك  ا  الراملمون  أولئاك  ا  الفمساقون قامل 
كال مارة ولكا   قيل يلك    د    سرائيل قمل     اخبوة لك  د او  سارائيل  ن كم ات لها  

كل حلوة  ال وهللا لتسألن طريقه  قا الشاراك  ام بداا الار ان بان الثاوري بان م صاور 
بن  درا ي  قمل   لات  اضالء ا يامت  ا  د ا   سارائيل وررا  لهاين اخماة دهام  ام بداا 
الر ان  م الثوري بن  كريم بن الش د  قامل اخولاى للمسالمين والثم ياة لليهاوا والثملثاة 

ا الر ان قمل خ م الثوري بن رجل بن طموس قامل  أولئاك  ا  الكفارون لل صمرى  م بد
قمل كفر ال ي قل بن الملة قمل وقامل بطامء كفار اون كفار وظلا  اون ظلا  و ساون اون 
 سون م مر بن قتماة    قول  ال تحرموا طيدت مم خحل هللا لك  قمل   لت    خ مس مان 

/ ماان الااا يم  192يتبلااوا / صاافحة  خصااحمى رسااول هللا صاالى هللا بلياا  وساال  خرااو خن

ويتركوا ال سمء ما ه  بلا  دان خدا  طملاى وبثمامن دان مظ اون  ام بداا الار ان قامل خ ام 
م مر بن خياوى بان خدا  قالداة قامل خراا  امس مان خصاحمى رساول هللا صالى هللا بليا  
 وسل  خن ير روا الا يم ويتركاوا ال سامء ويتر داوا  قام  رساول هللا صالى هللا بليا  وسال 
 الظ  يه  المقملاة ثا  قامل   مام  لاك مان كامن قادلك  دملتشاايا شاااوا  شااا بلايه   أولئاك 
دقمياام   الااايمر والصااوامع ابداااوا هللا وال تشااركوا داا  شاايئم وحجااوا وابتمااروا  مسااتقيموا 
يستق  لك  قمل و  لت  ايه  يأيهام الايين ءام اوا ال تحرماوا طيدات مام خحال هللا لكا  م مار 

  لكل ج ل م م ك  شربة وم همجم قامل الااين واحاا والشاري ة مبتلفاة  ام بن قتماة    قول
بدا الر ان قمل  م الثوري بن خد   سحمن بن التميم  بن ادن بدمس  ا  قولا  شاربة 
وم همجم قمل سديل وس ة  م بدا الر ان قمل خ م م مر بن يحيى دن خد  كثيار بان محماا 

قول   ط ام  بشارة مساكين قامل مااا لكال دن بدا الرحمن دن ثودمن بن  يا دن ثمدت    
مسكين  م بدا الر ان بن الثوري بن سليممن ال دس  بن س يا دن جدير من خوساط مام 
تط مون قمل قوته   م بدا الار ان بان م مار بان خياوى بان ادان سايرين خن اخشا ري 

/  م بدا الر ان بن م مر بن  شام  دان باروة  193كسم ثودم ثودم المسمكين / صفحة 

خدي  بن بمئشة خن خدم دكر كمن  يا حل  بلى شئ ل  ياأث  حتاى   لات كفامرة اليماين بن 
 ام بداا الار ان باان م مار بان قتااماة  ا  رجال حلا  كميداام لا  يكان قاامل  او خبظا  ماان 
الكفمرة  م بدا الر ان بن م مر وخ م خرى  ي  الكفمرة ويتوى  م بدا الر ان بان م مار 

ادن مس وا  صيم  ثالثاة خيام  متتمد امت قامل خداو بن خد   سحمن الهميا   قمل    حر  
 سحمن  كيلك  قرض م بدا الار ان بان م مار بان ادان خدا   جاي  بان مجم اا  ا  قولا  
ت مل  خيايك  ورممحك  قمل ت مل  خيايك  دأبي  يم ن من  اروبهن وخوالا ان قامل ورمامحك  

خوساط مام مم رميت خو ط  ت  م بداا الار ان بان م مار بان ادان طاموس بان خديا  مان 
تط مون خ ليك  كمم تط   المرء من خ لك  م بدا الر ان بن م مار بان ادان خدا   جاي  
بن مجم ا  ج اء مثل مم قتل من ال    يحك  د  يوا بال م ك  قمل يحك  بليا  دهااي خن 
وجان و ال قو  الهاي ط ممم ث  قو  الط م  صيممم  كمن كل  ط م  مسكين صيم  يو  قمل 

 مار وقامل ال  اري ومان قتلا  ما ك  مت مااا قامل  ايا  ا  ال ماا و او بدا الار ان قامل م
البطأ س ة  م بدا الار ان بان م مار بان ادان خدا   جاي  بان مجم اا قامل مت مااا لقتلا  



/  اام بدااا الاار ان قاامل م ماار وقاامل قتااماة ال يحكاا  بلااى  194 مساايم إلحراماا  / صاافحة 

بدا الر ان بن م مر بن خيوى  صمحى ال ما  ال مرة واحاة ومن بما  ي تق  هللا م    م
بن طموس قمل يحك  بلي     ال ما وليس بلي     البطأ شئ وهللا مام قامل هللا  ال ومان 
قتل  م ك  مت ماا  م بدا الر ان بن م مر بن ال  ري بن ادان المسايى  ا  قولا  خحال 
لك  صيا الدحر وط مم  قمل صايان مام اصاطات م ا  وط مما  مام اصاطات م ا  مملوكام 

فرك  م بدا الر ان بن م مر بن قتماة قمل قمل ادن بمر ط مم  مام قاي  وصايان    س
مم اصطات  م بدا الر ان بن م مر بن قتماة خن خدام دكار قامل الحيتامن كلهام يكا  حياة 
وميتة قمل قتماة ومم طفم بلى الممء  ليس د  داأس  ام بداا الار ان بان م مار بان يحياى 

بلي  وسل  بن الدحر  قامل  او الايي حاالل ميتتا   بن خد  كثير قمل سئل ال د  صلى هللا
طهور ممضن  م بدا الر ان بن الثوري بلاى بلا  دان خدا  بان خدا  بديااة بان بداا هللا 
قاامل قاامل رسااول هللا صاالى هللا بلياا  وساال   ن د اا   ساارائيل لماام وقااع ماا ه  الاا قص ج اال 

الااا لا  يم  ا  /  يا رخى خبمن بلى الي ى  همن ب    ا يا كامن مان  195الرجل / صفحة 

ماام رخى م اا  خن يكااون بليطاا  وخكيلاا  وشااريد   راارى هللا دقلااوى د رااه  بلااى د ااض 
وخ اا ل هللا  اايه  القاارآن ل اان الاايين كفااروا ماان د اا   ساارائيل حتااى دلااغ و اا  ال ااياى  اا  
بلاون قمل وكمن ال د  صلى هللا بلي  وسل  متكئام  جلاس ثا  قامل كاال والايي  فسا  دياان 

الظمل   تأطرون بلى الحق خطرا بان م مار بان الكلدا   ا  قولا  حتى تأبيوا بلى ياي 
ت ملى وال تسئلوا بن خشيمء  ن تدا لك  تسضك  قمل لمم   لت آية الحل قمل رجل خكل بام  
قمل لو قلت يلك لوجدت ولمم قمت  دهم بدا الر ان بن م مر بن خيوى بان خدا  ال ديار 

قا يدحهام هللا لاك  كلهام بداا الار ان  بن مولى خد  دكر الصايق قمل كل اادة    الدحر
بان م مار بان قتاماة قامل ساألوا ال دا  صالى هللا بليا  وسال   اأكثروا بليا   قام  ماراادم 
مستشيطم هللا  قمل سالو    اوهللا ال تساألو   الياو  بان شائ مام امات  ا  مقامم   ايا  ال 

راى ال دا  حاثتك  د   قم  رجل  قمل مان خدا  يام رساول هللا  قامل خداوك حيا اة واشاتا أ
صلى هللا بلي  وسل   قمل سلو    لمم رخى يلك ال مس م ا  كثار دكامض    جثام بمار بلاى 

/ بدا الر ان قمل م مر وخبدر م ال  ري بن خ س دن مملك قامل  196ركدتي  / صفحة 

 جثم بمر بلى ركدتي  وقمل رري م دمهلل ردم ودمإلساال  اي ام ودمحماا رساوال  قامل ال دا  
ل  خولى خمام والايي  فسا  دياان لقاا صاورت لا  الج اة وال امر آ فام  ا  صلى هللا بلي  وس

برض  يا الحمئط  ل  خر كمليو     البير والشر بدا الر ان بن م مر وقامل ال  اري 
 أبدر   بدياا هللا دان بداا هللا دان بتداة دان مسا وا قامل  قملات خ  بداا هللا دان حيا اة مام 

خمااك قمر اات ماام قاامر  خ اال الجم ليااة رخياات ولاااا قااط خبااق م ااك خك اات تااأمن خن تكااون 
 تفرحهم بلى رضوس ال مس قمل وهللا لو خلحق   د دا خسوا للحقت  قمل م مر و  مم لحقا  
دأدي  اليي كمن ل  بدا الر ان بن م مر بن ادن طاموس بان خديا  قامل   لات ال تسائلوا 

ن بداا بن خشيمء  ن تدا لكا  تساضك   ا  رجال قامل يام رساول هللا مان خدا  قامل خداوك  اال
الر ان بن م مر بن ال  ري بن ادن المسيى    قولا  ت املى مام ج ال هللا مان دحيارة 
وال سمئدة وال وصيلة وال حم  قمل الدحيرة من اإلدل الت  تم ع ار م للطواأيت والسامئدة 



من اإلدل مم كم وا يسدو هم لطواأيته  والوصيلة من اإلدل مم كم ت ال مقاة تدكار داأ ثى ثا  

/  197 يسمو هم الوصايلة يقولاون وصالت اث تاين لايس دي هام يكار / صافحة تث   دأ ثى 

وكم وا يجابو هم لطواأيته  والحمم  الفحال مان اإلدال يرارى الراراى الم ااواة قامل 
  يا دلغ يلك قيل  يا حم  حم  ظهرن  ترك  يسمون بن الحمم  بدا الار ان قامل م مار 

 مر بن ال  ري بن خد   ريارة خن وقمل قتماة  يا ررى بشرا بدا الر ان قمل بن م
ال د  صلى هللا بلي  وسال  قامل رخيات بمارو دان باممر الب ابا  يجار قصاد   ا  ال امر 
و و خول من سايى الساوائى وأيار بهاا  دارا ي  بداا الار ان بان م مار بان  ياا ادان 
خسل  قمل قمل رسول هللا صلى هللا بلي  وسل      خبر  خول مان سايى الساوائى وخول 

بها  درا ي  قملوا من  و يم رسول هللا قملوا بمرو دن يحيى خبو د   ك اى لقاا من أير 
رخيت  يجر قصد     ال مر يضيي دريحا  خ ال ال امر و  ا  خبار  خول مان دحار الدحامئر 
قملوا من  و يم رسول هللا قمل رجل من د   مالل كم ات لا   مقتامن  جااع آيا همام وحار  

ك ولقا رخيتا   ا  ال امر  او و مام  ا  ال امر ت رام   مان خلدم همم ث  شرى خلدم همم د ا يل
دأ وا هماام وتبدطم اا   اا  دأبفم هماام بدااا الاار ان باان م ماار باان قتااماة قاامل الدحياارة ماان 

/  تجت بمسة دطون  ا ن كامن الباممس يكارا كامن  198اإلدل كم ت ال مقة  يا / صفحة 

  يجا وا لهام ودارا ولاا  للرجامل اون ال سامء و ن كم ات خ ثاى دتكاوا آيا هام ثاا  خرسالو م  لا
يشردوا لهم لد م ولا  يركداوا لهام ظهارا  ا ن كم ات ميتاة  ها   يا  شاركمء الرجامل وال سامء 
وخمم السمئدة    ه  كم وا يسيدون د ض  دلها   اال تم اع حورام خن تشارع  يا  وال مرباى 
خن تربى  ي  والوصيلة الشامة كم ات  يا ولاات ساد ة دطاون  ا ن كامن السامدع يكارا يدا  

  الرجمل وال سمء و ن كم ت خ ثى تركت و ن كامن يكارا وخ ثاى قاملوا وصالت خبم ام وخكل
 تاارك ال ياايد  بدااا الاار ان باان م ماار باان قتااماة  اا  قولاا  ت ااملى    هاام محرمااة بلاايه  
خرد ين س ة ي    الشم  بلى د    سرائيل يتيهاون  ا  اخرض ال ياأوون  لاى قرياة    اا 

  الماان والساالوى و اا  تاايهه  يلااك راارى موسااى يلااك خظلمهاا  هللا دملاماام  وخ اا ل بلاايه
د صمن الحجر  كمن يتفجر م   اث تم بشرة بي م لكل سدط ما ه  باين قامل وكامن يحملو ا  
 اا يا راارد  د صاامن تفجاارت بدااا الاار ان باان م ماار باان اداان طااموس باان خدياا  خن د اا  

بان  سرائيل كم ت تشاى م ها  ثيامده   يا كام وا صاامرا  ا  تايهه  ال تدلاى بداا الار ان 
الثوري بن م صور بن خد  الرحى بن مسرون قمل ك م ب ا بدا هللا دن مس وا  اأتى 

/ بداا هللا اان  قامل   ا  ك ات حرمات  199بدا هللا دررع  ت حى رجل  قمل / صافحة 

الررع قمل  تال بدا هللا يأيهم اليين ءام وا ال تحرموا طيدات مام خحال هللا لكا  كال وكفار 
اة قمل سم ت ادن المسيى يقول اث امن يوا باال ما ك  قامل بدا الر ان بن م مر بن قتم

مسلمين خوءابران من أيرك  قمل من خ ال الكتامى بداا الار ان بان م مار بان الحسان 
خوءابااران ماان أياارك  قاامل ماان المساالمين بدااا الاار ان باان م ماار باان الحساان خن اداان 

يت   قامل  ن مس وا سأل  رجل بن قول  ت ملى بليك  خ فسك  ال يررك  من رل  يا ا تاا
 يا ليس د مم هم   هم اليو  مقدول  ولك ا  قاا خوشاك خن ياأت   مم هام تاأمرون داملم رو  
 يص ع دك  كيا وكيا خو قمل  ال يقدل م ك   حي ئي بلايك  خ فساك  ال يرارك  مان رال  يا 



ا تايت  بدا الر ان بن م مر بن قتماة بن رجال قامل ك ات  ا  بال اة بثمامن دملماي اة 
  خصحمى ال د  صلى هللا بلي  وسل    يا  يه  شيخ يس اون  لي   حسدت خ      حلقة  يه

خد  دن ك ى  قرخ رجل بليك  خ فسك  ال يرارك  مان رال  قامل الشايخ   مام تأويلهام  ا  

/ بدا الار ان بان م مار بان الكلدا   ا  قولا  ت املى حاين  200آبر ال ممن / صفحة 

ريش تامجرا  أصامد  قاارن وم ا  رجاالن الوصية اث من يوا بال م ك  قمل برج مولى لق
من خ ل الكتمى  ا ع  ليهمام مملا  وكتاى وصايت   اي دم دملوصاية والمامل  لاى خ لا   كتمام 
د ض الممل  قمل خ ل   ل تجر صمحد م د ا م دتجمرة قمال ال قاملوا  هال اساتهلك مان مملا  

ي   مساتحلفم  ا  ادار شيئم قمال ال قملوا      قا برج من ب ا م دممل  قا م د ر   متهمم بل
الصالة بن م مر بن خيوى بن ادن سيرين بان بديااة  ا  قولا  ت املى تحدساو همم د اا 
الصلوة قمل استحلفم د ا ال صر ث  بثار د اا بليهمام  وجاا ب اا مم   امء قامل خحساد  مان 
 رة كمن ممم برج د  الميات م ا   أقام  خ لا  الدي اة  ن  ايا للرجال وخ ا  بارج دا  م ا  

من خوليمء الميت بلى يلاك بداا الار ان قامل م مار بان الكلدا   ا  قولا  وحل  رجالن 
ت ملى و ي خوحيت  لى الحوارين قمل قي     قلودك  بدا الار ان قامل م مار وقامل قتاماة 
الحواري الو ير بدا الر ان بن الم ير دن ال  مامن خ ا  سامع و اى دان مد ا  يقاول  ا  

ن ل م بياا قمل خ  ل بليه  خقرصة من شا ير قول  ت ملى خ  ل بلي م ممئاة من السممء تكو
وخحوات  حاثت د  بدا الصما دن م قل قمل سام ت و دام يقاول وقيال لا  ومام كامن يلاك 

/ ولكن هللا ت ملى حشم دين خر م هن الدركة  كمن  201يا   ب ه  قمل ال شئ / صفحة 

 قااو  يااأكلون ثاا  يبرجااون ويجاائ آباارون  يااأكلون ثاا  يبرجااون حتااى خكلااوا جمااي ه 
وخ رلوا م هام بداا الار ان بان الثاوري بان اخبماش بان مجم اا  ا  قولا  ت املى ياو  
يجمع هللا الرسل  يقول مميا خجدت   يف بون  يقولاون ال بلا  ل ام بداا الار ان بان م مار 
   قول  ت ملى ي يسى ادن امري  دان ءخ ات قلات لل امس اتبايو   وخما   لهاين ومان اون 

قيمماة خال تارى خ ا  يقاول  ايا ياو  ي فاع الصاماقين صااقه  هللا متى تكون قمل قتماة ياو  ال
بدا الر ان بن م مار بان قتاماة  ا  قولا  ت املى ك ات خ ات الرقياى بلايه  قامل الحفايظ 
بليه  بدا الر ان بن م مر بن قتماة  ن ت يده     ه  بداماك و ن تافار لها     اك خ ات 
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