
  بسم هللا الرحمن الرحيمبسم هللا الرحمن الرحيم

  عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني   --تفسير القرآن تفسير القرآن     --
 : 202ص    2ج 

 

 1989 - ه 1410/ كافة حقوق الطبع محفوظةة لناارةا الطب ةة اىولة   202صفحة 

طااة  الحاةةا   -الااةا   -م مكتبةة الارةل لنارةا والتو اةع الممنكةةة ال اباةة ال ة ولاة 

فةةةاك   405798تنكةةة   4583712هةةةات   11494الااةةةا   17522ص ب 

 - 126تف اا القاآن ال ظام لالمام عبل الا اق بن همةام الصةا ااي  4573381مني 

تحقا  اللكتوا مصطف  م نم محمةل الاة ا النةااي مكتبةة الارةل الااةا  ب ةم  ه 211

/ تف اا  ةوا  انا ةام ب ةم هللا الةاحمن الةاحام عبةل  203هللا الاحمن الاحام / صفحة 

 ما قال اقال إن  وا  انا ةام نا لةج امنةة واحةل  م نةا مةن المال كةة مةا الا اق عن م
بةةان ال ةةماا وانا  لنةةم  اةةل بالت ةةباا عبةةل الةةا اق قةةال اةةا ابةةن عاااةةة عةةن ف ةةال 
الاقاري قال  م ج نبا الحااج مااهلا في الحاةا اقةول اة ل مةع  ةوا  انا ةام  مة  

ن قتةال  والح ةن فةي قولةا ت ةال  ما ة منك ا فوانا واحفوانا عبةل الةا اق عةن م مةا عة
ق   ناال ونال م م  عاله قاى ق   نال اللااا من اةوم  نقةك إلة  نن تمةوج وناةل 
م م  عاله اوم القاامة عبل الا اق عن م ما عن قتةال  فةي قولةا ت ةال  قاطةا  اقةول 
في صةحافة فنم ةوه بداةلانم لقةال الةفان كفةاوا إن هةفا إى  ةحا مبةان عبةل الةا اق عةن 

عن قتال  في قولا ت ال  ولو ا ناا منكا لا ناا هفه ااال اقول فةي صةوا  آلمةي  م ما
ولنب اا عنانم ما انب ون عبل الا اق عن م ما عن عاصم بةن  ةنامان عةن نبةي عنمةان 

/  ةنمان فةي قولةا ت ةال  كتةب ابكةم عنة  اف ةا الاحمةة نن  204الانلي عن / صفحة 

نة  ال ةماواج وانا  نةم  نة  نو ا ةل ما ةة  ةنمان قةال إاةا ااةل فةي التةواا  نن هللا  
احمة قبل نن ا ن  ال ن  نم  ن  ال ن  فو ع باانم احمةة واحةل  ونم ةك عاةله ت ة ا 
وت  ان احمة قال فانا اتااحمةون وبنةا ات ةاطفون وبنةا اتبةافلون وبنةا اتة اواون وبنةا 

ابع الحاتةةان فةةي تحةةن الااقةةة وبنةةا تةةن  البقةةا  وبنةةا تا ةةا الرةةا  وبنةةا تتةةابع الطاةةا وبنةةا تتةة
البحا فإفا كان اوم القاامة امع تنةك الاحمةة إلة  مةا عاةله واحمتةا نو ةع ونف ةل عبةل 
الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  ولو نا لاا منكةا لق ة  انمةا نةم ى ااظةاون 
اقول لو نا لاا منكا نم لم اؤماوا بةا ل اةل لنةم ال ةفاب عبةل الةا اق عةن م مةا عةن ابةن 

باا نن هللا ت ال  لما  ن  ال ن  لم ا ط  رئ عن  رئ حت   نة  هللا ما ةة طاو  عن ن
احمةةة فو ةةع باةةانم احمةةة واحةةل  ف طةة  ب ةة  ال نةة  عنةة  ب ةة  عبةةل الةةا اق عةةن 
م ما عةن قتةال  قةال عبةل هللا بةن عمةاو بةن ال ةاص إن ح ما ةة احمةة فةدهبط مانةا إلة  

اا والبنا م وهةوام انا  عبةل انا  احمة واحل  فتااحم  اة بنا الان وانا  والط
الا اق عن م ما عن الحكةم بةن نبةان عةن عكامةة مةول  ابةن عبةا  ح ةبج ناةا ن ةاله 
اقةةول إن هللا تبةةااك وت ةةال  ا ةةاج اةةوم القاامةةة مةةن الاةةاا منةةل نهةةل الااةةة قةةال الحكةةم ى 



 نعنما إى قال منني نهل الااة فدما منل فال نرك مكتوب ها هاا ونرةاا الحكةم إلة  احةاه

/ نبةا عبةل هللا نفاناةج قةول هللا ت ةال  اااةلون نن  205عتقاا هللا فقال اال اا / صفحة 

ا ااةوا مةةن الاةاا ومةةا هةم ب ةةاااان مانةا قةةال وانةك نول ةةك نهننةا الةةفان هةم نهننةةا عبةةل 
الا اق عن م ما عن همام بن مابا قال  ةم ج نبةا هااةا  اقةول قةال ا ةول هللا صةن  

 ال ن  كتب فةي كتابةا عاةله فةوق ال ةار إن احمتةي  ةبقج هللا عناا و نم لما ق   هللا
غ بي عبل الا اق عن م ما عن قتال  فةي قولةا ت ةال  ناةفاكم بةا ومةن بنةن نن الابةي 
صن  هللا عناا و نم قال بنغوا عن هللا فمن بنغتا آاة من كتاب هللا فقةل بنغةا نمةا هللا عبةل 

نبةي كبرةة عةن عبةل هللا بةن  الا اق  م ج انو اعي احةل  عةن ح ةان بةن عطاةة عةن
عمةةاو قةةال قةةال ا ةةول هللا صةةن  هللا عناةةا و ةةنم بنغةةوا عاةةي ولةةو آاةةة وحةةلنوا عةةن باةةي 
إ ةةاا ال وى حةةاج ومةةن كةةفب عنةةي مت مةةلا فناتبةةون مق ةةله مةةن الاةةاا عبةةل الةةا اق عةةن 
إ اا ال عن  ماك بن حاب عن عبل الاحمن بن عبل هللا بن م  ول عن نباا قةال احةم 

حلانا فبنغا فاب مبنن نوع  من  امع عبل الا اق عن م ما عن قتال  فةي  هللا من  مع
قولا ت ال  وهةم اانةون عاةا واا ةون عاةا قةال اانةون عةن القةاآن وعةن الابةي صةن  هللا 

/ عبل الا اق عن النواي عن حباب بن نبةي  206عناا و نم واتباعلون عاا / صفحة 

اك وت ال  وهم اانون عاا واا ون عاةا نابج عمن  مع ابن عبا  اقول في قول هللا تبا
قال ا لج في نبي طالب قال كان اان  المراكان نن اؤفوا محملا صةن  هللا عناةا و ةنم 
واادى عما اةاا بةا محمةل صةن  هللا عناةا و ةنم عبةل الةا اق عةن م مةا عةن ا فةا بةن 

هللا  باقان عن  ال بن انصم عن نبي هااا  في قولةا ت ةال  إى نمةم نمنةالكم قةال احرةا
ال ن  كننم اوم القاامة البنا م واللواب والطاا وكل رئ فابنن من علل هللا ت ةال  اوم ةف 
نن هللا اد ف لناماا من القاااا نم اقول كواي تاابا قال فنفلك اقول الكافا اةا لاتاةي كاةج 
تاابا عبل الا اق عن م ما عن انعمر فكاه عن نبةي فا قةال باامةا احةن عاةل ا ةول 

هللا عناا و نم إف ااتطحج عا ان فقال الابي صن  هللا عناا و نم نتةلاون فامةا هللا صن  
ااتطحتا قالوا ى الاي قةال لكةن هللا اةلاي و اق ةي باانةا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن 
قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  الةةفان ا اتاةةانم الكتةةب ا افواةةا كمةةا ا افةةون نباةةااهم قةةال الانةةول 

هللا عناا و نم في كتابنم كما ا افةون نباةااهم عبةل  والاصااى ا افون ا ول هللا صن 
الا اق عن م ما وقال قتال  لم تكن فتاتنم قال مقالتنم قال م ما وقةل  ةم ج مةن اقةول 

/  207م فاتنم عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولةا ت ةال  ااظةا كاة  / صةفحة 

ا اق عةن م مةا اصا  اآلااج نم هم اصةلقون عةن آااتاةا قةال ا ا ةون عانةا عبةل الة
عن قتال  في قولا ت ال  ما فاطاةا فةي الكتةب مةن رةئ قةال فةي الكتةاب الةفي عاةله عبةل 
الا اق عن قتال  في قولا ت ال  بل بلا لنم ما كااوا ا فون من قبل قال من نعمالنم قةال 
وقال في قولا ت ال   ةاا مةا اة اون قةال  ةاا مةا ا منةون عبةل الةا اق عةن م مةا عةن 

ت ال  ولكن الظنمان ب اااج هللا ااحةلون قةال ا نمةون ناةك ا ةول ولكةانم قتال  في قولا 
ااحلون قال ونما قولا ت ال  فإن ا تط ج نن تبتغ  افقا في انا  قال  ابا نو  ةنما 
في ال ةماا ا اةي الةلاج عبةل الةا اق عةن م مةا عةن الكنبةي فةي قولةا ت ةال  وى تطةال 



ة بةن حصةن لنابةي صةن  هللا عناةا و ةنم إن الفان العون ابنم بالغلو  وال ري قال عااا
 ةةاك نن اتب ةةك فةةاطال عاةةك فالاةةا وفالاةةا فإاةةا قةةل آفااةةي ااحنةةم ا اةةي بةةالى و ةةنمااا 
وصنابا واا ا من   فاا الم نمان فةدا ل هللا عة  واةل وى تطةال الةفان اةلعون ابنةم 

مةن  / قةال اةا عبةل الةا اق وناة ل فةي عاااةة وى تطةع 208بالغةلاو  وال رةي / صةفحة 

نغفناا قنبا عن فكااا واتبع هواه إل  فاطا عبل الا اق عن م ما عن قتال  نن اا ا مةن 
كفاا قاار قالوا لنابي صن  هللا عناا و نم إن  اك نن اتب ك فاطال عاك فالاةا وفالاةا 
اا ا من   فاا الم نمان فقال هللا ت ال  وى تطال الفان العون ابنم بالغةلاو  وال رةي 

فتاا ب  نم بب   اقول ابتنااا ب  ةنم بةب   عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا وقال وكفلك 
عن قتال  فقولا ت ال  ومةا مةن لابةة فةي انا  وى ط ةا عمةاو اطاةا باااحاةا إى نمةم 
نمنالكم اقول الطاا نمة واإلا  نمة والان نمة عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا 

عنمتم بالاناا نم اب نكم فةي الانةاا والب ة  الاقظةة ت ال  وا نم ما ااحتم بالاناا قال ما 
عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  فةةاطا ال ةةموج وانا  قةةال  ةةال  
ال ةةماواج وانا  وقةةال فةةي قولةةا ت ةةال  مةةن اصةةا  عاةةا اوم ةةف فقةةل احمةةا قةةال مةةن 

/  209اصا  عاا ال فاب وقال في قولا ت ال  وا ناا عن  قنةوبنم نكاةة نن / صةفحة 

افقنوه وفئ افاانةم وقةاا اقةول ا ةم واا بةمفاانم وى ا ةون ماةا رةا ا كمنةل البنامةة التةي 
ت مع القول وى تلاي ما اقال لنا عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ةال  فتحاةا 
عنانم نبواب كل رئ الا اا و  ة الةا ق حتة  إفا فاحةوا بمةا نوتةوا ن ةفانم بغتةة عبةل 

عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  توفتةةا ا ةةناا قةةال انةةي قب ةةنا الا ةةل نةةم الةةا اق عةةن م مةةا 
تاف نا إلاا اقول إل  منك الموج عبل الا اق عةن م مةا وقةال الكنبةي وإن منةك المة ج 
احا  هو الفي اني فاك فااف ا إن كةان مؤماةا إلة  مال كةة الاحمةة وإن كةان كةافاا إلة  

صةوا عةن إبةااهام فةي قولةا ت ةال  مال كة ال ةفاب عبةل الةا اق قةال ناةا النةواي عةن ما
توفتا ا ناا قال تتوفاه الا ل واقب  مانم منك الموج اناف  عبل الا اق عن النواي 
قال ون بااي الح ن بن عبل هللا بن إبااهام قال هم نعوان منك الموج عبل الةا اق عةن 
النواي ن بااي اال عن مااهل قال ا نةج انا  لمنةك المةوج منةل الط ةج اتاةاول 

/ عبةل  210ن حا  اراا وا نج لا نعوان اتوفون اناف  نم اقب نا مةانم / صةفحة م

الا اق قال ن بااي محمل بن م نم عن إبااهام بن ما ا  عةن مااهةل قةال مةا مةن نهةل 
باج رة ا وى مةلا إى ومنةك المةوج اطةو  بنةم فةي كةل اةوم مةاتان عبةل الةا اق عةن 

اوفةل عةن عبةل هللا بةن  بةاب فةي قولةا م ما عن ال هاي عن عبةل هللا بةن الحةاا  بةن 
ت ال  نو انب كم را ا قال ااقب  باب بن اناج وكان بةلااا لانةة الابةي صةن  هللا عناةا 
و نم وهةو اصةني حتة  إفا كةان فةي الصةبا قةال لةا اةا ابةي هللا لقةل اناتةك النانةة تصةني 

ال  صال  ما اناتك صناج منننا قال نال إانا صةال  اغةب واهةب  ةدلج ابةي فانةا نة
 صالج فدعطةااي اناتةان وما اةي واحةل   ةدلتا نى اننكاةا بمةا نهنةك بةا انمةم فدعطةااي 
و دلتا نى ا نط عنااا علوا فدعطةااي و ةدلتا نى انب ةاا رةا ا فما اةي عبةل الةا اق عةن 
م ما قال ن بااي ناوب عن قالبة عن نبي انرة   الصةا ااي عةن نبةي ن ةماا الاحبةي 



  الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم إن هللا  وى لةي انا  حتة  عن رلال بن نو  ااف ا إل
اناج مرااقنا ومغاابنا وإن منك نمتي  ابنن ما  وى لةي مانةا وإاةي نعطاةج الكاة ان 
انبا  وانحمةا وإاةي  ةدلج ابةي نى اننةك نمتةي ب ةاة ب امةة ونى ا ةنط عنةانم عةلوا 

فا  ب  ةنم بةد  ب ة  / انب ةنم رةا ا وى اة 211فاننكم الاحمن ب امةة وى / صةفحة 

فقال اةا محمةل إاةي إفا ق ةاج ق ةاا فإاةا ى اةال وإاةي نعطاةك نمتةك نى نهنكنةم ب ةاة 
ب امة وى ن نط عنانم علوا من  ةواهم فةاننكنم ب امةة حتة  اكةون ب  ةنم اننةك ب  ةا 
وب  نم اقتل ب  ا وب  نم ا بي ب  ا قةال فقةال الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم إاةي ى 

إى ان مة الم نان وإفا و ع ال ا  في نمتي لم اافةع عةانم إلة  اةوم  ن ا  عن  نمتي
القاامة قال عبل الا اق  م ج غاا م ما اقول عن نبي ن ةماا عةن نوبةان وكةان م مةا 
اقول عن نبي ن ماا عن رلال بن نو  عبل الةا اق عةن م مةا وابةن عاااةة عةن عمةاو 

لةج عنة  الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم بن لاااا قال  م ج اابا ابن عبل هللا اقول لما ا 
قل هو القالا عن  نن اب   عناكم عةفابا مةن فةوقنم قةال الابةي صةن  هللا عناو ةنم نعةوف 
بوانةةك نو مةةن تحةةج نااننةةم قةةال الابةةي صةةن  هللا عناةةا و ةةنم نعةةوف بوانةةك نو انب ةةكم 
را ا قال هفه نهون عبل الا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  فةدعا  عةانم / 

/ حت  ا و وا في حةلا  غاةاه قةال انةاه هللا ت ةال  نن اانة  مةع الةفان  212صفحة 

ا و ون في آااج هللا اكفبون بنا فإن ا ي فال اق ل ب ل الةفكا مةع القةوم الظةالمان عبةل 
الا اق عن م ما عن قتال  في قولةا ت ةال  وفا الةفان ات ةفوا لاةانم ل بةا ولنةوا ا ة نا 

والنموهم عبل الا اق عن م ما عن قتال  فةي قولةا ت ةال  قولا فاقتنوا المراكان حا  
وإن ت لل كل علل ى اؤ ف مانا قةال لةو اةااج بمةل ا انا  فهبةا لةم اقبةل مانةا عبةل 
الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  ا تنوتا الرااطان قةال ن ةنتا الرةااطان فةي 

قولا ت ةال  حاةاان قةال انا  حااان عبل الا اق قال ناا م ما واال عن مااهل في 
هفا منل  ابا هللا لنكافا اقةول الكةافا حاةاان اةلعوه الم ةنم إلة  هةلى فةال اااةب عبةل 
الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  وكةةفلك اةةاى إبةةااهام منكةةوج ال ةةموج 
وانا  قال  بئ إبااهام مةن ابةاا مةن الابةابا  فا ةل هللا لةا فةي نصةاب ا ا قةا فةإفا 

صاب ا وحل فانا ا قا فنما  ةاج نااه هللا منكةوج ال ةماواج وانا  مص نصب ا من ن

/ ال ةةماواج الرةةم  والقمةةا والااةةوم ومنكةةوج انا   213فكةةان منكةةوج / صةةفحة 

الابال والرةاا والبحةاا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  ولةم انب ةوا 
ابةةن م ةة ول قةةال لمةةا إامةةانم بظنةةم قةةال برةةاك عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن انعمةةر نن 

ا لج ولم انب وا إامانم بظنم كبا فلك عن  الم نمان فقالوا اةا ا ةول هللا ماهةا هاةا نحةل 
إى وهو اظنم اف ا فقال الابي صن  هللا عناا و نم لا  فاكم نما  م تم قول لقمان ىباةا 
 إن الراك لظنم عظام عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  فةإن اكفةا بنةا
اوى هؤىا ا اي قوم محمل صن  هللا عناا و نم نةم قةال فقةل وكناةا بنةا قومةا لا ةوا بنةا 
بكفاان ولم ا اي الاباان الفان قص هللا عنانم نةم قةال نول ةك الةفان هةلى هللا فبنةلهم بةان 
اقتل عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  ولتافا نم القةاى قةال هةي مكةة عبةل 



وقال قتال  بنغاي نن انا  لحاج مةن مكةة عبةل الةا اق عةن م مةا  الا اق قال م ما
عن قتال  في قولا ت ال  نو قال نوحة  إلة  ولةم اةوي إلاةا رةئ قةال ا لةج فةي م ةانمة / 

/ عبل الةا اق عةن م مةا قةال ن بااةي ال هةاي نن الابةي صةن  هللا عناةا  214صفحة 

هب فكبةا فلةك عنةي فةدوح  هللا و نم قال بااما ناا اا م اناج كدن في الي  وااان من ف
إلةي نن ناف نمةةا فاف تنةا فطةةااا فدولةج فلةةك كةفاب الامامةةة وكةفاب صةةا اا ال ا ةي عبةةل 
الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  لقل تقطع بااكم قال ما كان بااكم مةن الوصةل 
عبل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  فةال  الحةب والاةوى قةال تفنة  الحةب 

لاوى عن الاباج عبل الا اق عن م ما عن قتةال  فةي قولةا ت ةال  فةال  اإلصةباي قةال وا
الصبا م ما عن قتال  في قولا ت ال  والرم  والقما ح بااا قال الواان بح ةاب عبةل 
الا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  فم ةتقا وم ةتولق قةال م ةتقا فةي الةاحم 

الا اق عن ابن عاااة عن إ ماعال بن نبي / عبل  215وم تولق في الصنب / صفحة 

 الل عن إبااهام قال قال عبل هللا م تقاها في اللااا وم تولعنا في اآل ا  عبل الا اق 
عن ابن عاااة عن إ ةماعال بةن نبةي  الةل عةن قةا  قةال قةال ابةن م ة ول إفا كةان ناةل 

  اةوم القاامةة الاال بدا  نتاج لا إلانا حااة فإفا بنن نقص  نناه قةب  فتقةول انا
هفا ما ا تولعتاي عبل الا اق عن النواي عن نبي إ ةحاق عةن البةااا فةي قولةا ت ةال  
قاوان لاااة قال قاابة عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ةال  مةن طن نةا قاةوان 
لاااة قال قاوان عفوق الا نة اقول لاااة متنللة ا اي متللاة عبل الا اق عن م مةا عةن 

قولا ت ال  واا ا قال وا اا عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولةا ت ةال   قتال  في
و اقوا لا باان وباج قال  اصوا عبل الا اق عن م ما عن قتال  قال كةان الم ةنمون 
ا ةةبون نصةةاام الكفةةاا فا ةةب الكفةةاا هللا عةةلوا بغاةةا عنةةم فةةدا ل هللا عةة  واةةل وى ت ةةبوا 

ق عن م ما عةن الكنبةي فةي قولةا ت ةال  ولاقولةوا / الفان العون من لون هللا عبل الا ا

/ لاا ج قال لاا ةج نهةل الكتةاب عبةل الةا اق قةال م مةا وقةال الح ةن  216صفحة 

لا ج اقول تقالمج امحج عبةل الةا اق قةال م مةا وقةال قتةال  لا ةج قا ةج وت نمةج 
 عبل الا اق عن ابن عاااة عن عمةاو بةن لااةاا قةال ن بااةي عمةاو بةن كا ةان نن ابةن
عبا  كان اقاؤها لاا ج تنوج  اصمج االلج قال عماو و م ج ابةن ال باةا اقةول 
إن صباااا ها هاا اقاؤون لاا ج وإاما هي لا ج واقاؤون وحام عن  قااة نهنكااها 
وإاما في وحاام عن  قااة واقانون في عةان حم ةة وإامةا هةي حاماةة قةال عمةاو وكةان 

م ما عن قتال  في قولا ت ال  رةاطان نهةل  ابن عبا  ا الفة في كننن عبل الا اق عن
اإلا  والان قال إن من الان رااطان ومةن اإلاة  رةااطان اةوح  ب  ةنم إلة  ب ة  
عبل الا اق عن م ما وقال قتةال  بنغاةي نن نبةفا قةام اصةني اومةا فقةال الابةي صةن  هللا 

/  217ة عناا و نم ت وف اا نبا فا مةن رةااطان اإلاة  والاةن فقةال اةا ابةي هللا / صةفح

وإن من اإلا  لرااطان قال الابي صن  هللا عناا و نم ا م عبل الةا اق عةن م مةا عةن 
ماصوا نن ابن م  ول قال قال الابي صن  هللا عناا و ةنم مةا مةن نحةل إى وقةل وكةل بةا 
قاااا من الان قالوا وى ناج اا ا ول هللا قال وى ناا ولكةن هللا نعةاااي عناةا فد ةنم فةال 



ب اا عبل الا اق عم ما عن قتال  في قولا ت ال  الكتةاب مفصةال قةال مبااةا  ادمااي إى
قال وقولا افصل اناج قال ابان اآلااج وقولا ت ال  قل فصل لكةم مةا حةام عنةاكم اقةول 
قل بان لكم ما حام عناكم عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولةا ت ةال  وإن الرةاطان 

ا  قةال اةاللنم المرةاكون فةي الفباحةة فقةالوا نمةا مةا لاوحون إل  نولاا نم لااللوكم حةل
قتنتم بدالاكم فتدكنواا ونما ما قتل هللا فةال تدكنواةا ا اةي الماتةة فكااةج هةفه ماةاللتنم إاةاه 
عبةل الةةا اق عةن م مةةا عةن قتةةال  فةي قولةةا ت ةال  وفاوا ظنةةا اإلنةم وباطاةةا قةال  ةةاه 

عماو بن ما  عن نبي ا فا  وعالااتا عبل الا اق عن النواي عن عماو بن قا  عن

 218قال   ل الابي صن  هللا عناا و نم ني المؤماان نكا  قال نكناكم فكاا / صفحة 

لنموج ونح اكم لما ب له ا ت لالا قال و  ل الابي صن  هللا عناا و نم عةن هةفه اآلاةة  /
قةال فمن اال هللا نن انلاا اراي صلاه لإل الم قالوا كا  ارةاي صةلاه اةا ا ةول هللا 

اوا اقف  فاا فاراي لا واف ا قالوا فنل لفلك من نماا  ا ا  بنا قال اإلاابة إلة  لاا 
ال نو والتاةافي عةن لاا الغةاوا واى ةت لال لنمةوج قبةل لقةاا المةوج عبةل الةا اق عةن 
م ما عن عطاا ال اا ااي والكنبي في قولا ت ال  اا ل صلاه  اقا حااا قةاى لةا  

ص ل في ال ماا اقوىن مننا كمنل الةفي ى ا ةتطاع نن اصة ل فةي لن اا فاا مافف كداما ا
ال ماا عبل الا اق عن م ما عن قتةال  فةي قولةا ت ةال  ام رةا الاةن قةل ا ةتكناتم مةن 
اإلا  قال قل ن ننتم كنااا من الان واإلا  عبل الا اق عن م ما عةن قتةال  فةي قولةا 

ع ب  ةنم ب  ةا فةي الاةاا عبةل ت ال  وكةفلك اةولي ب ة  الظنمةان ب  ةا فةي الةلااا اتبة
الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  وا نةةوا ح ممةةا فان مةةن الحةةا  وانا ةةم 
اصابا قال كااو ا  لون من نموالنم رةا ا فاقولةون هةفا ح وهةفا نصةاامنم التةي ا بةلون 
فإن فهب ب اا مما ا نوا لراكا نم ا الط ما ا نةو ح الوه وإن فهةب رةئ ممةا ا نةوا 

/ ا الط را ا مما ا نوا لراكا نم تاكوه فإن نصابتنم  اة نكنةوا ممةا  219ح / صفحة 

ا نوا ح وتاكوا ما ا نوا لراكا نم فقال هللا ت ةال   ةاا مةا احكمةون عبةل الةا اق عةن 
م ما عن قتال  في قولا ت ال  حا  حاا قال حاام عبل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  

اا ومحةام عنة  ن واااةا قةال مةا فةي بطةون البحةا ا ا اةي في قولا ت ال   الصةة لةفكوا
نلباانا وكااوا اا نواا لنااال لون الا اا عبل الا اق م مةا عةن ابةن طةاو  عةن نباةا 
وم ما عن قتال  في قولا ت ال  وااتوا حقا اوم حصاله قاى هو ال كا  عبل الا اق عةن 

اتوا حقا اوم حصاله قال عاةل ابن عاااة عن ابن نبي اااا عن مااهل في قولا ت ال  وا
ال اق ا طةي القةب  وعاةل الصةاام ا طةي القةب  واتةاكنم اتب ةون آنةاا الصةاام عبةل 
الا اق عن م مةا عةن عبةل الكةاام الاة اي عةن مااهةل قةال كةااوا ا نقةون ال ةفق عاةل 
الصاام فادكل ماا ال ا  ومن ما با عبل الا اق عن قتال  عن الح ن في قولا ت ةال  

/ وفارا قال الحمولة ما حمل عناا مانا والفةار حوارةانا ا اةي  220حة حمولة / صف

صغااها عبل الا اق قال م ما وقال قتال  وكان غاا الح ن اقول الحمولة اإلبل والبقا 
والفار الغام عبل الا اق عن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  مةن ال ةدن اناةان ومةن 

نم اناناةان نمةا ارةتمنج عناةا ناحةام اناناةان الم   اناان قال اقول  ننم االفكاان حام 



ني ناي لم نحام عنانم را ا مةن هةفا قةال اب ةواي ب نةم إن كاةتم صةلقان وفكةا مةن اإلبةل 
والبقا احو فلك عبل الا اق عن م ما عن ابةن طةاو  عةن نباةا فةي قولةا ت ةال  قةل ى 

حامةون نرةااا نال في ما نوح  إلة  محامةا قةال كةان نهةل الااهناةة ا ةتحنون نرةااا وا
فقال ى نال را ا فاما كاتم ت ةتحنون إى هةفا اقةول إى نن اكةون ماتةة نو لمةا م ةفوحا نو 
لحم  ا اا فإاا اا  نو ف قا نهل لغاا هللا با عبل الةا اق عةن ا فةا بةن  ةنامان عةن 
اةةوابا عةةن ال ةةحاك عةةن ابةةن عبةةا  قةةال تةةال هةةفه اآلاةةة قةةل ى ناةةل فةةي مةةا نوحةة  إلةة  

اط ما فقال ابن عبا  ما  ال هةفا فنةو حةالل عبةل الةا اق عةن ابةن محاما عن  طاعم 
عاااة عن عماو عن عكامة قةال لةوى هةفه اآلاةة نو لمةا م ةفوحا ى تبةع الم ةنمون مةن 

/ عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن ناةةوب عةةن ابةةن  221ال ةةاوق مةةا اتبةةع الانةةول / صةةفحة 

م مةن تةاب قبةل نن تطنةع  ااان عن نبي هااا  قال قال ا ةول هللا صةن  هللا عناةا و ةن
الرم  من مغابنا قبل ماا عبل الا اق عن إ اا ال عن انر ج بةن نبةي الرة ناا عةن 
نباا عن ابن م  ول في قولا ت ال  ى اافع اف ا إامانا اآلاة قال ى ت ال التوبةة مب ةوطة 
ما لم تطنع الرم  من مغابنا عبل الا اق عن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  نو لمةا 

 فوحا قال حام هللا اللم ما كان م فوحا فدما لحم ا الطةا لم فةال بةد  بةا م مةا وعةن م
قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  كةةل فى ظفةةا قةةال اإلبةةل والا ةةام ظفةةا اةةل الب اةةا واانةةا والا ةةام 
نا كفلك قال وحام عنانم من الطاا الةبط ورةبنا كةل رةئ لةا  مرةقوق انصةابع عبةل 

ت ال  نو الحوااا قال هو البقا عةن م مةا فةي قولةا الا اق عن م ما عن قتال  في قولا 
ت ال  ى تقابوا الفواحر ما ظنا مانا وما بطن قال  ةاها وعالااتنةا عبةل الةا اق عةن 

/ الكتب تماما عنة  الةفي  222م ما عن قتال  في قولا ت ال  نم ااتااا مو   / صفحة 

الةا اق عةن م مةا عةن  نح ن قال من نح ن في اللااا تمةم هللا فلةك لةا فةي اآل ةا  عبةل
قتال  في قولا ت ال  إى نن تدتانم المن كة قةال تةدتانم المال كةة بةالموج نو اةدتي ابةك اةوم 
القاامة نو ادتي ب   اااج ابك قال آاة موابة طنوق الرم  من مغابنا نو ما راا هللا 

ااى عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  فاقةوا لاةانم قةال هةم الانةول والاصة
عبل الا اق عةن م مةا عةن عةاما بةن نبةي الااةول عةن  ا بةن حبةار عةن صةفوان بةن 
ع ال الماالي قال قال ا ول هللا صن  هللا عناا و ةنم إن بةالمغاب بابةا مفتوحةا لنتوبةة 
م ااه  ب ون عاما ى اغن  حت  تطنع الرم  من احوه عبةل الةا اق عةن النةواي عةن 

ا  ةةاج نول اآلاةةاج طاحةةج انقةةالم وحب ةةج ماصةةوا عةةن الرةة بي قةةال قالةةج عا رةةة إف
الحفظة ورنلج انا ال عن  انعمال عبل الا اق عن م ما عن قتةال  فةي قولةا ت ةال  

/ عبل الا اق عن النواي عن إ ماعال عن  ة ال  223وا ك  قال وفباحتي / صفحة 

بن اباا في قولا ت ال  صالتي وا ك  قةال فباحتةي عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  
ي قولا ت ال  وناا نول الم نمان قال نول الم نمان من هفه انمة عبل الا اق عن نبةان ف

بن نبي عاار نن ااال  دل ابن م  ول ما الصااط قةال تاكاةا محمةل فةي نلاةاه وطافةا 
في الااة وعن امااا اوال وعةن رةمالا اةوال ونةم ااةال اةلعون مةن مةا بنةم فمةن ن ةف 

ااا ومن ن ف عن  الصااط ااتنة  بةا إلة  الااةة نةم قةان عن  تنك الاوال ااتنج با إل  ال



/  ةوا  انعةاا  ب ةم هللا  225ابن م  ول ونن هفا صاط  عال م ةتقاما   / صةفحة 

الاحمن الاحام عبل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  المةص قةال ا ةم مةن 
في صلاك حةاج ن ماا القاآن عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  فال اكن 

ماا قاى ى اكن في صلاك رك ماا عبل الا اق عن م مةا عةن الكنبةي فةي قولةا ت ةال  
ولقل  نقاكم نم صوااكم ناا قال  ن  اإلا ان في الاحم نم صةوا فرة   ةم ا وبصةاه 
ونصاب ا عبل الا اق عن م ما وقال قتال   ن  آلم نةم صةوا فااتةا ب ةله عبةل الةا اق 

قولةةا ت ةةال  نةةم نتاةةانم مةةن بةةان ناةةلانم ومةةن  نفنةةم قةةال مةةن عةةن م مةةا عةةن الكنبةةي فةةي 
لاااهم وآ اتنم حت  اكفبوا باآل ا  وحت  نطغانم ن بااا فةي لااةاهم وعةن نامةاانم مةن 
قبل ح ااتنم حت  نعابنم بنا وعن رما ننم من قبل رةنواتنم عبةل الةا اق قةال عةن ااةا 

نةم ولةم اكواةوا رةا ا نةم فهبةوا نةم م ما عن قتال  كما بلنكم ت ولون قةال كمةا بةلنهم ف نق
ا الهم عبل الةا اق قةال م مةا وقةال الكنبةي كمةا  نقنةم كةفلك ا ةولون مةن  نقةا مؤماةا 

/ عبل الا اق قةال ن بااةي النةواي عةن وقةاا بةن  226وكافاا نعاله كما بلنه / صفحة 

ا إاا  عن مااهل قال اب   المؤمن مؤماا والكافا كةافاا عبةل الةا اق قةال ن بااةا م مة
عن قتال  في قولا ت ال  بلج لنما  ونتنما قةال كااةا ى اااةان  ةوآتنما فقةال آلم اةا اب 
ناناج إن تبج فا تغفاج قال إفا نل نك الااة ونما إبنا  فنةم ا ةتغفا إامةا  ةدل الاظةا  
فدعطي كل واحل مانما الفي  دل عبل الةا اق قةال ناةا عمةا بةن عبةل الةاحمن بةن لااةة 

با اقول لما ن كن هللا ت ال  آلم الااة و واتا واناه عن الراا قال  م ج وهب ابن ما
وكااج راا  غصوانا متر ب ب  نا في ب   وكان نما تدكننا الكمال كةة اةا ل نةلهم 
وهي الراا  التي ان  هللا ت ال  عانةا آلم و واتةا فنمةا ناال إبنةا  نن ا ةت لنما ل ةل 

ا ب تاةة مةن نح ةن لابةة  نقنةا هللا فنمةا في او  الحاة وكااج الحاة لنا نابع قوا م كدانة
ل نةةج الحاةةة الااةةة  ةةاج مةةن اوفنةةا إبنةةا  فد ةةف مةةن الرةةاا  التةةي انةة  هللا عانةةا آلم 
و واتةا فاةةاا بنةةا إلةة  حةةواا فقةةال ااظةةاي إلة  هةةفه الرةةاا  مةةا نطاةةب ااحنةةا ونطاةةب 
 ط نمةةا ونح ةةن لوانةةا فد ةةفتنا حةةواا فدكنةةج مانةةا نةةم فهبةةج إلةة  آلم فقالةةج ااظةةا إلةة  /

/ هفه الراا  ما نطاب ااحنا ونطاب ط منا ونح ن لوانا فدكل مانا آلم  227صفحة 

فبلج لنما  ونتنما فل ل آلم في او  الراا  فاالاه ابا اا آلم نان ناج قال ناا هةفا اةا 
اب قال نى ت اج قال ن تحاي ماةك اةا اب قةال من واةة انا  التةي  نقةج مانةا ل اةة 

تكن في الااةة وى فةي انا  رةااتان نف ةل مةن الطنةا  تتحول نمااها روكا قال ولم
وال لا نم قال اا حةواا ناةج التةي غةااج عبةلي إاةك ى تحمنةان حمةال إى حمنتةا كاهةا 
فإفا نالج ت  ي ما في بطاك نرافج عنة  المةوج مةاااا وقةال لنحاةة ناةج التةي ل ةل 

طاةك وى اكةون المن ون في اوفك حت  غا عبلي من واة ناج ل اة تتحول قوا مك فةي ب
لك ا ق إى التااب ناج علو  باي آلم وهم نعلاؤك حا  لقاج نحةلا مةانم ن ةفج ب قبةا 
وحانما لقاك رلخ ان ك قال عما فقال لوهب فنل كااج المال كة تدكل قةال اف ةل هللا مةا 
اراا عبةل الةا اق عةن عمةا بةن عبةل الةاحمن قةال  ةم ج وهبةا عنة  المابةا اقةول إاةي 

نن هللا اقول إاي ماي ال اا وناا  نقتا وقلاتا ل اةاا  نقةي فطةوب   والج في كتاب هللا



لمن قلاتةا لةا وإاةي ماةي الرةا وناةا  نقتةا وقلاتةا لرةااا  نقةي فواةل لمةن قلاتةا لةا / 

/ عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن ال هةةاي نن ال ةةاب كااةةج تطةةو  بالباةةج  228صةةفحة 

ناابةةا وطةةا  فةةي نةةوبي عةةاا  إى الحمةة  قاارةةا ونحالفنةةا فمةةن اةةاا مةةن غاةةاهم و ةةع 
نحم  فإاةا احةل لةا نن انةب  ناابةا فةإن لةم ااةل مةن ا اةاه مةن الحمة  فإاةا انقةي ناابةا 
واطو  عااااا وإن طا  في نااب اف ا نلقاها إفا ق   طوافا احامنا فاا ننا حاامةا 
عناا فنفلك قال هللا ت ال   فوا  ااتكم عاةل كةل م ةال عبةل الةا اق عةن م مةا عةن ابةن 

باا في قولا ت ال   فوا  ااتكم عال كةل م ةال قةال الرةمنة مةن ال ااةة عبةل طاو  عن ن
الا اق عن م ما عن ابن طاو  عن نباا عن ابن عبا  في قولا ت ال  كنةوا وارةابوا 
وى ت افوا قال نحل هللا ت ال  انكل والراب ما لم اكن إ ةاافا وى م انةة عبةل الةا اق 

  قل هةي لنةفان ااماةوا فةي الحاةو  الةلااا  الصةة قال ناا م ما عن الح ن في قولا ت ال
اوم القامة قال هي لنمؤماان  الصة فةي اآل ةا  ى ارةااكنم فانةا الكفةاا فدمةا فةي الةلااا 
فقل رااكوهم عبل الا اق قال ناا م ما عن قتةال  فةي قولةا ت ةال  نول ةك ااةالنم اصةابنم 

منةوا و ةنفوا لةو فةي الةلااا عبةل من الكتب قال ااالنم اصابنم في اآل ا  بدعمالنم التي ع
الا اق عن م ما عن الح ن في قولا ت ال  حت  ان  الامةل فةي  ةم ال اةاط قةال حتة  

/ عبل الا اق عن النواي عن نبي حصان  229ال ل الب اا في  اق اإلبا  / صفحة 

نو حصان ارك نبو بكا عن إبااهام عن ابن م  ول في قولا ت ال  حت  ان  الامةل فةي 
اط قال  وج الااقة ا اي الامل عبل الا اق عن م ما عن قتال  فةي قولةا ت ةال   م ال ا

وا عاا ما في صلواهم من غل قال قةال عنةي بةن نبةي طالةب إاةي نااةو نن نكةون ناةا 
وعنمان وطنحة وال باا من الفان قال هللا ت ال  وا عاةا مةا فةي صةلواهم مةن غةل عبةل 

  قةال  ةم ج الح ةن اقةول قةال عنةي فااةا الا اق عن ابن عاااة عن إ اا ال نبي مو ة
وهللا نهل بلا ا لج وا عاا ما في صلواهم من غل اآلاةة عبةل الةا اق عةن م مةا عةن 

ماتفع قةال م مةا وقةال قتةال  هةو الكنبي في قولا ت ةال  نصةحب انعةاا  قةال كةل رةئ
 ال وا الفي بةان الااةة والاةاا عبةل الةا اق قةال م مةا وقةال قتةال  قةال ابةن عبةا  نهةل
انعاا  قوم ا توج ح ةااتنم و ةا اتنم عنة   ةوا بةان الااةة والاةاا لةم اةل نوها وهةم 
اط مون عبل الا اق عن ابن عاااة عن عبال هللا بن نبي  اةل قةال  ةم ج ابةن / صةفحة 

/ عبا  اقول انعاا  الرةئ المرةا  عبةل الةا اق عةن م مةا عةن الح ةن فةي  230

هللا مةا ا ةل هللا فلةك الطمةع فةي قنةوبنم إى قولا ت ةال  لةم اةل نوها وهةم اطم ةون قةال و
لكاامة ااالها بنم عبل الا اق عن م ما عن ابن نبي اااا عن مااهل فةي قولةا ت ةال  
فالاوم اا نم اكون قال اتاكنم كما تاكةوا لقةاا اةومنم هةفا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن 

ى ا ةاج إى اكةلا قتال  في قولا ت ال  والبنل الطاب ا اج اباتةا بةإفن ابةا والةفي  بة  
قةةال هةةفا منةةل  ةةابا هللا ت ةةال  فةةي الةةؤمن والكةةافا عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  
والكنبي في قولا ت ال  هةل ااظةاون إى تدوانةا اةوم اةدتي تدوانةا قةاى تدوانةا عاقبتةا عبةل 
الا اق عن إ اا ال عن عبل ال  ا  بن افاةع عةن نبةي الطفاةل قةال قالةج نمةول لصةالا 

إن كاةةج مةةن الصةةالقان فقةةال لنةةم صةةالا ا ااةةوا إلةة  ه ةةبة مةةن انا   ا تاةةا بماةةة



ف ااوا فةإفا هةي تم ة  كمةا تم ة  الحامةل نةم إانةا اافااةج ف ةاج مو ةطنا الااقةة 
فقةةال لنةةم صةةالا هةةفه ااقةةة هللا لكةةم اااةةة فةةفاوها تدكةةل فةةي نا  هللا وى تم ةةوها ب ةةوا 

/  231منوهةةا / صةةفحة فاد ةةفكم عةةفاب نلةةام لنةةا رةةاب ولكةةم رةةاب اةةوم م نةةوم فنمةةا 

عقاوها فقةال لنةم تمت ةوا فةي لااكةم نننةة ناةام فلةك وعةل غاةا مكةفوب قةال عبةل ال  اة  
وحلناي اال آ ا ان صالحا قةال لنةم إن آاةة نن اةدتاكم ال ةفاب نن تصةبحوا غةلا حمةاا 
والاةةوم النةةااي صةةفاا والاةةوم النالةة   ةةولا قةةال فصةةبحنم ال ةةفاب فنمةةا انوا فلةةك تحاطةةوا 

بل الا اق عن م مةا قةال ن بااةي مةن  ةمع الح ةن اقةول لمةا عقةاج نمةول وا ت لوا ع
الااقة فهب فصاننا حت  ص ل تال فقال اا اب نان نمةي نةم اغةا اغةو  فا لةج الصةاحة 
فد ملتنم عبل الا اق عن م ما عن قتال  نن صالحا قال لنم حةان عقةاوا الااقةة تمت ةوا 

ككةةم نن تصةةبا واةةوهكم غةةلا مصةةفا  نةةم نالنةةة ناةةام بقاةةة آاةةالكم نةةم قةةال لنةةم إن آاةةة هال
تصبا الاوم النااي محما  نم تصبا الاوم النال  م ول  فدصبحج كةفلك فنمةا كةان الاةوم 
النالة  ناقاةةوا بةالنالك فتكفاةةوا وتحاطةوا نةةم ن ةفتنم الصةةاحة فدهمةلتنم عبةةل الةا اق عةةن 

وا اةل نون م ما وقال قتةال  قةال عةاقا الااقةة لنةم ى نقتننةا حتة  تا ةوا نام ةون فا نة
عنةة  المةةان  فةةي  ةةلاها فاقولةةون نتا ةةان فتقةةول ا ةةم والصةةبي حتةة  ا ةةوا نام ةةان 
ف قاوها عبل الا اق عةن م مةا عةن عبةل هللا بةن عنمةان بةن  اةنم عةن نبةي ال باةا عةن 
اابا بن عبل هللا قال لما ما الابي صن  هللا عناةا و ةنم بةالحاا قةال ى ت ةدلوا اآلاةاج / 

وم صالا فكااج تال من هفا الف  وتصلا من هفا الف  ف توا / فقل  دلنا ق 232صفحة 

عةةن نمةةا ابنةةم ف قاوهةةا وكااةةج ترةةاب مةةااهم وارةةابون لبانةةا اومةةا ف قاوهةةا فد ةةفتنم 
صةاحة نهمةةل هللا مةن تحةةج نلاةم ال ةةماا مةانم إى ااةةال واحةلا كةةان فةي حةةام هللا قاةل اةةا 

مةةا نصةةاب قومةةا عبةةل ا ةةول هللا مةةن هةةو قةةال نبةةو اغةةال فنمةةا  ةةاج مةةن الحةةام نصةةابا 
الا اق عن م ما قال ن بااي إ ماعال بن نماة نن الابي صن  هللا عناا و ةنم مةا بقبةا 
نبي اغال فقال نتةلاون مةن هةفا قةالوا هللا وا ةولا نعنةم قةال هةفا قبةا نبةي اغةال قةالوا 
ومن هو نبو اغال قال اال من نمول كةان فةي حةام هللا فما ةا حةام هللا عةفاب هللا فنمةا 

صةابا مةا نصةاب قومةا مةن الننكةة فةلفن هاهاةا ولفةن م ةا غصةن مةن فهةب قةال  اج ن
فا ل القوم فابتلاوه بد اافنم فبحنوا عاا فا ت ااوا الغصن قال عبل الا اق قال م ما 
وقال ال هاي نبو اغال نبو نقا  عبل الا اق عن م ما عن ال هاي عن  الم بن عبةل 

 عناةا و ةنم بةالحاا قةال ى تةل نوا م ةاكن هللا عن ابن عما قال لما ما الابةي صةن  هللا
الفان ظنموا ناف نم إى نن تكواةوا بةاكان نن تصةابكم منةل الةفي نصةابنم نةم قاةع ان ةا / 

/ ون اق ال اا حت  ناا  الةوالي عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي  233صفحة 

اق عةن م مةا قولا ت ال  إى عاو  في الغباان قال في الباقان فةي عةفاب هللا عبةل الةا 
عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  وابغوانةةا عواةةا اقةةول ابتغةةون ال ةةبال عواةةا عةةن الحةة  عبةةل 
الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  اباةا افةتا باااةا وبةان قوماةا بةالح  قةال اباةا 
اق  باااا وبان قوماا بالح  عبل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  كةدن لةم 

ن لم ا اروا فانا كدن لم اا مةوا فانةا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  اغاو فانا قال كد



في قولا ت ال  مكان ال ا ة الح اة قال مكان الرل  الا اا حت  عفوا اقةول حتة   ةاوا 
بفلك عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ةال  فةإفا هةي ن بةان مبةان قةال تحولةج 

/ عبل الةا اق عةن م مةا  234اة / صفحة حاة عظامة قال م ما وقال غااه منل الملا

عن قتال  في قولا ت ال  ونوحااا إل  مو   نن نل  عصةاك فةدلق  عصةاه فتحولةج حاةة 
فدكنج  حاهم كنا عبل الا اق عن م ما عن الكنبي عن نبي صالا عن ابن عبا  فةي 
اا قولا ت الئ اماا باب ال نمان قةال كةااوا  ةحا  فةي نول الانةاا ورةنلاا فةي آ ةا الانة

ا اي حان قتنوا عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  إاا لكبااكم الفي عنمكةم 
ال حا قال ا اون مو   عبل الا اق عن م ما عن قتال  فةي قولةا ت ةال  الطوفةان قةال 
نا ل هللا عنانم الماا حت  قاموا فاا قاامةا نةم كرة  عةانم فنةم ااتنةوا ون صةبج باللهةم 

دا ةل هللا عنةانم الاةاال فدكنتةا إى قنةاال فنةم اؤماةوا فدا ةل هللا  صبا لم ت صةب مننةا ف
عنانم القمل وهةي الةلبا نوىل الاةاال فدكنةج مةا بقةي مةن  اعنةم فنةم اؤماةوا فدا ةل هللا 
عنانم ال فالق فل نج عنانم باوتنم ووق ج في آااتنم وفارنم فنم اؤماوا نةم نا ةل هللا 

لهم نن ارةاب مةاا تحةول المةاا لمةا قةال هللا ت ةال  ت ال  عنةانم الةلم فكةااوا إفا ناال نحة
ااج مفصنج مع فا تكباوا ولما وقع عنانم الاا  اقول ال فاب عبل الةا اق عةن م مةا 
عن قتال  في قولا ت ال  ومغابنةا التةي باكاةا فانةا قةال التةي بةااك فانةا الرةام / صةفحة 

ن اقةول مرةاق / عبل الةا اق عةن إ ةاا ال عةن فةااج القة ا  قةال  ةم ج الح ة 235

انا  ومغابنا الت  باكاا فانا اقول مرااق الرةام ومغاابنةا عبةل الةا اق عةن م مةا 
عن ال هاي عن  اان بن نبي  اان عن نبي واقل الناني قال  اااا مع الابةي صةن  هللا 
عناا و ةنم قبةل حاةان فماااةا ب ةلا  فقناةا اةا ا ةول هللا اا ةل لاةا هةفه فاج ناةواط كمةا 

اط وكةةان الكفةةاا ااوطةةون  ةةالحنم ب ةةلا  وا كفةةون حولنةةا فقةةال الابةةي لنكفةةاا فاج ناةةو
صن  هللا عناا و نم هللا نكبا هفا كما قالج باو إ ةاا ال لمو ة  اا ةل لاةا إلنةا كمةا لنةم 
االنة قال إاكم تاكبون  ان الفان من قبنكم عبل الا اق عةن م مةا عةن قتةال  نن حفافةة 

حةفو القةف  بالقةف  وحةفو الرةااك بالرةااك حتة   بن الامان قال لتاكبن  ان باي إ اا ال
لو ف ل اال من باي إ اا ال كفا وكفا لف نا اال من هفه انمة فقال اال قةل كةان فةي 
باي إ اا ال قال  و اا اا قال وهفه انمة  تكون فانا قال  و اا اا عبل الةا اق عةن 

  هللا عناةا و ةنم م ما عن  ال بن ن نم عن نبي   ال ال لاي قال قةال ا ةول هللا صةن
لتتب ن  ان باي إ اا ال رباا بربا وفااعا بفااق حت  لو ل ل اال من باي إ ةاا ال 

/ عبةةل الةةا اق عةةن النةةواي عةةن لاةة  عةةن  236حاةةا  ةةب ى تب تمةةوه فاةةا / صةةفحة 

مااهل في قولا ت ال  ووعلاا مو   نننان لانة قال فو الق ل  ونتممانةا  ة ال ب رةا قةال 
الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  ا نةا لكةا قةال لك  ب را في الحاةة عبةل

ب  ا ب  ا عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال   ةدوااكم لاا الف ةقان قةال 
ماا لنم عبل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  مةن حنةانم عاةال ا ةلا قةال 

 فا نةا هللا ا ةلا لحمةا ا ت ااوا حناا من آل فاعون فام ا ال اماي فصةا  ماةا عاةال
ولما لا  واا عبل الا اق عن م ما عةن ناةوب قةال تةال نبةو قالبةة  ةااالنم غ ةب مةن 



ابنم وفلة في الحاو  اللااا وكةفلك ااة ى المفتةاان قةال هةو اة اا كةل مفتةا اكةون إلة  
اوم القاامة نن افلا هللا ت ال  عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  ولما  ةكج 

مو   الغ ب ن ف انلةواي قةال ني اب إاةي ناةل فةي انلةواي نمةة هةي  اةا انمةم  عن
ادماون بالم او  واانةون عةن الماكةا فةاا ننم نمتةي قةال تنةك نمةة نحمةل قةال ني اب 

/ ال ةابقون اةوم القاامةة فةاا ننم  237إاي نال في انلةواي نمةة هةم اآل ةاون / صةفحة 

اةةل فةةي انلةةواي نمةةة ناةةاااننم حكمةةتنم فةةي نمتةةي قةةال تنةةك نمةةة نحمةةل قةةال ني اب إاةةي ن
صلواهم وكااوا اقاؤون اظاا فةاا ننم نمتةي قةال تةك نمةة نحمةل قةال ني اب إاةي ناةل 
في انلواي نمة اد ةفون صةلقاتنم ادكنوانةا فةي بطةوانم واةؤااون عنانةا فاا ننةا نمتةي 

اتنم فةإن قال تنك نمة نحمل عبل الا اق قال م ما وقال قتال  وكان من قبل اقابون صلق
تقبنج مانم اااج الااا فدكنتنا وإن لةم تقبةل مةانم تاكتحتة  اةااج ال ةباق فدكنتنةا فقةال 
ني اب إاي نال في انلواي نمة هم الراف ون المرفوق لنةم فةاا ننم نمتةي قةال تنةك نمةة 
نحمل قال اب إاي نال في انلواي نمة هم الم تاابون الم تااب لنم فاا ننم نمتي قةال 

مل قال ني اب إاةي ناةل فةي انلةواي نمةة اقةاتنون نهةل ال ةالل حتة  اقةاتنوا تنك نمة نح
الم اا اللاال فاا ننم نمتي قال تنك نمةة نحمةل قةال فةدلق  مو ة  انلةواي قةال ني اب 
اا ناي مانم قال إاك لن تلاكنم قا هللا ت ال  امو   إا  اصطفاتك عن  الاا  با ةنتي 

ن من الركاان قال فا ي ابي هللا قال و ال ومةن بكا وبكنمي قل ف ف ماااتاتك وفي وك
قةةوم مو ةة  نمةةة انةةلون بةةالح  وبةةا ا ةةللون عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا فةةي قولةةا ت ةةال  

/ قال ن بااي احا  بن نبي كناا عن او  البكالي  238ف دكتبنا لنفان اتقون / صفحة 

ة فةي قنةوبنم قال لما ااطن  مو   بوفل باةي إ ةاا ال فاااةاه ابةا قةال إاةي نا ةل ال ةكاا
ونا ننم اقةاؤون التةواا  عةن ظنةا نل ةاتنم ونا ةل لنةم انا  م ةاال اصةنون حاة  
نلاكةةتنم الصةةال  إى عاةةل ماحةةا  نو حمةةام قةةال فقةةالوا ى اصةةني إى فةةي الكاا ةةة وى 
ا تطاع نن احمةل ال ةكااة فةي قنوباةا فاا ننناةا فةي تةابوج وى ا ةتطاع نن اقةان التةواا  

 دكتبنا لنفان اتقون واؤتون ال كو  حتة  بنةن المفنحةون قةال فقةال عن ظنا نل اتاا قال ف
مو   اب ا تك بوفةل باةي إ ةاا ال فا نةج وفةالتنم لغاةاهم قةال فقةال مو ة  اا ناةي 
ابانم قال ابانم مةانم قةال اةا اب فةاا ناي مةانم قةال اةا اب فةاا ناي مةانم قةال إاةك لةن 

  وبا ا للون قال فكان اةو  اقةول تلاكنم قال فقال لا ومن قوم مو   نمة انلون بالح
الحمل ح الفي حفظ غابكم ون ف ب نمكم وا ل وفال  باي إ اا ال لكم عبةل الةا اق عةن 
ابن عاااة بن مامون عن مااهل في قولا ت ال   بحاك تبج إلاك وناا نول المؤماان قةال 

بن عبل تبج إلاك من نن ن دلك الاؤاة عبل الا اق عن م ما عن ال هاي عن نبي بكا 
الاحمن قال ن بااي اااا بن اابا ال ن مي ناةا  ةمع ك ةب انحبةاا اقةول لمةا كنةم هللا 
مو   كنما بانل اة كننا قبةل ل ةااا فطفة  مو ة  اقةول وهللا اةا اب مةا نفقةا هةفا حتة  

/  239كنما آ ا فلك بن ااا بمنل صوتا فقال مو   هفا اا اب كالمةك قةال / صةفحة 

مي لم تكن رةا ا نو قةال لةم ت ةتقم لةا قةال ني اب هةل مةن  نقةك هللا ت ال  لو كنمتك كال
رئ اربا كالمك قال ى ونقةاب  نفةي رةبا كالمةي نرةل مةا ا ةمع الاةا  مةن الصةواع  



عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  إاا هلاا إلاك قةال تباةا إلاةك عبةل الةا اق 
 مننكنةم قةال قةال ابةن عبةا  هةم عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  لم ت ظةون قومةا هللا

نال  فاق الفاقة التي وعظةج والموعوظةة قةال وهللا نعنةم مةا ف نةج الفاقةة النالنةة وهةم 
الفان قال هللا لم ت ظون قوما هللا مننكنم عبل الا اق قال م ما وقال الكنبي همةا فاقتةان 

عةن م مةا الفاقة التي وعظج والتي قالج لم ت ظون قوما هةي الموعوظةة عبةل الةا اق 
عن قتال  في قولا ت ال  ب فاب ب ةا  قةال وااةع عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي 
قولةةا ت ةةال  وإف تةةدفن ابةةك لاب ةةنن عنةةانم إلةة  اةةوم القامةةة مةةن ا ةةومنم  ةةوا ال ةةفاب / 

/ قةةال ب ةة  عنةةانم هةةفا الحةةي مةةن ال ةةاب فنةةم فةةي عةةفاب مةةانم إلةة  اةةوم  240صةةفحة 

ن بااةةي عبةةل الكةةاام بةةن مالةةك الاةة اي عةةن ابةةن القاامةةة عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا قةةال 
الم اب ناا كان ا تحب نن ات ب اناباط في الا اةة عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  
في قولا ت ال  اد فون عا  هفا انلاة  قةال اد فواةا إن كةان حةالى وإن كةان حاامةا 

  فةي قولةا قال وإن فاتنم عا  مننا قال إن اااهم حالل نو حاام ن فوه قال ابن اةاا
ت ال  فنما ا وا ما فكاوا با قال فنما ا وا موعظة المةؤماان إاةاهم الةفان قةال هللا ت ةال  
لم ت ظون قوماا هللا مننكنم عبل الا اق عن ف ال عن ماصوا عن   ال بن اباةا فةي 
قولا ت ال  اد فون عا  هفا انلا  قةال ا منةون بالم اصةي واقولةون  ةاغفا لاةا قةال 

ل ابن ااا  حلناي اال عن عكامة قال ا ج ابن عبةا  اومةا وإفا هةو عبل الا اق قا
ابكي والمصح  في حاةاه قةال فدعظمةج نن نلاةو ماةا قةال نةم لةم ن ل عنة  فلةك حتة  
تقلمج فان ج فقنج ما ابكاك اا نبا عبا  ا ناي هللا فلاك قال هؤىا الواقةاج وإفا هةو 

م قال فإاا كةان بنةا حةي مةن انةول في  وا  انعاا  نم قال هل ت ا  نانة قال قنج ا 
 اقج الحاتان إلانم اوم ال بج نم غاصةج فةال اقةلاون عنانةا حتة  اغوصةوا عنانةا ب ةل 

/ اةوم ال ةبج رةاعا با ةا  ةمااا كدانةةا  241كةل ومؤاةة رةلال  فكااةج تةدتانم / صةةفحة 

الما   فتبطا ظنواها لبطوانا بدفااتنم ونبوابنم فكةااوا كةفلك باهةة مةن الةلها نةم إن 
الراطان نوح  إلانم فقال إاما اناتم عن نكننا اوم ال بج ف فوها فاةا وكنوهةا فةي غاةاه 
من اناام فقالج فلك ظا فة مانم وقالج ظا فة بةل اناةتم عةن نكننةا ون ةفها وصةالها فةي 
اةةوم ال ةةبج فكةةااوا كةةفلك حتةة  اةةااج الام ةةة المقبنةةة فغةةلج بداف ةةنا ونباا نةةا وا ةةا نا 

ان وانةةةج واعتا ةةةج ظا فةةةة فاج الرةةةمال و ةةةكتج فقةةةال واعت لةةةج طا فةةةة فاج الامةةة
اناماون وانكم هللا هللا ااناكم عن هللا نى تت ا وا ل قوبا هللا وقال انا اون لةم ت ظةون 
قوما هللا مننكنم نو م فبنم عفابا رلالا قال اناماون م ةفا  إلة  ابكةم ول ننةم اتقةون إن 

وإن لم ااتنوا فم فا  إل  ابنةم فم ةوا عةل  ااتنوا فنو نحب إلااا نى اصابوا وى اننكوا
ال طا ة فقال اناماون اا نعلاا هللا قل ف نتم وهللا ى ابااتاكم كل النانة في ملااتكم وهللا مةا 
ااى نن تصبحوا حت  اصةابنم هللا ب  ة  نو قةف  نو ب ة  مةا عاةله مةن ال ةفاب فنمةا 

نما فةةدعنوا ب ةةوا الملااةةة نصةةبحوا  ةةابوا عنةةانم البةةاب واةةالوا فنةةم ااةةابوا فو ةة وا  ةة

/ وهللا ت ةاوى لنةا نفاةاب قةال  242ااال فالتفج إلانم فقال ني عبال هللا قةاول / صةفحة 

ففتحوا نول ك عنانم فل نوا عنانم ف افج القاول نا ةبااها مةن اإلاة  وى ت ةا  اإلاة  



ل نلةم نا بااها من القاول فا نج القاول تدتي ا ابنا مةن اإلاة  فترةم ناابةا وتبكةي فاقةو
نانكم عن كفا وعن كفا فتقول بان نا بن  نلم اانكم عن كفا فتقول باؤو نا بنة  نةم قةان 
ابن عبا  فنما ا ةوا مةا فكةاوا بةا نااااةا الةفان اانةون عةن ال ةوا ون ةفاا الةفان ظنمةوا 
ب فاب ب ا  نلام وااع قال فداى الفان انوا ااوا وى ناى اآل اان فكةاوا واحةن اةاى 

 اقةةول رةةا ا قةةال قنةةج ني ا ناةةي هللا فةةلاك قةةل كاهةةوا مةةا هةةم عناةةا نرةةااا ااكاهةةا فةةال
و الفوهم وقالوا لةم ت ظةون قومةا هللا مننكنةم قةال فةدما لةي فك ةاج بةالان غنظةان عبةل 
الا اق عن م ما عن الكنبةي عةن نبةي صةالا عةن ابةن عبةا  فةي قولةا ت ةال  وإف ن ةف 

نب آلم فةد اج مةن صةنبما ابك من بائ الم من ظنواهم فااتنم قةال م ةا هللا عنة  صة
اكون من فااتا إل  اوم القاامة ون ف ماناقنم ناا ابنم فدعطوه فلك فال ت دل نحلا كةافاا 

/  243وى غااه من ابك إى قال هللا وقال م ما وكان الح ن اقول منل فلك / صةفحة 

عبل الا اق عن م ما عن الح ن وقتال  في قولا ت ال  واحمتةي و ة ج كةل رةئ قةال 
فةةي الةةلااا البةةا والفةةااا وهةةي اةةوم القاامةةة لنةةفان اتقةةوا  اصةةة عبةةل الةةا اق عةةن  و ةة ج

م ما عن الكنبي في قولا ت ال  واتل عنانم ابد الفئ اتااا اااتاا فاا ةن  مانةا قةاهو نماةة 
بن نبي الصنج قال م ما وقال قتال  وا تنفوا فاا اقول ب  نم بن م واقول ب  نم نماةة 

 اق عن النواي عن انعمر وماصوا عن نبةي ال ةح  عةن بن نبي الصنج   عبل الا
م اوق عن ابن م  ول في قولا ت الئ اتااا اااتاا فاا ن  مانا قال هو بن م بن آبا عبةل 
الا اق قال النواي ون بااي حباب بن نبي نابج نن عبل هللا بن عماو ابةن ال ةاص قةال 

بن نبةي الصةنج وم ةا اباتةان لةا هو نماة ابن نبي الصنج م ما عن الكنبي قال بااا نماة 
إف ف عج إحلاهما فصاحج عناا قال ما رداك قالج اناج ا ااكرطا  ق  الباةج فاة ل 
نحلهما إلاك فر  بطاك واآل ا واق  عن  ظنا الباج فاالاه فقال نوع  قال وعة  قةال 

/ عبةل الةا اق  244ن ك  قال نب  قال نماة فلةك  اةا نااةل بدباكمةا فنةم اقبنةا / صةفحة 

م ما عن الكنبي في قولا ت ةال  ولكاةا ن نةل إلة  انا  قةال مةال إلة  الةلااا اكةن  عن
إلانا فمننة كمنل الكنب إن تحمل عاا اننة  نو تتاكةا اننة  فكةفلك الكةافا هةو  ةال إن 
وعظتةةا نو لةةم ت ظةةا عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  وفاوا الةةفان 

اراكون عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  وممن انحلون في ن م ا اقول في آااتا قال 
 نقاةةا نمةةة انةةلون بةةالح  وبةةا ا ةةللون قةةال هةةفه انمةةة انةةلون بةةالح  وبةةا ا ةةللون عبةةل 
الةةا اق عةةن عبةةل الصةةمل بةةن مغفةةل ناةةا  ةةمع وهبةةااقول فةةي قولةةا ت ةةال  وكتباةةا لةةا فةةي 

مةن  انلواي من كل رئ موعظة وتفصةاال لكةل رةئ قةال كتةب لةا نن ى ترةاك بةي رةا ا
نهل ال ماا وى مةن نهةل انا  فةإن كةل فلةك  نقةي وى تحنة  با ةمي فةإن مةن حنة  
با مي كافبا فإاي ى ن كاا ووقا واللاك عبل الا اق عن م ما والكنبي فةي قولةا ت ةال  

/ عبةةل  245نقنةةج فةةال نقةةل عنمنةةا عنةة  ال ةةماواج وانا  نانةةم ى ا نمةةون / صةةفحة 

ااج نقنةج عنة  نهةل ال ةماا ونهةل انا  اقةول الا اق قال م ما وقةال الح ةن إفا اة
كباج عنانم عبل الا اق عن م ما عةن الكنبةي فةي قولةا ت ةال  كداةك حفة  عانةا اقةول 
كداك عالم بنا قال عبل الةا اق وقةال م مةا وقةال قتةال  وقالةج قةاار اةا محمةل إن باااةا 



ك كداةك حفة  عانةا وبااك قاابة فد اا فال إلااا مت  تقةوم ال ةاعة قةال هللا ت ةال  ا ة نوا
اقول كداك حفي بنم عبل الا اق عن م ما عةن الكنبةي وقتةال  فنمةا تغرةنا حمنةج حمةال 
 فافا قاى كان آلم ى اولل لا ولل إى ماج فاااه الراطان فقال إن رةاط نن ا ةار ولةلك 
هفا ف ما عبل الحاا  فف ل فدراكا في اى ةم ولةم ارةاكا فةي ال بةال  عبةل الةا اق عةن 

ل الح ن إاما عا  با فااة آلم مةن نرةاك مةانم ب ةله عبةل الةا اق عةن م مةا م ما وقا
عن هرام بن عاو  عن نباةا فةي قولةا ت ةال   ةفال فو قةال  ةف مةا عفةا لةك مةن ن القنةم 
ونمةةا بةةال ا  اقةةول بةةالم او  عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  

الرةااطان امةلهم الرةاطان فةي / املوانم في الغ  قةال إ ةوان  246وإ واانم / صفحة 

الغي نم ى اقصاون عبل الا اق عن م ما عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  بالغةلو وانصةال 
قال اآلصال ال ري عبل الا اق عن ابن عاااة قال  م ج صلقة احل  عن ال ةلي قةال 
هةفا مةن المفصةول المفصةل قولةا ت ةال  ا ةال لةا رةاكاا فامةا ااتنمةا ماةا فةي رةةدن آلم 

قال فت ن  هللا عما اراكون عما اراك المراكون فنم ا انما عبل الا اق قال  وحواا نم
ناا ابن عاااة عن نبي الماالي قال بنغاا ناا لما ا لج  ف ال فو ونمةا بةال ا  ونعةا  
عن الاننان قال ا ول هللا صن  هللا عناا و نم لاباال ما هفا قال ى نلاي حتة  ن ةدل 

اةةا محمةل إن هللا اةةدماك نن ت فةةو عمةن ظنمةةك وت طةةي مةةن  ال ةالم قةةال فدتةةاه ابااةل فقةةال
حامةةك وتصةةل مةةن قط ةةك عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن الكنبةةي فةةي قولةةا ت ةةال  لةةوى / 

/ ااتباتنا قال هال تنقاتنا من ابةك عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي  247صفحة 

الةا اق عةن م مةا قولا ت ال  لوى ااتباتنا قال اقول قتال  لوى ا ج بنا من اف ك عبةل 
عن قتال  في قولا ت ال  وإفا قائ القااان فا تم وا لا وناصةتوا قةال كةان الااةل اةدتي 
وهم فةي الصةال  فا ةدلنم كةم صةناتم ب كةم بقةي ب فةدا ل هللا ت ةال  : ئ وإفا قةائ القةاآن 
فا تم وا لا وناصتوا عبل الا اق : قال م ما وقال الكنبي : كااوا ااف ون نصواتنم في 

ال  حان ا م ون فكا الااة والااا فدا ل هللا ت ال  ئ وإفا قةائ القةاآن فا ةم وا لةا الص
وناصتوا ( عبل الا اق عن النواي عن اابا بن عبل هللا قال واب اإلاصاج في اناتةان 
في الصال  واوم الام ة عبل الا اق عن النواي عن نبي هرام عن مااهل قال هةفا فةي 

قائ القااان فا تم وا لا عبل الا اق عن النواي عن لاة  الصال  في قولا ت ال  وإفا 

/ عبةل  248عن مااهل قةال ى بةد  إفا قةان الااةل فةي غاةا صةال  نن اةتكنم / صةفحة 

الا اق عن النواي عن لا  عن مااهل ناا كاه إفا ما اإلمام بماةة  ةو  نو آاةة احمةة 
عةةن الح ةةن فقولةةا نن اقةول نحةةل ممةةن  نفةةا رةةا ا قةةال ال ةةكوج عبةل الةةا اق عةةن م مةةا 

ت ال  ل ن ااتاتاا صنحا قال غالما عبةل الةا اق عةن م مةا عةن الح ةن فةي قولةا ت ةال  
فماج با قال ا تماج با وقال غااه فماج با اقول تمةااج بةا ى تةلاي نحبنة  هةي نم 
ى عبل الا اق عن ابن التامي عن نباا عن حاان بن عماا عن عبال بةن عماةا فةي قولةا 

في اف ك قال اقةول هللا ت ةال  إفا فكااةي عبةلي فةي اف ةا فكاتةا فةي ت ال  وافكا ابك 
اف ي وإفا فكااي عبلي وحله فكاتا وحلي وإفا فكااي في مأل فكاتا في نح ةن مةانم 

/  وا  انافال ب ةم هللا الةاحمن الةاحام عبةل الةا اق عةن م مةا  249ونكام / صفحة 



عما إفا   ل عةن رةئ قةال ى  عن ال هاي عن القا م بن محمل قال قال ابن عبا  كان
آماك وى ناناك قال نم اقول ابةن عبةا  وهللا مةا ب ة  هللا اباةا صةن  هللا عناةا و ةنم إى 
 اااا آماا محال محاما قال ف ةنط عنة  ابةن عبةا  ااةل مةن نهةل ال ةااق ف ةدلا عةن 
نم انافال فقال ابن عبا  كان الاال اافل فا  الاال و نبا فدعال عناا فقال منل فلك 

نعال عناا فقال ابن عبا  نتلاون ما منل هفا منةل صةبان الةفي  ةابا عمةا قةال وكةان 
عما  ابا حت   الج اللماا عن  عقباا نو قال عن  ااناا فقال نما هللا فقل ااتقم ل ما 
ماك عبل الا اق عن النواي عن محمل بن ال ا ب عن نبي صةالا عةن ابةن عبةا  قةال 

ن  هللا عناةا و ةنم مةن قتةل قتةاال فنةا كفاوكةفا ومةن ن ةا لما كان اوم بةلا قةال الابةي صة
ن ةةااا فنةةا كةةفا وكةةفا وكةةااوا قتنةةوا  ةةب ان ون ةةاوا  ةةب ان فاةةاا نبةةو الا ةةا بةةن عمةةاو 

/ قتاال فنا كفا ومن ن ةا  250بد ااان فقال اا ا ول هللا إاك وعلتاا من قتل / صفحة 

ااا ول هللا إاا لم تما اا  هال   ن ااا فنا كفا وقل ا ج بد ااان فقام   ل بن عبال  فقال
في اناا وى ابن عن ال لو ولكاا قماةا هةفا المقةام  رةاة نن اقتط ةك المرةاكون وإاةك 
إن ت ط هؤىا ى ابق  نصحابك رئ قال فا ل هةؤىا اقولةون وهةؤىا اقولةون فا لةج 

قةال ف ةنموا ا  نواك عن انافال قل انافال ح والا ول فةاتقوا هللا ونصةنحوا فاج باةاكم 
الغاامة لا ول ح صن  هللا عناا و نم قال ا لج واعنموا ناما غامتم من رئ اآلاةة عبةل 
الا اق عن م ما عن الكنبي قال لما كان اةوم بةلا قةال الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم مةن 
ااا بان  فنا كفا وكفا ومن ااا بد اا فنكفا وكفا فنما ه م المرةاكان تةب نم اةا  مةن 

وبقةي مةع الابةي صةةن  هللا عناو ةنم اةا  فقةال الةةفان بقةوا مةع الابةي صةةن  هللا الم ةنمان 
عناا و نم اا ابي هللا وهللا ما ما اا نن اصاع كما صاع هؤىا ونن اتب نم     باةا وى 
تقصاا ولكاا كاهاةا نن ا ااةك : واةلعك وحةلك قةال فتةلاااوا غاةا فةي فلةك فةدا ل هللا 

بةةا هللا ت ةةال  بموا ةة نا فقةةال واعنمةةوا نامةةا غامةةتم / ت ةةال  ا ةة نواك عةةن انافةةال نةةم ن 

/ من رئ فدن ح  م ا ولنا ول ولفي القاب  اآلاة وإف ا ةلكم هللا إحةلى  251صفحة 

الطا فتان نانا لكم قال م ما وقال قتال  هي المغةاام عبةل الةا اق قةال ن بااةا م مةا قةال 
عاةةةا قةةةاار و ةةةاج  ن بااةةةي ناةةةوب عةةةن عكامةةةة نن نبةةةا  ةةةفاان نقبةةةل مةةةن الرةةةام فةةةي

المراكون مغونان ل ااهم و اج الابي صن  هللا عناا و ةنم اااةل نبةا  ةفاان ونصةحابا 
فدا ل ا ول هللا صن  هللا عناا و نم اانان من نصحابا عااا طنا ة ااظاان بةدي مةاا 
هو فااطنقا حت  إفا عنما عنما ون باا  باه اااا  اا ان فةد باا الابةي صةن  هللا عناةا 

ا نبو  فاان حت  ا ل عن  الماا الفي كان بةا الةااالن فقةال نهةل المةاا هةل و نم واا
نح  تم نحلا من نهل اناب قالوا ى قال فنل ما بكم نحةل قةالوا مةا انااةا إى اانةان مةن 
نهل كفا وكفا قال نبو  فاان فدان كان ماا نما فللوه عناا فةااطن  حتة  نتة  ب ةا إبننمةا 

لباي فالن الاوى هفه اوا ا نهل اناب فتةاك الطااة  ون ةف ففتا فإفا فاا اوى فقال نن 
 ا  البحا وااا الااالن فد باا الابي صن  هللا عناا و ةنم  بةاه فقةال ناكةم ن ةف هةفه 
الطاا  فقال نبو بكا هةم بمةاا كةفا وكةفا واحةن بمةاا كةفا وكةفا فااتحةل فااة ل مةاا كةفا 

ماا كفا وكفا نم اا ل مةاا كةفا / واا ل احن ماا كفا وكفا نم اا ل  252وكفا / صفحة 



وكفا نم انتقي بماا كفا وكفا فكداا فا ا اهان ف اا الابي حت  ا ل بلاا فوال عن  مةاا 
بلا ب   اقا  قةاار ممةن  ةاج اغاة  نبةا  ةفاان فد ةفهم نصةحابا فا نةوا ا ةدلوانم 
فإفا صلقوهم  ابوهم وإفا كفبوهم تاكةوهم فمةا بنةم الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم وهةم 
اف نون فلك فقال إن صلقكم  ابتموه وإن كفبكم تاكتموه نم لعا واحةلا مةانم فقةال مةن 
اط م القوم فقال فالن وفالن ف لل اااى اط منم كل اال اومةا قةال فكةم ااحةا لنةم قةال 
عرةةا  مةةن الاةة ا فقةةال الابةةي صةةن  هللا عناةةا و ةةنم الاةة وا بما ةةة وهةةم مةةا بةةان انلةة  

ون صافوهم وكان الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم قةل ا ترةاا والت ع ما ة فنما ااا المراك
قبةةل فلةةك فةةي قتةةالنم فقةةام نبةةو بكةةا ارةةاا عناةةا فدان ةةا الابةةي صةةن  هللا عناةةا و ةةنم نةةم 
ا ترااهم فقام عما ارةاا عناةا فدان ةا الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم نةم ا ترةااهم فقةام 

ف الاوم لت نم ما في افو اا والةفي   ل بن عبال  فقال اا ابي هللا وهللا لكداك ت ا  باا ما
اف ي باله لو  ابج نكبالها حت  تبنن باك الغمال من في امةن لكاةا م ةك فةوطن الابةي 
صن  هللا عناا و نم ونصحابا عن  الصبا والقتال و ا بفلك مانم فنمةا التقةوا  ةاا فةي 

محمةلا  / فقةال ني قةوم نطا ةواي الاةوم وى تقةاتنوا 253قاار عتبة بن ابا ة / صفحة 

ونصحابا فإاكم إن قاتنتموه لم ت ل بااكم إحاة ما بقاتم وف ال ى ا ال الاال مةاكم ااظةا 
إل  قاتل ن اا وقاتل ابن عما فإن اك منكا نكنتم في منك ن ةاكم وإن اةك اباةا فةااتم ن ة ل 
الاا  با وإن اك كافبا كفتكموه فؤبان ال ةاب فةدبوا نن ا ةم وا مقالتةا ونبةوا نن اطا ةوه 

ل نارلكم هللا في هفه الواوه التي كدانا المصاباا نن تا نوها نالالا لنفه الواوه التي فقا
كدانا عاون الحااج فقال نبو انةل لقةل مةألج  ةحاك اعبةا نةم  ةاا فةي قةاار فقةال إن 
عتبة بن ابا ة إاما اراا عناكم بنفا نن اباةا مةع محمةل ومحمةل ابةن عمةا فنةو اكةاه نن 

ب عتبة بن ابا ة فقال ني مصفا ا ةتا  ةت نم نااةا ناةبن وننم اقتل اباا وابن عما فغ 
ونقتل لقوما الاوم نم ا ل وا ل م ا ن ةوه رةابة بةن ابا ةة واباةا الولاةل بةن عتبةة فقةالوا 
نبا  إلااا نكفاااا فناا اا  من اناصاا من باي ال  اج فدان نم الابي صةن  هللا عناةا 

ن عبةل المطنةب بةن عبةل ماةا  فةا تن  كةل و نم فقام عني وحم   وعبال  بن الحاا  ب
اال مانم وقاااا  ةابتان فقتةل كةل ااةل مةانم صةاحبا ونعةان حمة   عناةا عنة  قتةل 
صةةاحبا فقتنةةا وقط ةةج ااةةل عباةةل  فمةةاج ب ةةل فلةةك وكةةان نول قتاةةل قتةةل اوم ةةف مةةن 

 254الم نمان مناع مول  عما بن ال طاب نم نا ل هللا ت ال  اصاه وهة م / صةفحة 

ل نبو انل بن هرام فد با بقتنا الابي صن  هللا عناا و ةنم فقةال نف نةتم قةالوا علوه وقت /
ا ةةم اةةا ابةةي هللا ف ةةا بةةفلك وقةةال إن عنةةلي بةةا وفةةي اكبتاةةا حةةوا فةةافهبوا فةةااظاوا هةةل 
تاون فلك فاظاوا فانوه ون ا اوم ف اا  من قاار نم نما الابي صن  هللا عناةا و ةنم 

نم نرا  عنةانم الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم فقةال ني  بالقتن  فااوا حت  نلقوفي القناب
عتبة بن ابا ة ننماة بن  ن  فا ل ا مانم ااال ااال هل والتم ما وعلكم ابكةم حقةا 
فقالوا اا ابي هللا نو ا م ون ما تقول قال عبل الا اق قال م ما وقال قتال  قال عما بةن 

ن  هللا عناةا و ةنم مةا ناةتم بةدعنم ال طاب كا  ا مع اا ابي هللا قوم نمواج قال الابي صة
بما نقول مانم ني نانم قل انوا نعمالنم عبل الا اق عن م ما عةن هرةام عةن عةاو  نن 
الابي صن  هللا عناا و نم ب ة  اوم ةف  اةل ابةن حاانةة برةااا ابرةا نهةل الملااةة فا ةل 



 بةاهم اا  ى اصلقواا واقولون وهللا ما ااع هفا إى فةاى وا ةل ا بةاهم بان ةاى وا
بمن قتل فنم اصلقوه حت  ائ بان ااى مقااان في قل نةم وافةاهم الابةي صةن  هللا عناةا 
و ةنم عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  وعةةن عنمةةان الاةة اي عةةن مق ةةم قةةاى فةةالى / 

/ الابي صن  هللا عناا و نم ن ااى بلا وكان فلاا كةل ااةل مةانم ناب ةة  255صفحة 

قبل الفلاا قام إلاا عني فقتنا فقةال اةا محمةل فمةن لنصةباة آى  وقتل عقبة ابن نبي م اط 
قال الااا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  مةالفان قةال متتةاب ان عبةل 
الا اق عن م ما عن الكنبي فةي قولةا ت ةال  لاطنةاكم بةا قةال كااةج باةانم وبةان القةوم 

لق  الرةاطان فةي قنةوبنم مةن امنة اوم بلا وكااج نصةابتنم ااابةة ولةا  عاةلهم مةاا فةد
فلك را ا فدا ل هللا عنانم مةن ال ةماا مةاا فطنةاهم بةا ونفهةب عةانم مةا نلقة  الرةاطان 
ونبج با نقلامنم حان نصابنم الامنة الغا  فكان نرل لنا ففلك قولا ت ال  ماا لاطنةاكم 
بوانبج با انقلام عبل الا اق عن إ اا ال بن اوا  عن  ةماك بةن حةاب عةن عكامةة 

ن ابن عبا  قال قال لنابي صن  هللا عناا و نم حةان فةا  مةن بةلا عناةك ال اةا لةا  ع
لوانا رئ قال فاالاه ال با  ى اصنا فقال لا الابي صن  هللا عناا و ةنم لةم قةال نن هللا 
وعلك إحلى الظا فتان نحمل وقل نعطاك ما وعلك قال صةلقج عبةل الةا اق عةن م مةا 

/ اماةج قةال امةاهم اةوم البةلا  256اماةج إف / صةفحة عن قتال  في قولةا ت ةال  ومةا 

بالحصباا قال م ما ون بااي ناوب عن عكامة قال ما وقع من الحصةباا مانةا رةئ إى 
فةي عةةان ااةل عبةةل الةةا اق عةن م مةةا عةةن ال هةاي فةةي قولةةا ت ةال  إن ت ةةتفتحوا فقةةل 

ونقطةع لنةاحم  اااكم الفتا قال ا تفتا نبو انل بن هرام فقةال الننةم نااةا كةان نفاةا بةك
فدحاا الاوم ا اي محمل واف ا فقال هللا ت ال  إن ات تفتحوا ب ل فقل اااكم الفةتا ف ةابا 
اباا عفااا عوف وم ةوف ونانة  عناةا عبةل هللا بةن م ة ول عبةل الةا اق عةن النةواي فةي 
قولا ت ال  إف اغراكم الا ا  نماة ماا عن عاصةم عةن نبةي ا اةن قةال قةال عبةل هللا بةن 

 ةةا  فةةي الصةةال  مةةن الرةةاطان والا ةةا  فةةي القتةةال نماةةة مةةن هللا ت ةةال  عبةةل م ةة ول الا
الا اق عن م ما عن ال هاي في قولا ت ال  وما اماج إف اماةج ولكةن هللا امة  قةال 
ااا نبي بن  ن  الامحي ب ظم حا ل فقال هللا احاي هفا اا محمل وهةو امةام وهةو افةج 

ااةك نةم اب نةك نةم اةل نك الاةاا فنمةا كةان اةوم ال ظم ب فقال الابي صن  هللا عناا و نم اح
نحةةل قةةال لةة ن اناةةج محمةةلا نقتناةةا فبنةةن فلةةك الابةةي صةةن  هللا عناةةا و ةةنم فقةةال بةةل ناةةا / 

/ نقتنا إن راا هللا عبل الا اق عن م ما في قولا ت ال  احول بةان المةاا  257صفحة 

ما قال الكنبةي احةول وقنبا قال هي كقولا نقاب إلاا من حبل الواال عبل الا اق عن م 
بان المؤمن وبان الكفا وبان الكافا واإلامان عبل الا اق عن النواي عن انعمةر عةن 
  ال بن اباا في قولا ت ال  احول بان الماا وقنبا قال بةان المةؤمن وبةان الكفةا وبةان 
الكافا وبان اإلامان عبل الا اق عن عبل ال  ا  بن نبي اوال عةن ال ةحاك بةن مة احم 

م تا قال احول بان المةاا وقنبةا قةال احةول بةان الكةافا وطاعةة هللا وبةان المةؤمن قال  
وم صاة هللا عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  واتقوا فتاة ى تصابن الفان 
ظنموا ماكم  اصة نن ال باا بن ال وام قال لقل ا لج وما ااى نحلا ماةا بنةا نو اقةع بنةا 



/ عبةل الةا اق عةن م مةا عةن الكنبةي  258تاا  اصة / صةفحة قال نم  نفاا حت  نصاب

نو قتال  نو كالهما في قولا ت ال  وافكاوا إف ناتم قنال م ت  فون في انا  نانةا فةي 
اوم بلا كااوا اوم ف ا افون نن ات طفنم الاةا  فةمواهم هللا وناةلهم باصةاه عبةل الةا اق 

 طفكم الاا  قال فاا  عبل الا اق قال ن بااي نبي وهب في قولا ت ال  ت افون نن ات
عن م ما عن عبل الكاام الاة اي عةن مااهةل فةي قولةا ت ةال  إن تتقةوا هللا اا ةل لكةم 
فاقااا قال ااا  عبل الا اق عن النواي عةن مااهةل فةي قولةا ت ةال  إن تتقةوا هللا اا ةل 

ق ةم لكم فاقااا قال م ااا عبل الا اق عن م ما عن قتال  وعن عنمان الا اي عةن م
مول  ابن عبا  في قولا ت ال  وإف امكةا بةك الةفان كفةاوا قةال ترةاواوا فاةا لانةة وهةو 
بمكة فقال ب  ةنم إفا نصةبا فةدنبتوه بالونةاق وقةال ب  ةنم بةل اقتنةوه وقةال ب  ةنم بةل 
ن ااةةوه فنمةةا نصةةبحوا انوا عناةةا فةةال هللا ت ةةال  مكةةاهم قةةال م مةةا ون بااةةي عنمةةان 

تراواوا في الابي صن  هللا عناا و ةنم تنةك النانةة بةاج  الا اي عن مق م نن عناا حان
عنةة  فةةاار الابةةي صةةن  هللا عناةةا و ةةنم و ةةاج الابةةي صةةن  هللا عناةةا و ةةنم حتةة  لحةة  
بالغاا وباج المراكون احا واا واح بو نن عناا هو الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم حتة  

 ج نبةي احةل  عةن / عبل الا اق قةال  ةم 259نصبا وال هللا ت ال  مكاهم / صفحة 

عكامة في قولةا ت ةال  وإف امكةا بةك الةفان كفةاوا قةال لمةا  ةاج الابةي صةن  هللا عناةا 
و نم ونبو بكا إل  الغةاا نمةا عنةي بةن نبةي طالةب فاةام فةي م ةا ا وبةاج المرةاكون 
احا ةواا فةةإن انوه اا مةةا ح ةةبوا ناةا الابةةي صةةن  هللا عناةةا و ةنم فتاكةةوه فنمةةا نصةةبحوا 

ح بون ناا الابي صن  هللا عناا و نم فإفا هم ب ني فقالوا ناةن صةاحبك ونبوا عناا وهم ا
قال ى نلاي قال فاكبوا الص ب والفلول فةي طنبةا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن الكنبةي 
في قولا ت ال  وما كةان هللا لا ةفبنم وناةج فةانم قةال لةو ناال هللا نن ا ةفبنم ن ااةك مةن 

 تغفاون اقول مةا كةان هللا م ةفبنم وهةم ى اة ال بان نظناهم وما كان هللا م فبنم وهم ا
اال مانم اتوب وال ل اإل الم عبل الا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  ومةا 
كان صالتنم عال الباج إى مكاا وتصلاة قةال المكةاا التصةفاا والتصةلاة التصةفا  عبةل 

قةان قةال اةوم الا اق عن م ما عن عنمان الا اي عن مق ةم فةي قولةا ت ةال  اةوم الفا
بلا فاق هللا بان الح  والباطل عبل الا اق عن م ما عن قتةال  فةي قولةا ت ةال  إف ناةتم 
بال لو  اللااا قةال رةقاا الةوال انلاة  وهةم برةفاا الةوالي انقصة  والاكةب ن ةفل مةاكم 
اقول نبو  فاان ونصةحابا ن ةفل مةانم عبةل الةا اق عةن م مةا عةن ابةن نبةي ااةاا عةن 

/ اةةااكنم هللا فةةي ماامةةك قنةةاال قةةال نااهةةم هللا  260 ةةال  إف / صةةفحة مااهةةل فةةي قولةةا ت

ت ال  إااه في مااما قناال فد با الابي صن  هللا عناا و نم بفلك نصحابا وكان تنباتا لنم 
عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ةال  ولكةن هللا  ةنم قةال  ةنم نمةاه فةانم عبةل 

ا ت ال  وتفهب ااحكم قال ااا الحاب عبل الةا اق الا اق عن م ما عن قتال  في قول
عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  وى تكواوا كالفان  ااةوا مةن لاةاهم بطةاا قةال هةم 
قاار نبو انل ونصحابا الفان  ااوا اوم بةلا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي 

الاةا  قةال الكنبةي قولا ت ال  وإف  ان لنم الراطن نعمننم وقال ى غالب لكةم الاةوم مةن 



إن  ااقة بن مالك تمنل با الراطان وقال ى غالب لكةم الاةوم مةن الاةا  وإاةي اةاا لكةم 
فانبتوا فنما انى المال كة اكص عن  عقباةا وقةال إاةي بةائ مةاكم إاةي ناى مةا ى تةاون 
إاي ن ا  هللا ففلك ماةا كةفب فةفكاوا نانةم نقبنةوا عنة   ةااقة ب ةل فلةك فةداكا نن اقةول 

ن فلك عبل الا اق عن م ما عن الح ن في قولا ت ال  إف اقول المافقون والةفان را ا م
في قنوبنم ما  غا هؤىا لاانم قال هم قوم لم ارنلوا القتال اةوم بةلا ف ةموا ماةافقان 

/ عبل الا اق عن م ما وقال الكنبي هم قوم كااوا نقةاوا باإل ةالم بمكةة  261صفحة  /

فنما انوا الم نمان قالوا غا هؤىا لاانم عبةل الةا اق  نم  ااوا مع المراكان اوم بلا
عن م ما عن ناوب عن   ال بن اباا في قولةا ت ةال  فرةال بنةم مةن  نفنةم قةال ناةفا 
بنم من  نفنم عبل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  وإن ااحةوا لن ةنم قةال 

ل الةا اق عةن م مةا لنصنا وا  تنا قولا ت ةال  اقتنةوا المرةاكان حاة  واةلتموهم عبة
عن ابةن نبةي ااةاا عةن مااهةل فةي قولةا ت ةال  إن اكةن مةاكم عرةاون صةباون اغنبةوا 
ما تان قال كان فا  عنانم إفا لقي عراون ما تان نى افاوا ونانةم إن لةم افةاوا غنبةوا 
نةم  فة  هللا عةانم فقةال فةإن اكةن مةةاكم ما ةة صةابا  اغنبةوا مةا تان وإن اكةن مةاكم نلةة  

فاقةةول ى اابغةةي نن افةةا نلةة  مةةن نلفةةان فةةإانم إن صةةباوا لنةةم غنبةةوهم عبةةل  اغنبةةوا نلفةةان
الةةا اق عةةن النةةواي عةةن اةةوابا عةةن ال ةةحاك فةةي قولةةا ت ةةال  إن اكةةن مةةاكم عرةةاون 

/ عبةل  262صباون اآلاة قال هفا وااب عنانم نى افا واحل مانم عن عرا  / صفحة 

اق عن م ما عن الح ن فةي الا اق عن النواي عن لا  عن عطاا منل فلك عبل الا 
قولا ت ةال  لةوى كتةب مةن هللا  ةب  قةال  ةب  مةن هللا  اةا ىهةل بةلا عبةل الةا اق قةال 
م ما وقال انعمر  ب  من هللا نن نحل لنم الغاامة عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  
في قولا ت ال  ما لكم من ولاتنم من رةئ قةال كةان الم ةنمون اتواانةون بةالناا  وآ ة  

الابي صن  هللا عناا و نم فكااوا اتواانةون باإل ةالم وبةالناا  وكةان الااةل ا ةنم  باانم
وى انااا فال اا  ن اه فا   فلك قولا ت ال  ونولوا اناحام ب  نم نول  بةب   فةي 
كتب هللا من المؤماان عبل الا اق عن م ما عن الكنبي فةي قولةا ت ةال  إى تف نةوه تكةن 

قةال كةان اةا  مةن المرةاكان اةدتون فاقولةون ى اكةون مةن  فتاة في انا  وف ال كباا
الم نمان وى مع الكفةاا فةدماهم هللا ت ةال  إمةا نن اةل نوا مةع الم ةنمان وإمةا نن انحقةوا 
بالكفاا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن ال هةاي نن الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم ن ةف عنة  

حة  الباةج وتصةوم ام ةان اال ل ل في اإل ةالم فقةال تقةام الصةال  وتةؤت  ال كةا  وت

/ عبةل الةا اق عةن م مةا  263وناك ى تاى ااا مرةاك إى وناةج لةا حةاب / صةفحة 

عن احا  بن نبي كناا قال قال ا ول هللا صن  هللا عناا و ةنم إفا اةااكم مةن تا ةون 
 نقا ولااا فداكحوه إى تف نوه تكن فتاة في انا  وف ال عاا  كان اقاؤها عةاا  

م مةا وقولةا ت ةال  إن هللا بكةل رةئ عنةام بةااا  مةن هللا قةال اقةال إانةا عبل الا اق قال 
 ةةوا  واحةةل  انافةةال والتوبةةة فنةةفلك لةةم اكتةةب باانمةةا ب ةةم هللا الةةاحمن الةةاحام قةةال ابةةن 
ااا  عن عطاا اقولون إن انافال والتوبة  وا  واحل  فنةفلك لةم اكتةب باانمةا ب ةم هللا 

 ةوا  التوبةة وهةي ملااةة اةا عبةل الةا اق عةن  / 265الاحمن الةاحام       / صةفحة 



م ما عن ال هاي عن   ال بن الم اب في قولا ت ال  بااا  مةن هللا وا ةولا قةال لمةا 
قفل الابي صن  هللا عناا و نم  مان حاان اعتما من الا اااة ونمةا نبةا بكةا عنة  تنةك 

ا بكةا نمةا نبةا الحاة عبل الا اق عن م ما عن ال هاي نن نبا هااا  كان احل  نن نبة
هااا  نن اؤفن ببااا  في اا  م ا قال نبو هااا  نم تب اةا الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم 
عناةةا ونمةةاه نن اةةؤفن ببةةااا  ونبةةو بكةةا عنةة  المو ةةم كمةةا هةةو نو قةةال عنةة  ها تةةا عبةةل 
الا اق عن م ما عن نبي إ حاق عن  ال بن اناع عن عني قال نماج بدابع نماج نى 

هةفا ال ةام مرةاك وى اطةو  ااةل بالباةج عااااةا وى اةل ل الااةة إى  اقاب الباج ب ل
اف  م نمة ونن نتم إل  كل في عنل عنله عبل الا اق قال م مةا قةال قتةال  مننةا نا ةا 
عبل الا اق عن م ما عن ال هاي في قولا ت ال  ف احوا في انا  ناب ة نرنا قال 

وفو الحاةة والمحةام عبةل الةا اق  ا لج في روال فنةي ناب ةة نرةنا رةوال وفو الق ةل 

/ وصةفا  266قال م ما وقال قتال  والكنبي عراون من في الحاة والمحام / صفحة 

واباع انول وعرا من اباع اآل ا وكان فلك ال نةل الةفي كةان باةانم عبةل الةا اق عةن 
اا م ما عن الكنبي نانا كااج هفه اناب ة انرنا لمن كان بااا وبان الابي صن  هللا عن

و نم عنل لون اناب ة فا ل لا عنل نكنا من اناب ة انرنا فنو الفي نمةا نن اةتم لةا 
عنله فقال نتموا إلانم عنةلهم إلة  مةلتنم عبةل الةا اق عةن م مةا عةن الح ةن فةي قولةا 
ت ال  إل  الاا  اوم الح  انكبا قال إامةا  ةمي الحة  انكبةا ناةا حة  نبةو بكةا الحاةة 

الم ةةنمون والمرةةاكون ووافةة  نا ةةا عاةةل الانةةول والاصةةااى  التةةي حانةةا فةةااتمع فانةةا
فنفلك  مي الح  انكبا قال عبةل الةا اق قةال م مةا وقةال عطةاا اةوم عافةة اةوم الحة  
انكبا عبل الا اق قةال اةا م مةا عةن نبةي إ ةحاق النمةلااي عةن الحةاا  بةن عنةي قةال 

بةا عبةل الةا اق عةن الح  انكبا اوم الاحةا م مةا وقةال ال هةاي اةوم الاحةا الحة  انك

 267م ما عن ال هاي نن نهل الااهناة كااوا ا مون الح  انصغا ال ما  / صةفحة 

عبل الا اق عن ابن ااا  عةن عطةاا قةال الحة  انكبةا اةوم عافةة عبةل الةا اق عةن  /
النةواي عةن نبةي إ ةحاق عةن الحةاا  عةن عنةي قةال نلبةاا الااةوم اك تةان قبةل الفاةا 

ب ةةل المغةةاب والحةة  انكبةةا اةةوم الاحةةا عبةةل الةةا اق عةةن  ونلبةةاا ال ةةاول اك تةةان مةةن
النواي عن نبي إ حاق قال  ةدلج عبةل هللا بةن رةلال عةن الحة  انكبةا والحة  انصةغا 
فقال الحة  انكبةا اةوم الاحةا والحة  انصةغا ال مةا  عبةل الةا اق عةن م مةا عةن نبةي 

ناا نمن عاةلك هةفا نم إ حاق قال  دلج نبا حاافة عن الح  انكبا قال فقال اوم عافة فق
من نصحاب محمل صن  هللا عناا و نم قال كل فلك قةال ف ةدلج عبةل هللا بةن رةلال فقةال 
الح  انكبا اوم الاحا والحة  انصةغا ال مةا  عبةل الةا اق عةن م مةا عةن ناةوب عةن 
عكامة عن ابن عبا  قال نف ل ناام الح  اوم عافة عبةل الةا اق عةن ابةن عاااةة عةن 

اا قال  م ج عبل هللا ابن نبي نوف  اقول الح  انكبا اوم او ةع فاةا عبل المنك بن عم
الر ا وانااق فاا اللماا واحل فاا الحةاام عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا 
ت ةةال  إى الةةفان عنةةلتم عاةةل الم ةةال الحةةاام فمةةا ا ةةتقموا لكةةم فا ةةتقاموا لنةةم قةةال هةةو / 

اق وا عنةلهم نعةااوا باةي بكةا حنفةاا قةاار / اوم الحلاباة قال ا تقاموا  268صفحة 



عن    اعة حنفاا الابي صن  هللا عناا و نم عبل الا اق عن م ما عن قتةال  فةي قولةا 
ت ال  إى وى فمة قال اإلل الحنة  والفمةة ال نةل عبةل الةا اق عةن م مةا قةال ون بااةي 

غاةاه ناةا م مةا عةن ابن نبي اااا عن مااهل قال إى وى فمة ى اااقبون هللا ت ةال  وى 
قتال  في قولا ت ال  فقتنوا ن مة الكفا قال نبو  فاان بن حاب ونماة بن  ن  وعتبةة بةن 
ابا ة ونبو انل بن هرام و ةنال بةن عمةاو وهةم الةفان اكنةوا عنةل هللا وهمةوا بةإ ااج 
الا ول ولا  وهللا كما اتدول نهل الربناج والبلق والفاى عنة  هللا ت ةال  وعنة  كتابةا 

الةةا اق عةةن م مةةا عةةن الح ةةن فةةي قولةةا ت ةةال  ولااةةة قةةال هةةو الكفةةا والافةةاق نو  عبةةل
نحلهما م ما عن احا  بن ابي كناا عن اال عةن الا مةان بةن برةاا نن ااةال قةال مةا 
نبالي نى نعمل عمال ب ل اإل ام اقول إى نن ن قي الحاج وقةال آ ةا مةا نبةالي نى نعمةل 

ال الحاام وقال آ ا الانال في  بال هللا نف ةل ممةا عمال ب ل اإل الم إى نن نعما الم 
قنةةتم ف اةةاهم عمةةا وقةةال ى تاف ةةوا نصةةواتكم عاةةل مابةةا ا ةةول هللا وفلةةك اةةوم الام ةةة 
ولكةةن إفا صةةن  الام ةةة ل ناةةا عناةةا فا لةةج نا نةةتم  ةةقااة الحةةاج إلةة  قولةةا ى ا ةةتون / 

نةتم  ةقااة الحةاج / عال هللا م ما عن عماو عن الح ن قال لما ا لج نا  269صفحة 

في عني وعبا  وعنمان ورابة تكنموا في فلةك فقةال عبةا  مةا ناااةي إى تااكةا  ةقااتاا 
فقال ا ول هللا صن  هللا عناا و نم نقاموا  قااتكم فإن لكم فانةا  اةاا عبةل الةا اق عةن 
ابةن عاااةةة عةن إ ةةماعال عةةن الرة بي قةةال ا لةج فةةي عنةةي وعبةا  تكنمةةا فةي فلةةك عبةةل 

ما عن الح ن قال لما ا لج نا نتم  قااة الحاج وعماا  الم ال الحةاام الا اق عن م 
قال ال با  ما ناااةي إى تااكةا  ةقااتاا فقةال الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم نقامةوا  ةقااتكم 
فإن لكم فانةا  اةاا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن ال هةاي عةن كناةا بةن عبةا  بةن عبةل 

إف نعابةتكم كنةاتكم قةال لمةا كةان اةوم حاةان  المطنب عن نباا في قولا ت ال  واوم حاةان
التق  الم نمون والمراكون فول  الم نمون اوم ف فنقل اناج الابي صن  هللا عناا و ةنم 
وما م ا نحل إى نبا  فاان بن الحاا  بن عبل المطنةب آ ةفا بغةا  ا ةول هللا صةن  هللا 

حةو المرةاكان قةال فدتاةج عناا و نم وا ول هللا صن  هللا عناا و نم ى ادلو ما ن اق ا
حت  ن فج بنااما وهو عنة  بغنةة لةا رةنباا فكففتنةا الةفي فقةال اةا عبةا  اةال نصةحاب 
ال ةةما  قةةال فاالاةةج وكاةةج ااةةال صةةاتا فاالاةةج بصةةوتي انعنةة  ني نصةةحاب ال ةةما  

/ إلة  نوىلهةا اقولةون اةا لباةك اةا لباةك  270فدقبنوا كدهم نن اإلبةل إفا حاةج / صةفحة 

ون فةةاقتتنوا والم ةةنمون واةةالج اناصةةاا اةةا م رةةا اناصةةاا اةةا م رةةا ونقبةةل المرةةاك
اناصاا نم قصاج اللعو  في باةي الحةاا  بةن ال ة اج اةا باةي الحةاا  بةن ال ة اج 
فاظا الابي صن  هللا عناا و نم وهةو عنة  بغنتةا كالمتطةاول إلة  قتةالنم فقةال هةفا حةان 

قةةال اان مةةوا واب الك بةةة  حمةةي الةةوطا  نةةم ن ةةف باةةله مةةن الحصةةباا فامةةاهم بنةةا نةةم
اان مةةوا واب الك بةةة مةةاتان قةةال فةةوهللا ما لةةج ناى نمةةاهم مةةلباا وحةةلهم كنةةاال حتةة  
ه منم هللا فكداي ناظا إل  الابي صن  هللا عناا و ةنم اةاك   نفنةم عنة  بغنةة لةا قةال 
ال هةةةاي ون بااةةةي ابةةةن الم ةةةاب نانةةةم نصةةةابوا اوم ةةةف  ةةةتة آى   ةةةبي قةةةال ال هةةةاي 

نانم اااوا م نمان ب ل فلك إل  الابي صن  هللا عناا و نم فقالوا اا ابي  ون بااي عاو 
هللا ناج  اا الاا  وناج نبةا الاةا  وقةل ن ةفج نبااؤاةا وا ةاؤاا ونموالاةا قةال إن عاةلي 



من تاون وإن  اا القول نصلقا قال فا تااوا ماي إما فااااكةم وا ةااكم وإمةا نمةوالكم 
را ا فقام الابي صن  هللا عناا و نم  طابةا فقةال إن هةؤىا فقالوا ما كاا ا لل بانح اب 

قل اااوا م نمان وإاا قل  ااااهم بان الفاااي وانموال فنم ا للوا بانح اب را ا فمن 
كان عاله رئ فطابج اف ا نن االه فب ةبال فلةك ومةن نبةي فنا طاةا ولةاكن قا ةا عنااةا 

/ ابي هللا ا ااا و ةنماا قةال  271ة حت  اصاب را ا فا طا وقل مكااا قالوا اا / صفح

إاي ى نلاي ل ل فاكم من لم اا  فدماوا عافااكم فنااف وا فاكم إلااةا فاف ةج إلاةا نن 
قل ا وا و نموا عبل الا اق عةن م مةا فةي قولةا ت ةال  إامةا المرةاكون ااة  قةال ى 

افة لقةي الابةي نعنم قتال  إى قال الاا  الااابة قال عبل الا اق قال م ما وبنغاي نن حف
صن  هللا عناا و نم فد ف الابي صن  هللا عناا و نم باةله فقةال حفافةة اةا ا ةول هللا إاةي 
ااب فقال الابي صن  هللا عناا و ةنم إن المةؤمن ى اةاا  عبةل الةا اق عةن م مةا عةن 
قتةال  فةي قولةةا ت ةال  ا ةن ون قةةول الةفان كفةاوا مةةن قبةل قةال  ةةاهج الاصةااى قةةول 

قالج الاصاا الم اا ابن هللا كما قالج الانول ع اا ابن هللا عبةل الةا اق الانول من قبل ف
عن م ما عن قتال  في قولةا ت ةال  فةال اقابةوا الم ةال الحةاام ب ةل عةامنم هةفا قةال إى 
صاحب الا اة نو عبل لاال من الم نمان عبل الا اق عن ابن ااا  قةال ن بااةي نبةو 

ل في قولا ت ال  إاما المراكون اا  فةال اقابةوا / ال باا ناا  مع اابا بن عبل هللا اقو

/ الم ةةال الحةةاام قةةال ى إى نن اكةةون عبةةلا نو نحةةل مةةن نهةةل الفمةةة عبةةل  272صةةفحة 

الا اق عن م ما عن ال هاي نن الابي صن  هللا عناا و نم صالا عبةل  انونةان عنة  
الا اةة مةن اهةل  الا اة إى من كان من ال ةاب مةانم وقبةل الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم

البحاان وكااوا ماو ا عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولةا ت ةال  وإن  فةتم عانةة 
ف و  اغااكم هللا من ف نا قال نغاةاهم هللا بالا اةة الااااةة رةناا فرةناا وعامةا ف امةا 
عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  ى ام ا إى المطناون قال ى ام ةة فةي 

إى المطنةةاون فدمةةا فةةي الةةلااا فقةةل م ةةا الكةةافا الةةاا  والماةةاف  الةةاا  عبةةل  اى ةةا 
الا اق عن النواي عن حباةب بةن نبةي نابةج عةن نبةي الب تةاي قةال  ةدل ااةل حفافةة 
فقال اا نبا عبل هللا ناناج قولا ات فوا نحبااهم واهبةانم عنةي نابابةا مةن لون هللا نكةااوا 

نحنوا لنم را ا ا تحنوه وإفا حاموا عنانم را ا حامةوه  ا بلوانم قال ى ولكانم كااوا إفا

/ عبل الا اق عن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  فتكةوى بنةا ابةاهنم  273صفحة  /

قال نبو فا برا نصحاب الكاو  بكي في الاباه وكي في الااوب وكي في الظنةوا عبةل 
ن هباةا  عةن عنةي الا اق ناا النواي قال ناا نبو حصان عن نبي ال ةح  عةن ا ةل  ابة

في قولا ت ال  والفان اكا ون الفهب والف ة قال ناب ة آى  لاهم فما لوانا افقة ومةا 
فوقنا كا  عبل الا اق عن النواي عن ماصةوا عةن عمةاو بةن مةا  عةن  ةالم بةن نبةي 
الا ل قال ا لج هفه اآلاة والفان اكا ون الفهب والف ة وى اافقوانا فةي  ةبال هللا قةال 

فدي المةال ات ةف قةال عمةا فةإاي ن ةدل الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم عاةا قةال  المناااون
فدلاكتا عن  ب ااي فقنج اا ا ول هللا إن المناااان قالوا ني المةال ات ةف فقةال ا ةول 
هللا صن  هللا عناا و نم ل ااا فاكاا وقنبا رةاكاا و واةة مؤماةة ت ةان نحةلكم عنة  لااةا 



ل فكةا لاةا نن ا ةول هللا صةن  هللا عناةا و ةنم كةان عبل الا اق عن م ما عةن قتةال  قةا
اقول من فااق الةاوي ا ةله وهةو بةائ مةن نةال  ل ةل الااةة الكاة  والغنةول والةلان / 

/ عبل الا اق عن م ما عن قتال  عن رنا بن حورب بن نبي نمامة قةال  274صفحة 

و نم كاةة نةم  توفي اال من نهل الصفة فوال في إ ااه لاااا فقال الابي صن  هللا عناا
تةوفي آ ةا فواةل فةي إ ااه لااةااان فقةال الابةةي صةن  هللا عناةا و ةنم كاتةان قةال م مةةا 
كااوا ادكنون عال ا ةول هللا صةن  هللا عناةا و ةنم فمةا بةالنم ااف ةون رةا ا عبةل الةاا ق 
عن م ما عن ابن طاو  عن نباا قال بنغاي نن الكا  اتحول اةوم القاامةة رةااعا نقةاق 

هو افا ماا اقول ناا كا ك ى الاك ماا را ا إى ن فه عبل الاا ق قال ناةا اتبع صاحبا و
م ما عن  نال بن نبي صالا عةن نباةا عةن نبةي هااةا  قةال قةال ا ةول هللا صةن  هللا 
عناا و نم ممن اال ى اؤلي  كا  مالا إى ا ل اوم القاامة صفا ا من اةاا فكةوى بنةا 

 م ةان نلة   ةاة حتةي اق ةي بةان الاةا  نةم  اابا وابنتا وظناه في اوم كان مقةلااه
ااى  بانا وإن كااج إبال إى بطا بنا بقاق قاقا في اوم كان مقةلااه  م ةان نلة   ةاة 
تطةةؤه بد فافنةةا ح ةةبتا قةةال وت  ةةا بدفواهنةةا اةةال نولنةةا عنةة  آ اهةةا حتةة  اق ةة  بةةان 

وتطةةده الاةةا  نةةم اةةاى  ةةبانا وإن كااةةج غامةةا فكمنةةل فلةةك إى ناةةا قةةال تاطحةةا بقاوانةةا 

/ عبل الاا ق عن م مةا عةن عاصةم بةن نبةي الااةول عةن نبةي  275بدظالفنا / صفحة 

صالا عن نبي هااا  قال قال ا ول هللا صن  هللا عناا و نم مةن كةان لةا مةال فنةم اةؤل 
حقا ا ل لا اةوم القاامةة رةااق نقةاق لفاةا  بابتةان اتب ةا حتة  ا ةع اةله فاةا فةال اة ال 

  عبةل الةاا ق عةن النةواي عةن نبةي  ةنمة عةن اانةان اق منا حت  اق   بان ال ال 
بااا وبان ابن م  ول عن ابن م  ول قال مةن ك ةب طابةا  بنةا ماةع ال كةا  ومةن ك ةب 
 بانا لم تطابا ال كا  عبل الاا ق عةن ا فةا بةن  ةنامان قةال ن بااةي ابةن نبةي  ةنامان 

ل الةاا ق عةن عن ا ال الاقاري قال  م ج نا  بةن مالةك اقةول ى صةال  إى ب كةا  عبة
م ما عن قتال  قال كان اقال إن ال كةا  قاطةا  بةان الاةا  وبةان الااةة فمةن نلى ال كةا  
قطع القاطا  عبل الاا ق عن م ما عن ابن نبي اااا عةن مااهةل فةي قولةا ت ةال  إامةا 
الا ةةئ  اةةال  فةةي الكفةةا قةةال فةةا  هللا الحةة  فةةي في الحاةةة وكةةان المرةةاكون ا ةةمون 

محةةام وصةةفا واباةةع واباةةع وامةةالى وامةةالى وااةةب ورةة بان انرةةنا فا الحاةةة وال
وام ةةان ورةةوال وفا الق ةةل  وفا الحاةةة نةةم احاةةون فاةةا مةةا  ن ةةاى نةةم ا ةةكتون عةةن 

/ فا ةمون صةفا صةفا نةم ا ةمو ااةب  276المحام فال افكاواا نةم ا ةلون / صةفحة 

نةم امالي اآل ا  نم ا مون ر بان ام ان وام ان روال نم ا مون فا الق ل  رةواى 
ا ةمون فا الحاةةة فا الق ةةل  نةم ا ةةمون المحةةام فا الحاةة نةةم احاةةون فاةا وا ةةما عاةةلهم 
فالحاة نم عالوا كمنل هفه القصة فكااوا احاون في كل  اة في كةل رةنا عةامان حتة  
واف  حاة نبي بكا اآل ا  من ال امان في في الق ل  نم ح  الابي صةن  هللا عناةا و ةنم 

اة ففلك حان اقةول الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم فةي  طبتةا حاتا التي ح  فواف  فا الح
إن ال مان قل ا تلاا لنا ة اوم  ن  هللا ال ماواج وانا  عبل الا اق عةن م مةا عةن 
ال هاي في قولا إف هما في الغاا قال هةو الغةاا الةفي فةي الابةل الةفي ا ةم  نوامكة  



لا اق عن م ما عةن قتةال  فةي الابي صن  هللا عناا و نم فاا ونبو بكا نال  لاال عبل ا
قولا ت ال  اافاوا  فافا ونقاى قال اراطا وغاا اراط عبل الا اق عةن م مةا عةن قتةال  
في قولا ت ال  لو كان عا ا قاابةا قةال هةي غة و  تبةوك عبةل الةا اق عةن م مةا عةن 
قتال  في قولا ت ال  ونو  وا  ننكم حت  اقول ن ةاعوا  اللكةم باةاكم ابغةواكم الفتاةة 

/ عبل الا اق عن م مةا عةن الكنبةي فةي قولةا ت ةال  ا ةفن لة  وى  277بفلك / صفحة 

تفتاي قال إن ااال قال لنابي صن  هللا عناا و نم ا ةفن لةي وى تفتاةي فةإاي ن ةا  عنة  
اف ةةي الفتاةةة إن باةةاج انصةةفا صةةباي الواةةوه وإاةةي ن رةة  الفتاةةة عنةة  اف ةةي فقةةال هللا 

م ما بنغاي ناا الال بن قا  عبل الا اق عن م ما عةن  ت ال  نى في الفتاة  قطوا قال
قتال  في قولا ت ال  ومانم من انمة ك فةي الصةلقج قةال اط ةن عناةك عبةل الةا اق عةن 
م ما عن ال هاي عن نبي  نمة بن عبل الاحمن بن عو  عن نبي   ال ال ةلاي قةال 

واصاه التمامةي فقةال بااا ا ول هللا صن  هللا عناا و نم اق م ق ما إف اااه ابن في ال 
اعلل اا ا ول هللا فقال وانك ومن ا لل إفا لم نعلل قال عما اا ا ول هللا ا فن لي فاةا 
فد اب عاقا فقال لعا فإن لا نصحابا احتقا نحةلكم صةالتا مةع صةالتنم وصةااما مةع 
صاامنم اماقون من اللان كم اماق ال نم من الاماة فااظا في قففه فال اواةل فاةا رةئ 

ا في اصاا ت ال  فال اوال فاا رةئ نةم ااظةا فةي اصةافا فةال اواةل فاةا رةئ نةم نم ااظ

/ الفةا  والةلم آاةتنم ااةل  278ااظا في اصةنا فةال اةاى فاةا رةئ قةل  ةب  / صةفحة 

ن ةةول إحةةلى الاةةا نو قةةال عنةة  إحةةلى الاةةا منةةل نةةلي المةةان  نو منةةل الب ةة ة تةةلالا 
م مةن انمة ك فةي الصةلقج قةال ا ااون عن  حان فتا  من الاا  قال فا لج فاةا ومةان

نبو   ال نرنل ناي  م ج هفا من ا ول هللا صن  هللا عناا و ةنم ونرةنل نن عناةا حةان 
قتننم وناا م ا ائ بالاال عن  الا ج الفي ا ةج ا ةول هللا صةن  هللا عناةا و ةنم عبةل 
الا اق عن م ما عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  إامةا الصةلقج لنفقةااا والم ةكان وال منةان 

نانا والمؤلفة قنوبنم وفي الاقاب والغامان وفي  بال هللا وابن ال ةبال قةال الفقاةا مةن ع
با  مااة والم كان الصحاا المحتاج عبل الا اق قال ناا م ما اةا النةواي عةن  اةل بةن 
ن نم عن عطاا بن ا اا عن نبي   ال ال لاي قال قال ا ول هللا صن  هللا عناا و ةنم 

  ال امل عنانا نو لااةل ارةتااها بمالةا نو غةاام نو غةا  فةي / ى تحل الصلقة إى ل م

/  بال هللا نو م كان تصلق عناا مانا فدهلى مانا لغاي عبل الا اق عةن  279صفحة 

م ما عةن احاة  بةن نبةي كناةا عةن نبةي  ةنمة بةن عبةل الةاحمن عةن نم  ةنمة نن امةان  
عناةا و ةنم نن تقبننةا عبةل  نهلج لنا اال را  تصلق بنا عنانا فدماهةا الابةي صةن  هللا

الا اق عن م ما قةال ن بااةي محمةل بةن نبةي  اةال ناةا  ةمع نبةا هااةا  اقةول كاةا عاةل 
ا ول هللا صن  هللا عناا و نم وهو اق ةم تمةاا مةن تمةا الصةلقة والح ةن بةن عنةي فةي 
حااه فنما فا  حمنا الابي صن  هللا عناا و نم عن  عاتقا ف ال ل ابا عن   ةل ا ةول 

ن  هللا عناا و نم فافع الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم إلاةا ان ةا فةإفا تمةا  فةي فاةا هللا ص
فدل ل الابي صن  هللا عناا و نم اله فاات عنةا ماةا نةم قةال لةا نمةا عنمةج نن الصةلقة ى 
تحل آلل محمل عبل الا اق عن النواي عن نبي ان ةم  ةالم البصةاي عةن ااةل عةن 



هللا عناا و نم وى نقول اناكم نن اا ي حمااا عةن ابن عبا  قال انااا ا ول هللا صن  

/ عبةةل الةةا اق عةةن  280فةةا  ونمااةةا نن ا ةةبن الو ةةوا وى ادكةةل الصةةلقة / صةةفحة 

النواي عن عطاا بةن ال ةا ب قةال حةلناتي فةإن نم كننةوم اباةة عنةي قةال ونتاتنةا بصةلقة 
 عناةا و ةنم كان نما بنا فقالج ن فج را ا فإن مامةون نو منةاان مةول  الابةي صةن  هللا

ن بااي ناا ما عن  الابي صن  هللا عناا و نم فقال اا مامون نو قال اةا منةاان إاةا نهةل 
باج انااا عن الصلقة وإن موالااا من ناف اا فال تدكل الصلقة عبل الةا اق عةن النةواي 
عن ا ال بن حاان التمامي قال  م ج  ال ابن ناقم وقال لا من آل محمل قةال مةن حةام 

قةةال قاةةل مةةن قةةال آل عنةةي وآل عقاةةل وآل ا فةةا وآل عبةةا  عبةةل الةةا اق عةةن الصةةلقة 
م ما عن ناوب عن ابن  ااان نن عما بن ال طاب قال لا  الم كان بالفي ى مال لةا 
ولكةةن الم ةةكان ان نةة  الك ةةب عبةةل الةةا اق عةةن النةةواي عةةن عنمةةان بةةن ان ةةول عةةن 

هةب ال ةال بمالةا ونلان عنة  مااهل فةي قولةا ت ةال  والغةامان قةال مةن احتةاق باتةا وف
ع

 281االا عبل الا اق عن م ما عن هااون بن ا اب عن كاااة ال لوي قةال / صةفحة 

كاج اال ا عال قباصة بن الم ااق إف اااه افةا مةن قومةا ا ةت ااواا فةي اكةاي ااةل  /
من قوما فةدب  نن ا طةانم رةا ا فةااطنقوا مةن عاةله قةال كاااةة فقنةج لةا ناةج  ةال قومةك 

دلواك فنم ت طانم را ا قال لو عصبة بقل حت  افحل لكان  ااا لةا مةن نن ا ةدل نتوك ا 
في هفا و د باك عةن فلةك إاةي تحمنةج بحمالةة فةي قةومي فدتاةج الابةي صةن  هللا عناةا 
و نم فقنج اا ابي هللا إاي تحمنج بحمالة في قةومي ونتاتةك لت اااةي فانةا قةال بةل احمننةا 

لصةلقة نةم قةال إن الم ةدلة حامةج إى فةي نةال  فةي عاك اا قباصةة واؤلانةا إلةانم مةن ا
اال نصابتا اا حة فااتاحج مالا فا دل حت  اصةاب قوامةا مةن عارةا نةم ام ةك وفةي 
اال نصابتا حااة حت  ارنل لا نالنة افا من فوي الحاا مةن قومةا نن الم ةدلة قحنةج 

دل حتة  لا فا دل ي ت  اصاب القوام من ال ار نم ام ك وفي ااةل تحمةل بحمالةة فا ة
إفا بنن نم ك وما كان غاا فلك فإاا  حج ادكنا صةاحبا  ةحتا عبةل الةا اق عةن م مةا 
عن احاي بن نبي كناا نن الؤلفة قنوبنم مةن باةي هارةم نبةو  ةفاان بةن الحةاا  بةن عبةل 
المطنب ومن باي نماة نبو  فاان بةن حةاب ومةن باةي م ة وم الحةاا  بةن هرةام وعبةل 

ص فوان بن نماة ومن باي عاما ابن لةؤي  ةنال بةن الاحمن بن اابوق ومن باي اما 

/ ال  ى ومن باي ن ل بن عبةل ال ة ى حكةام بةن  282عما وحواطب بن عبل / صفحة 

ح ام ومن باي  نم علي بن قا  ومن باي فة اا  عاااةة بةن حصةن بةن بةلا ومةن باةي 
 تمام انقاق بن حاب  ومن باي اصا مالك بن عو  ومن باي  نام ال با  بن مةالا 
ومن نقا  ال الا بن ااااة نعط  الابي صن  هللا عناا و نم كةل ااةل مةانم ما ةة ااقةة 
إى عبل الاحمن بن اابوق وحواطب بن عبل ال  ى فإاا نعط  كل واحل مانما  م ةان 
ااقة عبل الا اق عن م مةا عةن ال هةاي قةال صةفوان بةن نماةة لقةل نعطةااي ا ةول هللا 

اا نبغ  الاا  إلي فما باي ا طاةي عمةا حتة  إاةا صن  هللا عناا و نم ما نعطااي ون
نحب الاا  إلي عبل الا اق عن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  ولة ن  ةدلتنم لاقةولن 
إاما كاا ا و  وان ب قال بااما الابي صن  هللا عناا و نم في غ و  تبةوك واكةب مةن 



وم وحصةوانا فةدطنع هللا الماافقان ا ااون بان الاا فقالوا ناظن هفا نن تفتتا قصوا الةا
تبااك وت ال  اباا صن  هللا عناةا و ةنم عنة  مةا قةالوا فقةال عنةي بنةؤىا الافةا فةلعاهم 
فقال نقنتم كفا وكفا فحنفوا ما كاا إى ا و  وان ب عبل الا اق قال م ما وقةال الكنبةي 
كم كان اال مانم لم امال نم في الحلا  ا اا مااابا لنم فا لةج إن ا ة  عةن طا فةة مةا

/ ف مي طا فة وهو واحل عبل الا اق عن م مةا عةن قتةال   283ا فب طا فة / صفحة 

في قولا ت ال  واقب ون نالانم قال اقب ون نالانم عن كل  اا عبل الا اق عن م ما 
عن الح ن في قولا ت ال  فا تمت وا ب نقنم قال بلاانم عبل الا اق عن م ما عن قتةال  

ط ا تفكةج بنةم نا ةوهم فا ةل عالانةا  ةافننا عبةل الةا اق قال والمؤتفكج الابي قوم لةو
عن م ما عن الح ن في قولا ت ةال  ااهةل الكفةاا والماةافقان بالحةلول نقةم عنةانم حةلول 
هللا عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  احنفون باح ما قالوا ولقل قةالوا كنمةة 

بل الا اق عن م ما عن قتال  فةي قولةا الكفا قال ا لج في عبل هللا بن نبي ابن  نول ع
ت ال  الفان انم ون المطةوعان مةن الةؤماان فةي الصةلقج قةال تصةلق عبةل الةاحمن بةن 
عةةو  برةةطا مالةةا وكةةان مالةةا نماااةةة آى  لااةةاا فتصةةلق بداب ةةة آى  فقةةال اةةا  مةةن 
الماةةافقان إن عبةةل الةةاحمن ل ظةةام الابةةا فقةةال هللا ت ةةال  الةةفان انمةة ون المطةةوعان مةةن 
المؤماان بصلقج والةفان ى ااةلون إى انةلهم وكةان لااةل مةن اناصةاا صةاعان مةن 

/ فااا بدحلهما فقال اا  من الماافقان إن كةان هللا لغااةا عةن صةاق  284تما / صفحة 

هفا وكان الماافقون اط اون عنانم وا تن ؤن بنم فقةال هللا اةل ناةاؤه والةفان ى ااةلون 
 مانم ولنةم عةفاب نلةام عبةل الةا اق عةن م مةا عةن إى انلهم فا  اون مانم   ا هللا

قتال  قال لما ا لج ا تغفا لنم نو ى ت ةتغفا لنةم إن ت ةتغفا لنةم  ةب ان مةا  فنةن اغفةا 
هللا لنةةم فقةةال الابةةي صةةن  هللا عناةةا و ةةنم ن اةةلن عةةن  ةةب ان فقةةال هللا عةة  واةةل  ةةوآا 

بل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  عنانم ا تغفاج لنم نم لم ت تغفا لنم لن اغفا هللا لنم ع
فةةي قولةةا ت ةةال  فةةاي الم نفةةون بمق ةةلهم  نةة  ا ةةول هللا قةةال هةةي غةة و  تبةةوك عبةةل 
الا اق عن م ما عن الح ةن فةي قولةا ت ةال  فنا ةحكوا قنةاال قةال ا ةحكوا قنةاال فةي 
اللااا ولابكوا كنااا في اآل ا  في اةاا انةام اة اا مةا كةااوا اك ةبون عبةل الةا اق عةن 

/ نحل مانم مةاج نبةلا قةال  285قتال  في قولا ت ال  وى تصل عن  / صفحة م ما عن 

نا ل عبل هللا بن نبي بن  نول وهو ماا  إلة  الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم فنمةا ل ةل 
عناا الابي صن  هللا عناا و نم قال لا نهنكك حب انول قال لا اا ا ول هللا إاما نا نج 

ؤاباي نةم  ةدلا عبةل هللا نن ا طاةا قماصةا اكفةن فاةا إلاك ت ةتغفا لةي ولةم نا ةل إلاةك لتة
فدعطاه إااه وصن  عناا الابي صن  هللا عناا و نم وقام عنة  قبةاه فةدا ل هللا ت ةال  وى 
تصل عن  نحل مانم ماج نبلا وى تقم عنة  قبةاه عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي 

قةال الةةفان صةنوا القبنتةةان قولةا ت ةال  وال ةةبقون وإن انولةون مةن المناةةاان واناصةاا 
اما ةةا عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  وممةةن حةةولكم مةةن انعةةااب 
مافقون كما إل  قولا ت ال  ى ت نمنم احن ا نمنم قال فما بال نقةوام اتكنفةون عنةم الاةا  
قال فالن فةي الااةة وفةالن فةي الاةاا فةإفا  ةدلج نحةلهم عةن اف ةا قةال ى نلاي ل مةاي 



باف ك نعنم ماك بدعمال الاا  ولقل تكنفج را ا ما تكنفتا انابااا قبنك قال ابةي هللا  ناج
اوي وما عنمي بما كااوا ا منون وقال ابي هللا ر اب بقاج هللا  اا لكم إن كاةتم مةؤماان 

/ عبةل الةا اق  286وما ناا عناكم بحفاظ وقال لاباا ىا ننةم هةو احةن ا نمنةم / صةفحة 

ن وقتال  في قولا ت ال  ا وا بةدن اكواةوا مةع و ةنم ال والة  قةاى عن م ما عن الح 
مع الا اا عبل الا اق عن م ما عن ابن نبي اااا عن مااهل في قولا ت ةال   ةا فبنم 
ماتان قال القتل وال باا عبل الا اق قال م ما وقال الح ن عةفاب الةلااا وعةفاب القبةا 

 نطوا عمال صنحا واا ا  ا ا قال هةم  عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال 
افا ممن ت ن  عن غ و  تبوك مةانم نبةو لبابةة ومةانم اةل بةن قةا  نةم تاةب عنةانم قةال 
قتال  ولا وا بالنالنة عبل الا اق عن م ما عن ال هاي قال كةان نبةو لبابةة ممةن ت نة  

نةم قةال عن الابي صن  هللا عناا و نم في غ و  تبوك قال ال هاي فةابط اف ةا ب ةاااة 
وهللا ىنحةةل عاةةا اف ةةي مانةةا وى نفوق ط امةةا وى رةةاابا حتةة  نمةةوج نو اتةةوب هللا عنةة  
قال فمك   ب ة ناام ى افوق إن فانا ط اما وى راابا حتة  كةان ا ةا مغرةاا عناةا قةال 
نم تاب هللا عناا فقال لةا قةل تاةب عناةك اةا نبةا لبابةة فقةال وهللا ى نحةل اف ةي حتة  اكةون 

  هللا عناا و نم هو احناي قال فااا الابي صن  هللا عناا و نم فحنا باةله ا ول هللا صن
نم قال نبو لبابة اا ا ول هللا إن من تةوبتي نن نهاةا لااي فةي قةومي التةي نصةاب فانةا 
الفاب ونن ن تنع من مالي كنا صلقة إل  هللا وإل  ا ولا قال اا اك الننة  اةا نبةا لبابةة 

عن القا م بن محمل عةن نبةي هااةا  فةي قولةا ت ةال  / م ما عن ناوب  287صفحة  /

واد ف الصلقج قال إن هللا اقبل الصلقة إفا كااج مةن طاةب واد ةفها بامااةا وإن الااةل 
اتصلق بمنل النقمة فاابانا هللا كما ااب  نحةلكم فصةانا نو منةاه فتابةو فةي كاة  هللا نو 

عبةل هللا بةن ال ةا ب عةن قال في اله حت  تكون منل نحل عبةل الةا اق عةن النةواي عةن 
عبل هللا عن قتال  عن عبل هللا بن م  ول قال مةا تصةلق ااةل بصةلقة إى وق ةج فةي اةل 
هللا قبل نن تقع في ال ال ا ل وهو ا  نا في ال ال ا ل نم قان نلم ا نموا نن هللا هةو اقبةل 
التوبةةة عةةن عبةةال  واد ةةف الصةةلقج عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  

اا ةاون مااةةون نمةا هللا قةةال هةم النالنةةة الةفان ت نفةةوا عبةل الةةا اق عةن م مةةا عةةن و
ناوب عن   ال بن اباا في قولةا ت ةال  والةفان ات ةفوا م ةالا  ةاااا وكفةاا قةال هةم 
حي اقال لنم باو غةام عبةل الةا اق عةن م مةا عةن ال هةاي عةن عةاو  بةن ال باةا قةال 

قوى باو عماو بن عو  قال فةي قولةا ت ةال  الفان با  فانم الم ال الفي ن   عن  الت

/ ااطنة  إلة  الرةام  288وإاصالا لمن حااب هللا وا ولا نبو عاما الااهب / صةفحة 

فقال الفان باوا م ةالا  ةاااا إامةا باااةاه لاصةني فاةا نبةو عةاما عبةل الةا اق عةن ابةن 
ي صةن  هللا عاااة عن نبي ال اال عن  اااة بن  ال قال نح با عن نباا قال م ةال الابة

عناا و نم ن   عن  التقوى عبل الا اق عن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  ى اة ال 
بااانم الفي باوا اابة فةي قنةوبنم قةال رةك فةي قنةوبنم إى نن تقطةع قنةوبنم اقةول إلة  نن 
اموتوا عبل الا اق عن م ما عن قتال  قال لما ا لج فاا ااال احبون نن اتطناوا قال 

 عناا و نم اا م رةا اناصةاا مةا هةفا الطنةوا الةفي نناة  هللا عنةاكم فاةا الابي صن  هللا



قالوا إاا لا تطاب إى بالماا إفا ا اا من الغا ط عبل الا اق عن م ما عن ال هاي عةن 
  ال بن الم اب عن نباا قال لما ح ةاج نبةا طالةب الوفةا  ل ةل عناةا الابةي صةن  هللا 

 بةن نبةي نماةة فقةال ني عةم قةل ى إلةا إى هللا كنمةة عناا و ةنم وعاةله نبةو انةل وعبةل هللا
نحاج لك بنا عال هللا قال نبو انل وعبل هللا بةن نبةي نماةة اةا نبةا طالةب نتاغةب عةن منةة 

/  289عبل المطنب فنم ا اى اكنمااا حت  قال آ ا رئ كنمنم با ناا عن  منة / صفحة 

لك ما لم ناا عاةك فا لةج إاةك ى  عبل المطنب فقال الابي صن  هللا عناا و نم ن تغفان
تنلى من نحببج ولكن هللا انلى من اراا وا لج فاا ما كان لنابي والفان ااماوا نن فاةا 
ا تغفاوا لنمراكان ولو كااوا نول  قاب  من ب ل ما تبان لنم نانم نصحاب الاحام عبةل 

 ةج عاةا عبةل الا اق قال م ما وقةال قتةال  تبةان لةا حةان مةاج وعنةم نن التوبةة قةل ااقط
الا اق عن ال هاي قةال لمةا قةب  الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم كةال ب ة  نصةحابا نن 
او و  فكان عنمان بن عفان ممن كان كفلك فما با عمةا بةن ال طةاب ف ةنم عناةا فنةم 
اابا فدت  عما نبا بكا فقال نى تاى عنمان مااج با ف نمج فنم اال عني قال فةااطن  

ف نما عناا فال عنانما فقال لا نبو بكا ما رداك ما بك ن ةوك آافةا باا إلاا قال فماوا با 
ف نم عناك فنم تال عناا قال لم نف ل قال عما بن  قل ف نج ولكانةا ا ةوتكم اةا باةي نماةة 
فقال لا نبو بكا نال قل ف ل ولكاةا نمةا مةا رةغنك عاةا قةال فةإاي كاةج نفكةا ا ةول هللا 

ا قبل نن ن دلا عن ااا  هفا انما فقال نبةو بكةا صن  هللا عناا و نم ونفكا نن هللا قب 
فإاي قل  دلتا عن فلةك فقةال عنمةان فةلاك نبةي ونمةي فداةج نحة  بةفلك فقةال نبةو بكةا اةا 
ا ول هللا ما ااا  هفا انما الفي احن فاا قال فقال من قبل ماةي الكنمةة التةي عا ةتنا 

عةن م مةا عةن قتةال  / عمي فالها عني فني لا ااا  عبل الةا اق  290عني / صفحة 

فةةي قولةةا ت ةةال  إن إبةةااهام نواه حنةةام قةةال انواه احةةام قةةال م مةةا قةةال عبةةل الكةةاام 
الا اي عن نبي عبال  عن ابن م  ول قال انواه الاحام عبل الا اق عةن النةواي عةن 
م نم عن مااهل قال انواه المؤمن عبل الا اق عن النواي عن قةابو  بةن نبةي ظباةان 

عن ابن عبا  قال الموقن هو انواه عبل الا اق عن م ما عةن عبةل هللا عن نبي ظباان 
بن محمل بةن عقاةل بةن نبةي طالةب فةي قولةا ت ةال  الةفان اتب ةوه فةي  ةاعة ال  ةا  قةال 
 ااةةوا فةةي غةة و  تبةةوك الةةااالن والنالنةةة عنةة  ب اةةا واحةةل و ااةةوا فةةي حةةا رةةلال 

ون نكاارةةنا وارةةابون فدصةةابنم اومةةا عطةةر رةةلال حتةة  ا نةةوا ااحةةاون ابننةةم فا صةةا
مااهم فكان فلك ع ا  من الماا وع ا  من الظنا وع ا  من الافقة عبةل الةا اق عةن 
م ما عن قتال  في قولا ت ال  م مصة قال هو الاوق عبل الةا اق عةن م مةا عةن مةن 

/ النننةة الةفان  نفةوا قةال  نفةوا عةن  291 مع عكامة في قولا ت ال  وعنة  / صةفحة 

ال  في قولا ت ال  وما كان المؤماون لاافاوا كافة قةال كافةة واةلعون التوبة م ما عن قت
الابي صن  هللا عناا و نم عبةل الةا اق عةن م مةا عةن الح ةن فةي قولةا ت ةال  مةن كةل 
فاقة مانم طا فةة لاافقةوا فةي الةلان قةال اتفقةا الةفان  ااةوا ممةا اةاانم هللا مةن الظنةوا 

اا ةوا إلةانم عبةل الةا اق عةن م مةا وقةال عن  المراكان والاصا ولاافاوا قومنم إفا 
قتال  لاتفقا الفان ق ةلوا مةع الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم ولااةفوا قةومنم إفا اا ةوا إلةانم 



قال ااةفا الةفان  ااةوا إفا اا ةوا إلةانم عبةل الةا اق عةن م مةا عةن الح ةن فةي قولةا 
مةا  نو مةاتان ت ال  افتاون في كل عام ما  نو ماتان قةال ابتنةون بةالغ و فةي كةل عةام 

عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  حةااص عنةاكم بةالمؤماان ااو  احةام 
احام قال حااص عن  من لم ا نم نن ا نم عبةل الةا اق عةن ابةن عاااةة عةن ا فةا بةن 

/ ا ول من ناف كم قال لةم اصةبا رةئ مةن وىل   292محمل فقولا لقل اااكم / صفحة 

ن  هللا عناا و نم إاي  ااج من اكاي ولم ن اج مةن  ةفاي الااهناة قال وقال الابي ص

/  ةةوا  اةةوا  وهةةي مكاةةة ب ةةم هللا الةةاحمن الةةاحام عبةةل الةةا اق عةةن  293صةةفحة  /

م مةةا فةةي قولةةا ت ةةال  م نصةةان لةةا الةةلان قةةال إفا م ةةنم ال ةةا فةةي البحةةا ن نصةةوا ح 
ال  في قولةا اللعاا عبل الا اق عن النواي عن انعمر عن عماو بن ما  عن نبي عب

ت ال  لعوا هللا م نصان لا اللان قال هاا راا هاا قال  فاان تف ااه اا حي اا قاوم عبةل 
الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  وا ااج قال نابتج وح اج عبل الةا اق عةن 
م ما عن قتال  في قولا ت ال  كدن لم تغن بانم  قال كدن لم تا م بانم  عبل الةا اق 

ا عن قتال  في قولا ت ال  وهللا العوا إل  لاا ال ةنم قةال هللا هةو ال ةالم والةلاا عن م م
الااة عبل الا اق عن م ما عن ناوب عةن نبةي قالبةة ااف ةا إلة  الابةي صةن  هللا عناةا 
و نم نن الابي صن  هللا عناا و ةنم قةال قاةل لةي لتةام عااةك ولا قةل قنبةك ولت ةمع نفاةك 

ج نفااي نم قال لي  الا ابات  لااا وصاع مدلبةة ونا ةل فاامج عااي وعقل قنبي و م 

/ لاعاةا فمةن ناةاب الةلاعي ل ةل الةلاا ونكةل مةن المدلبةة وا ةي عاةا  294صفحة  /

ال ال ومن لم ااب اللاعي لم ال ل اللاا ولم ادكل من المدلبة ولم اا  عاا ال ال فةاح 
ال ةالم عبةل الةا اق عةن م مةا  ال ال واللاا اإل الم والمدلبة الااة واللاعي محمل عناا

عن قتال  في قولا ت ال  لنفان نح اوا الح ا  و اةال  قةال الح ةا  الااةة وال اةال  فامةا 
بنغاا الاظا إل  واا هللا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن عةو  عةن نبةي ااةاا ال طةاالي 
م عن عماان بن حصان قال قال ا ول هللا صن  هللا عناا و نم فال نلاي نقال في الماةا

نم ى وكان مااما وحاا اناج كةدن ااةال رة  نحةل رةلقاا حتة   ةقط لحاةا واتحةول إلة  
الر  اآل ا فارقا وانت م هفا نم ا ول إلاا نا ا فارقا فقنج من هفا قال هو الةفي اكةفب 
الكفبة تطاا في اآلفاق قال اناج ااال اا   ان ةا بحاةا فكنمةا ا ة  ا ة ة نةدج 

   قال فقنج من هفا قاةل كةان ااةام عةن الصةال  وى الحاا نو تلنج نم ا ول ان ا فاا

/ من النال را ا عبل الا اق عةن م مةا عةن احاة  بةن نبةي كناةا  295اصني / صفحة 

قال حلناي عبل الاحمن بن البانقااي قال ما من لانة إى اا ل ابكم إل  ال ماا اللااا ومةا 
اولا حتة  اافةع فةإفا نتة  من  ماا إى ولا فانا كا ي فإفا ا ل إل   ماا  ةا نهننةا  ة

إل  ال ماا اللااا تدططج وهو وتاعلج صن  هللا عناا و ةنم مةن  رةاة هللا وهةو با ةط 
الاا اقول من العاي نابتا ومن اتوب إلةي نتةوب عناةا ومةن ا ةتغفااي فةدغفا لةا ومةن 
ا ةةدلاي فدعطاةةا ومةةن اقةةا  غاةةا عةةلوم وى ظنةةوم عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن نبةةي 

ن انغا نبي م نم عن نبي هااا  ونبي   ال ال ةلاي نن ا ةول هللا إ حاق النملااي ع
صن  هللا عناا و نم قال إن هللا تبااك وت ال  امنل حت  إفا كان ننة  الناةل اآل ةا اة ل 



إل  هفه ال ماا فاالى اقول هل مةن مةفاب اتةوب هةل مةن ا ةتغفا هةل مةن لاق هةل مةن 

مةةا عةةن نابةةج الباةةاي عةةن عبةةل / عبةةل الةةا اق عةةن م  296 ةةا ل إلةة  الفاةةا / صةةفحة 

الاحمن بن نبي لان  قال الح ةا  الحاةة وال اةال  الاظةا إلة  واةا هللا عبةل الةا اق عةن 
م ما عن قتال  في قولا ت ال  قط ا من الال مظنما قال ظنمة من النال عبل الا اق عةن 
م مةةا عةةن الح ةةن فةةي قولةةا ت ةةال  فةةدا  تؤفكةةون قةةال ناةة  تصةةافون عبةةل الةةا اق عةةن 

في قولا ت ال  قل بف ةل هللا وباحمتةا قةال ف ةنا اإل ةالم واحمتةا القةاآن عبةل  الح ن
الا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا لنةم البرةاى فةي الحاةو  الةلااا قةال البرةاا  عاةل 
الموج قال م ما وقال ال هاي البراا  عال المةوج عبةل الةا اق عةن م مةا عةن احاة  

ناةا و ةنم لنةم البرةاى فةي الحاةو  الةلااا قةال بن نبي كناا ااواةا عةن الابةي صةن  هللا ع
الاؤاةا الصةالحة اااهةا المةؤمن نو تةاى لةا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةةا 
ت ال  نم ى اكن نماكم عناكم غمة قال ى اكبا نمةاكم عنةاكم نةم اق ةوا مةا ناةتم قا ةون 

/  297 عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  اباةةا اطمةة  عنةة  / صةةفحة

نموالنم قال بنغاا نن حاونا لنم صااج حااا  عبل الا اق عن م ما قةال ن بااةي مةن 
 مع مامون بن مناان اقول لمةا قةال فاعةون ااماةج ناةا ى إلةا إى الةفي اماةج بةا باةوا 
إ ااال ن ف اباال حمد  البحةا ف ةاب بنةا فةاه م افةة نن تاكةا احمةة هللا ت ةال  عبةل 

  في قولا ت ال  قالاوم ااااك ببةلاك قةال لمةا غةاق هللا ت ةال  الا اق عن م ما عن قتال
فاعةةون لةةم تصةةلق طا فةةة مةةن الاةةا  بةةفلك فد ااةةا هللا ت ةةال  لاكةةون عظةةة وآاةةة عبةةل 
الا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  واا نةوا باةوتكم قبنةة قةال احةو القبنةة عبةل 

في قولا ت ال  اباا ى تا ناةا الا اق عن  فاان بن عاااة عن ابن نبي اااا عن مااهل 
فتاة لنقوم الظنمان قال ى ت ةنط عنااةا فاقتنواةا عبةل الةا اق عةن النةواي عةن ااةل عةن 
عكامة في قولا ت ال  قل ناابةج لعوتكمةا قةال كةان مو ة  اةلعو وهةااون اةؤمن فةفلك 
قولا ناابج لعوتكما عبل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  ولقةل بوناةا باة  

/ عبةةل  298ااال مبةةون صةةلق قةةال بةةونهم هللا ت ةةال  الرةةام وباةةج المقةةل  / صةةفحة إ ةة

الا اق عن م ما عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  فةإن كاةج فةي رةك ممةا نا لاةا ف ة ل الةفان 
اقةةااون الكتةةب قةةال بنغاةةا نن الابةةي صةةن  هللا عناةةا و ةةنم قةةال ى نرةةك وى ن ةةدل عبةةل 

ل نال عن قا  بن عبال نو غااه قال قالج باو الا اق عن ابن التامي عن نباا عن نبي ا
إ اا ال لم امةج ا اةون فاعةون قةال فد ااةا هللا ت ةال  إلةانم ااظةاون إلاةا منةل النةوا 
انحما عبل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  إن الةفان حقةج عنةانم كنمةج 

ا عةن قتةال  ابك ى اؤماون قال حقج عنانم   طة هللا بما عصوا عبل الا اق عن م مة
في قولا ت ال  إى قوم اوا  لما ااماوا قةال بنغاةا نانةم  ااةوا فا لةوا عنة  تةل وفاقةوا 
بةان كةةل بنامةةة وولةلها فةةلعوا هللا ت ةةال  ناب ةةان لانةة حتةة  تةةاب عنةانم وفةةي حةةا  ابةةن 
م  ول فنوى اقول فنال عبل الا اق عن ابن طاو  عةن نباةا نن اةوا  لمةا ابةف بةال ااا 

ا راا  مةن اقطةان قةال فداب ةنا إفا هللا ت ةال  قةال فحة ن قةال فقةال نتحة ن نابج هللا عنا
ع

ل  راا  ناب تنا فقال وى تح ن عنة  ما ةة نلة  نم ا اةلون نالج نن نهنكنةم / صةفحة 



/ عبل الا اق عن م ما عن قتال  عن نبي ال الاة عن ابن عبا  قال قةال ا ةول  299

ن اقول إاةي  اةا مةن اةوا  بةن متة  ا ةبا إلة  هللا صن  هللا عناا و نم ى اابغي نحل ن

/  ةةوا  هةةول ب ةةم هللا الةةاحمن  301نمةةا نصةةاب فابةةا نةةم ااتبةةاه ابةةا       / صةةفحة 

الاحام عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  الا كتب نحكمج اااتا نم فصنج 
ال  فةي قولةا قال نحكمنا هللا من الباطل وفصننا اقول باانا عبل الا اق عن م ما عن قت

ت ال  مت ا ح اا إل  نال م م  قال إل  المةوج عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي 
قولةةا ت ةةال  نى إانةةم اناةةون صةةلواهم لا ةةت فوا ماةةا نى حةةان ا تغرةةون ناةةابنم ا نةةم مةةا 
ا اون وما ا ناون قال ن ف  ما اكون إفا ن ا في اف ا را ا وتغط  بنوبا فنةفلك ن فة  

 ال  مطنع عن  ما في افو كم ا نم ما ت اون وت ناون عبل الةا اق عةن ما اكون وهللا ت
م ما عن قتال  في قولا ت ال  وكان عارا عن  الماا قال هةفا بةلا  نقةا قبةل نن ا نة  
ال ماا وانا  عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولةا ت ةال  م ةتقاها وم ةتولعنا 

ل الةا اق عةن إبةااهام عةن لاة  عةن قال م تقاها في الاحم وم تولعنا في الصنب عب

/ وا نةةم م ةةتقاها وم ةةتولعنا قةةال  302الحكةةم عةةن مق ةةم عةةن ابةةن عبةةا  / صةةفحة 

م تقاها حا  تدوي وم تولعنا حا  تموج عبل الا اق عةن م مةا عةن انعمةر عةن 
  ال بن اباا قال   ل ابن عبا  عن قولا ت ال  وكان عارا عن  الماا عن  ني رةئ 

متن الااا عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولةا ت ةال  إلة  نمةة  كان الماا قال عن 
م لول  قال إل  نال م لول عبل الا اق عن النواي عن عاصم عن نبي ا ان عن ابةن 
عبا  في قولا ت ال  إل  نمة م لول  قال إل  ناةل م ةلول عبةل الةا اق عةن م مةا عةن 

ااتنا او  إلانم نعمننم فانا وهةم فانةا قتال  في قولا ت ال  من كان ااال الحاو  اللااا و 
ى اب  ون قال من كان إاما هما اللااا نن اطنبنا إااهةا نعطةاه هللا مةاى ونعطةاه ني فانةا 
ما ا ار با وكان فلك قصاصا لا ب نما قال وهم فانا ى اب  ون اقةول ى اظنمةون عبةل 

قاظةي نن الابةي الا اق الا اق عن م ما عن لا  بن نبي  ةنام عةن محمةل بةن ك ةب ال
صن  هللا عناا و نم قال من نح ن من مح ن فقةل وقةع ناةاه عنة  هللا فةي عااةل الةلااا 

/ عبل الا اق عن النواي عن عا   عن مااهل في قولةا  303وآال اآل ا  / صفحة 

ت ال  من كان ااال الحاو  اللااا ممن ى تقبل ماا او ي با ا طةي نوابةا فةي الةلااا عبةل 
عن قتال  في قولا ت ال  واتنوه رةاهل ماةا قةال ل ةااا هةو الرةاهل ماةا  الا اق عن م ما

قال م ما قال الكنبي ابااةل رةاهل مةن هللا عبةل الةا اق عةن النةواي عةن ماصةوا عةن 
نبااهام في قولا نفمن كان عن  بااة من ابا قال محمل واتنوه راهل ماا قال اباال عبةل 

من اكفا با من انح اب فالااا موعله قةال الا اق عن م ما قال قتال  في قولا ت ال  و
الكفاا نح اب كننم عن  الكفا عبل الا اق عن م ما قةال ن بااةي ناةوب عةن  ة ال بةن 
اباا قال قال ا ول هللا صن  هللا عناا و ةنم مةا مةن نحةل ا ةمع بةي مةن هةفه انمةة وى 

اقنا مةن انولي وى اصاااي فةال اةؤمن بةي إى ل ةل الاةاا قةال فا نةج نقةول فةدان تصةل
كتاب هللا وقل ما  م ج حلانا عن الابي صن  هللا عناا و نم إى واةلج لةا تصةلاقا فةي 
القاآن حت  والج هفه ومن اكفا با من انح اب فةانح اب المنةل كننةا فالاةاا موعةله 



/ الكفاا نا اب كننم عن  الكفةا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال   304قال / صفحة 

   بمةةا كةااوا اف نةون قةةال ى تاةد  وى تحة ن عبةةل الةا اق عةةن فةي قولةا ت ةةال  فةال تبتة
م ما عن قتال  في قولا ت ال  ون بتةوا إلة  ابنةم قةال اإل بةاج الت رةع والتوا ةع عبةل 
الا اق عن م ما عن قتال  في قولةا ت ةال  واةوم اقةوم انرةنل قةال انرةنال ال ال ة  نو 

لا ت ال  ما كةااوا ا ةتطا ون ال ةمع قال المال كة عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قو
وما كااوا ابصاون قال مةا كةااوا ا ةتطا ون نن ا ةم وا  اةاا فااتف ةوا بةا وى ابصةاوا 
 ااا فاد فوا با عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  بدعاااةا ووحااةا قةال 

ول إى ب ةةان هللا ت ةةال  ووحاةةا عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  إن تقةة
اعتاك ب   االنتاا ب وا قال ما احمنك عن  فم آلنتاا إى ناا قل نصابك مانا  وا عبل 
الا اق عن م ما عن قتال  قال فكا لاا نن الغااب ب   لااظا إل  انا  فانى اافةة 
فوقةةع عنانةةا فب نةةج الحمامةةة فاةةااج بةةواق ال اتةةون فدعطاةةج الطةةوق الةةفي فةةي عاقنةةا 

تال  في قولا ت ال  فنما فهب عن إبةااهام الةاوق / صةفحة و صاب اانانا م ما عن ق

/ قال ال و  عبل الا اق عن م ما عن قتال  فةي قولةا ت ةال  تمت ةوا فةي لااكةم  305

نننة ناام قال بقاة آاةالنم عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  باحمةة ماةا 
وم ف عبل الا اق عن م مةا ومن   ى اوم ف قال اااه هللا باحمة ماا واااه من   ي ا

عن قتال  نن ابن عبا  قال لو ص لتم عن  القاا  لاناتم عظام الفصال عبل الا اق عن 
م ما عن قتال  في قولا ت ال  فدصةبحوا فةي لاةاهم انمةان ناةا قةال ماتةان عبةل الةا اق 
عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  ب ال حااف قال ا ا  عبل الةا اق عةن م مةا وقةال 

بي الحااف الفي احاف فةي انا  عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  الكن
فنما ااا نالانم ى تصل إلاا اكاهم قال كااوا إفا ا ل لنةم  ةا  فنةم ادكةل مةن ط ةامنم 

/ فلةك  306ظاوا ناا لم ااج ب اا وناا احل  اف ةا برةا قةال نةم حةلنوه عاةل / صةفحة 

 ابةةا مةةن غفنةةة القةةوم ومةةا نتةةاهم مةةن ال ةةفاب لمةةا اةةاؤوه ف ةةحكج امانتةةا عاةةل فلةةك ت
فبراوها بإ حاق ب ل الةفي كةان مةن امةاه ومةن وااا إ ةحاق ا قةوب عبةل الةا اق عةن 
م ما عن الكنبي في قولا ت ةال  ف ةحكج قةال  ةحكج حةان ااعةوا إبةااهام ممةا انج 
من الاوق بإبااهام عبل الا اق عن م ما وقال قتال  ف حكج ت ابةا ممةا فاةا لةوط مةن 

لغفنة وما نتاهم من ال فاب اا  نمة عن إبةااهام بةن الحكةم قةال حةلناي نبةي عكامةة فةي ا
قولا ف ةحكج قةال فحا ةج عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  هةؤىا 
باات  هن نطنا لكةم قةال نمةاهم لةوط نن ات واةوا مةن الا ةاا وقةال هةن نطنةا لكةم قةال 

 اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  قةةال كاةةج عاةةل م مةةا وبنغاةةي منةةل فلةةك عةةن مااهةةل عبةةل الةةا
الح ن فقال واالى اوي اباا ل ما هللا مةا هةو اباةا قةال قنةج اةا نبةا  ة ال اقةول هللا ت ةال  
واالى اوي اباا وتقول لا  باباا قال نقانج قولا إاا لةا  مةن نهنةك قةال قنةج إاةا لةا  

/  307ا / صفحة من نهنك الفان وعلتك نن نااانم م ك وى ا تن  نهل الكتاب ناا ابا

قال إن نهل الكتاب اكفبون عبل الا اق عن م ما عن قتال  وغااه عن عكامة عن ابةن 
عبا  قال هو اباا غاا ناا  الفا في ال مل والااة قال وقال عكامة في ب ة  الحةاو  



إاا عمل عمال غاةا صةالا فال اااةة تكةون عنة  غاةا بةاب عبةل الةا اق عةن م مةا عةن 
اااج المال كة لوطا وهو ا مةل فةي نا  لةا فقةالوا إاةا مت ةافوك قتال  قال قال حفافة 

النانة فااطن  م نم فنما مر  م نم  اعة التفج إلانم فقال نما ت نمون ما ا مل نهةل هةفه 
القااة ما نعنم عن  واا انا  نهل قااة راا مانم نم مر   اعة فقال نما ت نمون ما 

ا  نهةل قااةة رةاا مةانم فقةال فلةك نالنةة ا مل نهل هفه القااة مةا نعنةم عنة  واةا ان
مااج وكااوا نمةاوا نى ا ةفبنم حتة  ارةنل عنةانم نةال  مةااج فنمةا ل نةوا عناةا فهبةج 
عاو  ال وا فدتج قومنا فقالج ت ا  لوط النانة قوم ما اناج قوما قةط نح ةن واوهةا 

اقةول  مانم قال فاااوا ا اعون ف ةالانم بةا لةوط عنة  البةاب قةال فقةام منةك فنة  البةاب

/  308ف ةةله وا ةةتدفن ابااةةل ابةةا فةةي عقةةوبتنم فةةدفن لةةا ف ةةابنم ابااةةل / صةةفحة 

باااحا فتاكنم عماا فباتوا برا لانة نم قالوا إاا ا ل ابك لن اصةنوا إلاةك فد ةا بدهنةك 
بقطع من الال وى انتفج ماكم نحل إى امانتك مصابنا ما نصابنم قال فبنغاا نانةا  ةم ج 

حاةةا وهةةي رةةاف  مةةن القةةوم م نةةوم مكاانةةا قةةال قتةةال  وبنغاةةا نن  صةةوتا فالتفتةةج فدصةةابنا
ابااةةل ن ةةف ب ةةاو  القااةةة الو ةةط  نةةم نلةةوى بنةةا إلةة  ال ةةماا حتةة   ةةمع نهةةل ال ةةماا 
 واغي كالبنم نم لملم ب  نا عن  ب   فا ل عالانا  افننا نم تب ةتنم الحاةاا  قةال 

الا اق عن م ما عن قتال  فةي  م ما وقال قتال  وبنغاا نانم كااوا ناب ة آى  نل  عبل
قولا ت ال  واااتا البراى قال حان ن باوه نانم نا نوا إل  قوم لوط ونانةم لا ةوا إاةاه 
ااالون عبل الا اق عن م ما وقال آ اون برا بإ ةحاق عبةل الةا اق عةن م مةا عةن 

فةانم  قتال  في قولا ت ال  االلاا هفا في قوم لوط قال إاةا قةال لنةم اوم ةف ناناةتم إن كةان
 م ون من الم نمان قال إن كان فانم  م ون لم ا فبنم قال ناب ون قالوا ناب ون قةال 
ونالنون قالوا ونالنون قال عراون قال حت  بنغوا عرا  قال فإن كان فةانم عرةا  قةال 

/ عبل الا اق عن م ما عن قتةال   309ما قوم ى اكون فانم عرا  فانم  اا / صفحة 

قااةة لةوط ناب ةة آى  نلة  إا ةان نو مةا رةاا هللا مةن فلةك عبةل  قال بنغاي ناا كةان فةي
الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  هفا اوم عصاب قال رةلال عبةل الةا اق عةن 
محمل بن م نم عن عمةاو بةن لااةاا نن عباةل بةن عماةا كةان إفا فكةا الاةاا قةال نوه نوه 

فةي قولةا ت ةال  اناعةون إلاةا  وفلك في قولا نوه مااب عبل الا اق عن م ما عن قتةال 
قال ا اعون إلاا عبل الا اق عن م ما عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  بقطةع مةن الاةل قةال 
بطا فة من النال عبل الا اق عةن م مةا عةن قتةال  وعكامةة فةي قولةا ت ةال  مةن  ةاال 
قاى من طان م ومة قاى مطوقة بنةا ا ةا مةن حمةا  ما ةول اقةول مصةفوفة قةال ومةا 

مان بب ال اقول لم ابان مانا ظةالم ب ةلهم عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  هي من الظن
قال من عمل عمل قوم لوط اام إن كان محصاا فةإن كةان بكةاا انةل ما ةة عبةل الةا اق 
عن م ما عن ال هاي مننا قال ااام إن كان محصاا واانل إن كةان بكةاا واغنةظ عناةا 

م ما عن ال هاي عن عةاو  عةن  / عبل الا اق عن 310في الحب  والافي / صفحة 

عا رة قالج نول ما اتنم بانما القباا ا اي عمل قوم لوط عن  عنل عما اتنم بةا ااةل 
فدما عما ب   رباب قاار نى ااال وه عبل الا اق عن م ما عن ال هاي في الفي 



ادتي البنامة قل اانل ما ة نحصن نو لم احصن عبل الا اق عن م ما عن ال هاي قةال 
ف  ااال ببنامة انل حل الفااة عبل الا اق عن النةواي عةن نبةي عةاما النمةلااي من ق

عن ال حاك بن م احم عن ابن عبا  قال ما بغةج امةان  ابةي قةط وقولةا إاةا لةا  مةن 
نهنك الفان وعلتك نن نااانم م ك عبل الا اق عن النواي وابن عاااةة عةن مو ة  بةن 

ن عبا  ا ةدل وهةو إلة  ااةب الك بةة عةن نبي عا رة عن  نامان ابن قتة قال  م ج اب
قول هللا ت ال  ف ااتا نم هما فقةال نمةا ناةا لةا  بال اةا ولكةن كااةج هةفه ت بةا الاةا  ناةا 
مااون وكااج هفه تلل عن  ان اا  قال نم قان إاا عمل غاا صنا عبةل الةا اق عةن 

صةالا  م ما عن قتال  في قولا ت ال  إاا عمل غاا صنا قةال م ةدلتك إاةاي عمةل غاةا

/  311عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  ومةا قةوم ا ةول لةوط / صةفحة 

ماكم بب ال قال إاما كااوا حلاني عنل قااب ب ل قوم اوي وعةال ونمةول عبةل الةا اق عةن 
النواي عن لا  عن مااهل قال بقاج هللا  اا لكم قال طاعة هللا  اةاا لكةم عبةل الةا اق 

ولا ت ال  بقاج هللا  اةا لكةم قةال حظكةم مةن هللا  اةا لكةم عبةل عن م ما عن قتال  في ق
الةةا اق عةةن النةةواي عةةن انعمةةر فةةي قولةةا ت ةةال  نصةةنوتك تةةدماك قةةال نقاااتةةك عبةةل 
الا اق عن م ما عن قتةال  فةي قولةا ت ةال  نوااوى إلة  اكةن رةلال قةال ال رةاا  عبةل 

ا اي  اا الةلااا و ااتنةا  الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  إا  ناكم ب اا قال
عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ةال  وى ت نةوا فةي انا  مف ةلان اقةول ى 
ت ااوا قال م ما وقال قتةال  فةي قولةا ت ةال  ى ااةا مةاكم رةقاقي ى ااةا مةاكم رةقاقي 
عبل الا اق عن م ما عن قتال  فقولا ت ال  وات ةفتموه واااكةم ظنااةا قةال لةم تااقبةوه 

/ واااكم ظنااا ى ت افواا عبل  312في رئ إاما تااقبون قومي وات فتم هللا / صفحة 

الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  كدن لم اغاوا فانةا اقةول كةدن لةم ا ارةوا فانةا 
عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  اقلم قومةا اةوم القامةة قةال فاعةون اقةلم 

ل ام ةي بةان ناةلانم حتة  اناةم بنةم عنة  الاةاا عبةل الةا اق عةن قوما اوم القاامة اقةو
م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  ناهطةة  وى نعةة  عنةةاكم مةةن هللا قةةال نعةة  تم قةةومكم 
واغتااتم بابكم عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  واوم القامة بة   الافةل 

 ا  عبل الا اق عن م ما عن قتةال  المافول قال ل اة في اللااا و الوا فانا ل اة في اآل
في قولا ت ال  مانا قا م وحصال قال قا مة  اواة عن  عاورنا وحصال م تدصةنة عبةل 
الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  غاا تتباب قال غاا ت  اا عبل الا اق عةن 

ا ابةك قةال م ما عن قتال  في قولا ت ال  فدما الفان رقوا فف  الااا إل  قولةا إى مةا رةا
هللا نعنةم بنااةاه وفكةا لاةا نن اا ةا اصةابنم  ةفع مةن الاةاا بةفاوب نصةابوها نةم اةةل ننم / 

/ هللا الااة عبل الا اق عن ابن التامي عن نباا عن نبي ا ا  عةن اةابا  313صفحة 

بن عبل هللا نو نبي   ال ال لاي نو اال مةن نصةحاب محمةل صةن  هللا عناةا و ةنم فةي 
رما ابك إن ابك ف ال لما ااال قةال هةفه اآلاةة تةدتي عنة  القةاآن كنةا  قولا ت ال  إى ما

اقول حا  كان في القاآن  نلان فانا تدتي عناا قال و م ج نبا مان  اقةول هةو اة اؤه 
فإن راا هللا تااو  عةن عفابةا عبةل الةا اق عةن ابةن عاااةة عةن عمةاو بةن لااةاا عمةن 



الةل ول عبةل الةا اق عةن النةواي عةن  مع ابن عبا  اقول فةدوالهم الاةاا قةال الةوال 
اابا عن مااهل عن ابن عبا  في قولا ت ال  وإاا لموفوهم اصابنم غاةا ماقةوص قةال 
ما اصابنم من  اا نو را عبل الا اق عةن م مةا عةن  ةنامان التامةي عةن نبةي عنمةان 
الانلي عن ابن م  ول في قولا ت ال  ونقم الصنو  طافي الاناا قال  اب اال عنة  

مان  نةم نتة  الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم ف ةدلا ونبةا بكةا وعمةا فكنمةا  ةدل ااةال كفل ا
مانم عن كفةاا  فلةك قةال نمغ اةة هةي قةال ا ةم قةال ى نلاي حتة  ناة ل هللا ت ةال  ونقةم 

/ عبةل الةا اق عةن ابةن التامةي عةن نباةا عةن نبةي  314الصنو  طافي الاناا / صفحة 

م مةا عةن قتةال  هةي ي الصةبا وال صةا و لفةا عنمان الانلي عن ابن م  ول مننا قال 
من الال قال هي المغاب وال راا إن الح اج افهبن ال ا اج فلةك فكةاى لنةفكاان عبةل 
الا اق عن النواي عن ماصوا عن مااهل في قولا ت ال  ونقةم الصةنو  طافةي الانةاا 

قةال  قال صال  الفاا وصال  ال صا و لفا من النال قةال المغةاب وال رةاا إن الح ةاج
الصنواج افهبن ال ا اج عبل الا اق عن النةواي عةن عبةل هللا بةن م ةنم عةن  ة ال بةن 
اباا عن ابن عبا  قال إن الح ةااج اةفهبن ال ةا اج قةال الصةنواج ال مة  والباقاةاج 
الصالحاج الصنواج ال م  عبل الا اق عن إ ةاا ال بةن اةوا  عةن  ةماك بةن حةاب 

قمةة وان ةول عةن عبةل هللا بةن م ة ول قةال اةاا ناا  مع إبااهام ابن ا ال احل  عن عن
ااةةل إلةة  الابةةي صةةن  هللا عناةةا و ةةنم فقةةال ااا ةةول هللا إاةةي ن ةةفج امةةان  فةةي الب ةةتان 
فف نج بنا كل رئ غاا ناي لم ناام نا قبنتنا ول متنا ولم نف ةل غاةا فلةك فاف ةل بةي مةا 

فقةةال عمةةا بةةن رةة ج فنةةم اقةةل لةةا ا ةةول هللا صةةن  هللا عناةةا و ةةنم رةةا ا فةةفهب الااةةل 
ال طةةاب لقةةل  ةةتا هللا عناةةا لةةو  ةةتا عنةة  اف ةةا فدتب ةةا ا ةةول هللا صةةن  هللا عناةةا و ةةنم 

/  315بصةةاه فقةةال الوه عنةةي فةةالوه عناةةا فقةةان عناةةا ونقةةم الصةةنو  طافةةي / صةةفحة 

الاناا و لفا من الال إل  فكاى لنفكاان قال فقال م اف بن ابل نلا وحله نم لناةا  كافةة 
بل لناا  كافة عبل الا اق عن محمل بن م ةنم عةن عمةاو بةن لااةاا عةن  اا ابي هللا قال

احا  بن ا ل  نن ااال من نصحاب الابي صن  هللا عناا و نم فكا امةان  وهةو اةال  
مع الابي صن  هللا عناا و نم فا تدفاا لحااة ففهب فةي طنبنةا فنةم ااةلها فدقبةل الااةل 

مطا فوال المان  اال ة عن  غلاا فلفع في ااال نن ابرا الابي صن  هللا عناا و نم بال
صلاها وان  بان اانانا فصاا فكاه منل النلبة فقام االما حتة  نتة  الابةي صةن  هللا 
عناا و نم فد باه بما صاع فقال لا الابي صن  هللا عناا و نم ا تغفا ابك وصةل نابةع 

عبةل الةا اق عةن اك اج نم تال عناةا ونقةم الصةنو  طافةي الانةاا و لفةا مةن الاةل اآلاةة 
م ما عن  ال بن ن نم نن ااال كان في انمةم الما ةاة ااتنةل فةي ال بةال  وارةلل عنة  
اف ا واقاط الاا  من احمة هللا ت ال  نم ماج فقةال ني اب مةالي عاةلك قةال الاةاا قةال 
ني اب فدان عبالتي وااتنالي قال فاقول إاةك كاةج تقةاط الاةا  مةن احمتةي فةي الةلااا 

اوم من احمتي م ما عن  ال بن ن نم قال كان الا ول هللا صن  هللا عناةا فداا نقاطك ال
و نم في ب   ن فااه فد ف اال فاخ طا ا فااا الطا ا فدلق  باف ا في حاةا الااةل 

/ فدحفه لم الاال فقال الابي صن  هللا عناا و ةنم عابةتم لنةفا  316مع فا ا / صفحة 



ولةةله فةةوهللا ح ناحةةم ب بةةله المةةؤمن مةةن هةةفا الطةةا ا اةةاا فةةدلق  اف ةةا فةةي ناةةلاكم احمةةة ل
الطا ا بفا ا عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ةال  إى مةن احةم ابةك ولةفلك 
 نقنم قال لناحمة  نقنم عبل الةا اق عةن ابةن التامةي عةن ا فةا عةن عكامةة عةن ابةن 

 ا تنفةون عبا  قال ى ا الون م تنفةان إى مةن احةم ابةك قةال إى نهةل احمتةا فةإانم ى
ولفلك  نقنم عبل الا اق عن م ما عن ناوب عن نبي قالبةة قةال إن هللا ت ةال  لمةا ل ةن 
إبنا   دلا الاظا  فقال وع تك ى ن اج من مصةلا عبةلك حتة  ت ةاج اف ةا فقةال هللا 
ت ال  وع تي ى نحاب توبتي عن عبلي حت  ت اج اف ةا عبةل الةا اق عةن ا فةا بةن 

ن الح ن قال لال تال   نقنم عبل الا اق عن م ما عةن  نامان عن عماو بن عبال ع
قتال  فقولةا ت ةال  واةااك حةلناا فةي هةفه الحة  قةال فةي هةفه ال ةوا  عبةل الةا اق عةن 
م ما عن انعمر عن   ال بن اباا عن ابةن عبةا  فةي قولةا ت ةال  واةااك فةي هةفه 

احمن الةاحام /  وا  او   ب م هللا ال 317الح  قال في هفه ال وا        / صفحة 

عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  الا تنك اااج الكتب المبةان قةال بةان هللا 
ت ال  ارله وهلاه عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  نحةل عرةا كوكبةا 
والرم  والقما قال الكواكب ن وتا والرم  والقما نبةواه قةال م مةا وقةال ب ة  نهةل 

ا عبةةل الةةا اق عةةن إ ةةاا ال عةةن نبةةي  ةةاان عةةن عبةةل هللا بةةن رةةلال بةةن ال نةةم نبةةوه و التةة
النالي قال كان بان اؤاا او   وت بااها ناب ون  اة وفلك نقص  ماتنة  الاؤاةا عبةل 
الا اق عن ابن التامي عن نباا عن نبةي عنمةان عةن  ةنمان قةال كةان بةان اؤاةا او ة  

ي قولةا ت ةال  ى تقتنةوا او ة  وت بااه ناب ون  اة عبل الا اق عن م مةا عةن قتةال  فة
قال كان نكبا إ وتا وكان ابن  الة او   فاناهم عن قتنا عبل الةا اق عةن م مةا عةن 
  ال بن عبل الاحمن الاحري قال ى تقصص اؤااك عنة  امانتةك وى ت بةا بنةا حتة  
تطنع الرم  وقال صن  الابي صن  هللا عناا و نم الصبا نم اافتل إلانم فقةال مةن انى 

/ عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي  318م اؤاا صالحة فناحلناا بنا / صةفحة ماك

قولا ت ال  غابج الاب قال ب ا باةج المقةل  ب ةا فةي ب ة  اواحانةا عبةل الةا اق عةن 
م ما عن قتال  في قولا ت ال  ااتع وان ب قال ا    واننةو عبةل الةا اق عةن إ ةاا ال 

اةااوا عنة  قماصةا بةلم كةفب قةال لم عن  ماك بن حاب عن عكامة عن ابن عبا  و
  نة عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  ونوحااةا إلاةا لتاب ةانم بةدماهم هةفا 
وهم ى ار اون قال نوح  هللا ت ال  إل  او   وهو في الاةب نن  ةااب نم بمةا صةا وا 

  واةمو با وهم ى ار اون فنفلك الوحي عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولةا ت ةال
قولا عن  قماصا بلم كفب قال كان فلةك الةلم كةفبا لةم اكةن لم او ة  عبةل الةا اق عةن 
إ اا ال عن  ماك بن حاب عن عاما الر بي قال كان في قمةاص او ة  نةال  آاةاج 
الر  واللم وإلقةاؤه عنة  وانةا ا اةي نبةاه فااتةل بصةااا عبةل الةا اق عةن النةواي عةن 

/ عبةل  319امال قال في غاةا اة ق / صةفحة اال عن مااهل في قولا ت ال  فصبا 

الا اق عن النواي عن ب   نصحابا قال اقال نال  من الصةبا نن ى تحةل  بوا ةك 
وى بمصةةابتك وى ت كةةي اف ةةك عبةةل الةةا اق عةةن النةةواي عةةم حباةةب بةةن نبةةي نابةةج نن 



ال ا قوب الابي عناا ال الم كان قل  قط حااباه فكان ااف نما ب اقة فقال لا مةا هةفا فقة
طةةول ال مةةان وكنةةا  انحةة ان فةةدوح  هللا ت ةةال  إلاةةا اةةا ا قةةوب نترةةكواي قةةال اةةا اب 
 طا ة ن طدتنا فاغفا لي عبل الا اق عن ابن عاااة عن إ اا ال عن اال عةن فاطمةة 
باةةج الح ةةان عةةن الابةةي صةةن  هللا عناةةا و ةةنم ناةةا قةةال مةةن نصةةاب بمصةةابة فةةفكاها 

ب نول مةا نصةاب بنةا فا ةتااع عبةل الةا اق فا تااع كان لا من اناا مننا حان نصا
عن م ما عن الاحري نن الابي صن  هللا عناا و نم قال لحماة باج احر قولي إاا ح 
وإاا إلاا ااا ون فقالج إاا ح وإاا إلاا ااا ون قال قتل ن وك عبل هللا بةن احةر قالةج 

لج فلك فقال قتةل حمة   بةن ااحما هللا نم قال لنا نا ا قولي إاا ح وإاا إلاا ااا ون فقا
عبل المطنب قالج ااحما هللا نم قال لنا قولي إاةا ح وإاةا إلاةا ااا ةون فقالةج فلةك فقةال 

/ وبكةج ف اةب الابةي صةن  هللا  320قتل  واك مص ب بن عماا فصةاحج / صةفحة 

عناا و نم إن ال وج لاقع من المان  موق ا ى اق ا رئ عبل الا اق عن م ما عن قتةال  
ولا ت ال  فدا نوا واالهم فدلل  للوه قال لى للوه فترب  الغةالم بالةللو فنمةا  ةاج في ق

قال اا برااي هفا غةالم قةال قتةال  برةاهم واالهةم حةان واةل او ة  عبةل الةا اق عةن 
م ما عن قتال  في قولةا ون ةاوه ب ة ة قةال ن ةاوا با ةا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن 

قةةال ظنةةم وهةةم ال ةةااا  الةةفان بةةاعوه ب رةةاان قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  ورةةاوه بةةنمن ب ةة  
لاهما وكااوا فاا من ال اهلان م ما عن قتال  في قولا ت ال  وقالج هاج لك قال تقةول 
ب  نم هنم لك عبل الا اق قال م ما قال قتال  قال عكامة تنادج لك عبل الةا اق عةن 

  ف ةم تنم النواي عن انعمةر عةن نبةي وا ةل قةال قةال ابةن م ة ول قةل ت ةم ج القةااا
مقاابان فاقاؤوا كما عنمتم وإااكم والتاطع واى تال  فإاما هو كقول نحلهم هنم وت ةال 
نم قان عبل هللا هاج لك قةال فقنةج اةا نبةا عبةل الةاحمن إن اا ةا اقاؤوانةا هاةج لةك فقةال 

/ عبل الا اق عةن م ةا عةن  321عبل هللا إاي نن نقانها كما عنمج نحب إلي / صفحة 

عن مااهل في قولا ت ال  ولقل همج بةا وهةم بنةا قةال انة  مانةا مانة   ابن نبي اااا
الااةةل مةةن امانتةةا حتةة  انى صةةوا  ا قةةوب فةةي الاةةلا قةةال م مةةا قةةال قتةةال  بةةل انى 
صوا  ا قوب في الالا فقال اا او ة  نت مةل عمةل الفاةاا وااةج مكتةوب مةن اناباةاا 

ل بن اباا في قولا ت ةال  فا تحاا ماا عبل الا اق عن النواي عن نبي حصان عن   ا
لوى نن ااا باهن ابا قال ا قوب  اب باله عن  صةلاه ف ااةج رةنو  او ة  مةن 
ناامنا عبل الا اق عن النواي عن ابن نبةي ااةاا عةن مااهةل قةال ا قةوب منةل لةا عبةل 
الا اق عن ا فا بن  نامان عن اةوا  عةن الح ةن قةال انى ا قةوب عا ةا عنة  اةله 

اة عن عنمةان بةن نبةي  ةنامان عةن نبةي مناكةة قةال رةنلج ابةن عبل الا اق عن ابن عاا
عبا  وهةو ا ةدل عةن هةم او ة  مةا بنةن قةال حةل النماةان وانة  مانةا مانة  ال ةاتن 
فاةةولي اةةا ابةةن ا قةةوب نت اةةي فتكةةون كالطةةا ا وقةةع اارةةا فةةفهب اطاةةا فةةال ااةةر لةةا / 

اب قةةال / عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  وا ةةتبقا البةة 322صةةفحة 

ا تب  هةو والمةان  وقةلج قماصةا مةن لبةا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا 
ت ال  ورنل راهل مةن نهننةا قةال ااةل حكةام مةن نهننةا عبةل الةا اق عةن إ ةاا ال عةن 



 ماك عن عكامة عن ابن عبا  ورنل راهل مةن نهننةا قةال فو لحاةة عبةل الةا اق عةن 
ا حبا قال ا تبطانا لا حبنا إااه عبل الةا اق عةن م ما عن قتال  في قولا ت ال  قل رغفن

م ما عن قتال  في قولا ت ال  امةانج ال  اة  قةال بنغاةا ناةا كةان انةي عمةال مةن نعمةال 
المنك عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  متك ا قال ط اما عبل الةا اق عةن 

نالانن وى ار ان بةفلك م ما عن قتال  في قولا ت ال  قط ن نالانن قال ا نن اح  ن 
عبل الا اق عن م ما عن ابن نبي ااةاا عةن مااهةل قط ةن ناةلانن قةال قط ةن ناةلانن 
حتة  نلقاانةا عبةل الةا اق عةةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةةا ت ةال  إن هةفا إى منةك كةةاام / 

/ قةال قنةن منةك مةن المال كةة عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا  323صفحة 

انوا اناج قةال اآلاةاج حة هن ناةلانن وقةل القمةاص عبةل الةا اق عةن  ت ال  من ب ل ما
م ما عن قتةال  فةي قولةا ت ةال  افكااةي عاةل ابةك قةال بنغاةي نن الابةي صةن  هللا عناةا 
و نم قال لو لم ا ت ن او   عن  ابا ما لب  في ال ان كل ما لبة  عبةل الةا اق عةن 

 اان قال بنغاا ناا لب  في ال ةان م ما عن قتال  في قولا ت ال  فنب  في ال ان ب ع 
 بع  اان عبل الا اق نن عماان نبا النفال الصا ااي قال  م ج وهةب بةن مابةا اقةول 
نصاب ناوب البالا  بع  اان ولب  او ة  فةي ال ةان  ةبع  ةاان وعةفب ب ةج اصةا 
حول في ال باق  بع  اان عبل الا اق عن ابن عاااة عن عمةاو عةن عكامةة قةال قةال 

صن  هللا عناا و نم لقل عابج من او   وصباه وكاما وهللا اغفا لةا حةان ا ول هللا 
  ل عن البقااج ال اا  وال ةمان ولةو كاةج مكااةا مةا ن بةاتنم حتة  نرةاط عنةانم نن 
ا ااواي ولقل عابج من او   وصباه وكامةا وهللا اغفةا لةا حةان نتةاه الا ةول ولةو 

ا ال فا ولةوى ناةا قةال الكنمةة التةي قةال كاج مكااا لبالاتنم الباب ولكاا ناال نن اكون ل

/ عبل الا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي  324ما لب  في ال ان طول ما لب  / صفحة 

قولا ت ال  ن غج فلك نحنم قال ن الط نحالم وما احن بتدوال انحنم محمل ب نمان عبةل 
 ةل الا اق عن النواي عن عاصم عن نبي ا ان عن ابةن عبةا  وافكةا ب ةل نمةة قةال ب

حان عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  وافكا ب ل نمة قال ب ةل ا ةاااا قةال 
م ما وقال الح ن ب ل حان عبل الا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  نفتاةا فةي 
 بع بقاج  مان قال نما ال مان ف اون فانا  صب ونما ال ةبع ال اةا  ف ةاون مالبةة 

كنن ما قلمتم لنن إى قناال فاقول ادكنن ما كاتم ات فتم فانن مةن ى تابج را ا ونما قولا اد
القوج إى قناال مما كاتم تحصاون قال قتال  ف اله هللا عنةم  ةاة لةم ا ةدلوه عانةا فقةال نةم 
ادتي من ب ل فلك عام فاا اغا  الاةا  وفاةا ا صةاون قةال ا صةاون انعاةاب والنمةاا 

ت ال  الة ن حصةحص الحة  قةال تبةان الحة  / عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا 

/ عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ةال  فلةك لةا نم ناة  لةم ن اةا  325صفحة 

بالغاب قال هو قول او   قال بنغاا نن المنك حان قال ما قال افكا همك قال وما نباى 
ا اق عةن اف ي إن الاف  نماا  بال ةوا إىمةا احةم ابة  إن ابة  غفةوا احةام عبةل الة

م ما عن قتال  في قولا ت ال  وهم لا ماكاون قال ى ا افواةا عبةل الةا اق عةن م مةا 
عةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  إى نن احةةاط بكةم قةةال إى نن تغنبةةوا حتةة  ى تطاقةةوا فلةةك عبةةل 



الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  وال نوا من نبوب متفاقة قال كااوا قل نوتةوا 
 رةةي عنةانم نافةة  الاةا  عبةةل الةا اق عةن م مةةا عةن قتةةال  فةي قولةةا صةوا  وامةاى ف

ت ال  ا ل ال قااة قال مرابة المنك إاةاؤه قةال وصةواق المنةك إاةاا المنةك الةفي ارةاب 
فاا عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  وناا با  عام قال حمال عبل الةا اق 

/ مةن وعةاا ن اةا قةال  326صةفحة  /عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  نم ا ت اانا 

كنما فتا متاق اال ا تغفا تا با مما صاع حت  بقي متاق الغالم فقةال مةا نظةن هةفا ن ةف 
را ا قالوا بن  فا تباه عبل الا اق عن م ما عةن الكنبةي قةال ن بةاوه بمةا احكةم بةا فةي 

ولةا باللهم ناا مةن  ةاق ن ةف عبةلا فقةالوا اة ؤه مةن واةل فةي احنةا فنةو اة ؤه ونمةا ق
ت ال  ما كان لاد ف ن اه في لان المنك قال كان حكم المنةك نن مةن  ةاق  ةاع  عناةا 
الغام عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  ما كان لاد ف ن ةاه فةي لاةن المنةك 
قال لم اكن فلك في لان المنك نن اد من  اق عبلا قالوا ا ؤه من وال فةي احنةا فنةو 

بما احكم في باللهم ناا من  اق   ا  عناا الغام ولم اؤ ةف ا ؤه قال كااوا ن باوه 
عبلا عبل الا اق عن م ما عن قتةال  فقةل  ةاق نخ لةا مةن قبةل قةال فكةا لاةا ناةا  ةاق 
صاما كان لاله نبي نما ف ااوه بفلك فد ةاها او ة  فةي اف ةا ولةم ابةلها لنةم قةال ناةتم 

ا اق عن النواي عن عبل انعن  را مكااا وهللا نعنم بما تصفون ن ا هفا القول عبل ال
عن   ال بن اباةا قةال كاةا عاةل ابةن عبةا  فحةل  حةلانا فت اةب ااةل فقةال الحمةل ح 

/ عنم عنام فقةال ابةن عبةا  بة   مةا قنةج هللا ال نةام وفةوق  327فوق كل في / صفحة 

كل عالم عبل الا اق عن م ما عن قتال  فةي قولةا ت ةال  كباةاهم قةال هةو اوباةل الةفي 
عنانم نى اقتنوا عبل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  ومةا كاةا لنغاةب نراا 

حفظان قال اقولون ما كاا اظن نن اباك ا اق عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا 
ت ال  اد ف  إل  عن  او   قال اا ح اا عن  او   اا عبةل الةا اق عةن النةواي عةن 

اباا قال لم ا ط نحل غاا هفه انمة اى ةتاااق  فاان بن  اال ال صفاي عن   ال بن 
نى ت م ون إل  قول ا قوب اا ن فا عن  او ة  عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي 
قولا ت ال  فنو كظام قال كظم عن  الح ن كان فنم اقل را ا عبل الا اق عن م ما عةن 

  حت  تكةون حا ةا قتال  في قولا ت ال  تاح تفتؤا تفكا او   قال ى ت ال تفكا او 
قال حت  تكون هاما نو تكون من الننكان نبو قال من الماتان عبةل الةا اق عةن النةواي 

/ إل  الابي صةن  هللا  328عن عبل الاحمن بن  اال عن م نم بن ا اا اف ا / صفحة 

عناا و نم قال من ب  لم اصبا نم قان إاما نركو بني وح اي إلة  هللا عبةل الةا اق عةن 
ال  في قولا ت ال  ى ااا   من اوي هللا قال من احمة هللا عبل الا اق عن م ما عن قت

م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  لةةوى نن تفاةةلون قةةال لةةوى نن ت ةةفنون تنامةةون عبةةل 
الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  بب ة ة م اةة قةال ا ةاا  عبةل الةا اق عةن 

عةن ابةن مناكةة قةال  ةم ج ابةن عبةا   م ما عن ابن عاااة عن عنمان عن نبي  نامان
و  ل عن قولا ت ال  وا اا بب  ة م اة قال انة المتاق  نة  الحبةل والغةااا  والرةئ 
عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  وافةةع نبواةةا عنةة  ال ةةار قةةال عنةة  



ال ةةااا و ةةاوا لةةا  ةةالا قةةال كةةان تحاةةة الاةةا  اوم ةةف نن ا ةةال ب  ةةنم لةةب   عبةةل 
ن م ما عن قتال  في قولا ت ال  وما اؤمن نكناهم باح إى وهم مراكون قةال الا اق ع

/ من ابك إى قال هللا ت ال  وهةو ارةاك فةي  329ى ا دل نحل من المراكان / صفحة 

فلك عبل الا اق عن إ اا ال عن نبي  اان عن عبل هللا بن نبي النفال قةال  ةم ج ابةن 
 ااج ال اةا هااةج ااةا فاةااج ا قةوب بةااا  عبا  اقول ولما فصنج ال اا قال لما

قماص او   فقال إاي نال ااا او   لوى نن تفتلون اقول ت فنون قال فوال ااحةا 
من م اا  نماااة ناام عبل الا اق عن م ما عن قتةال  غرةاة مةن عةفاب هللا قةال غارةاة 

حتة  إفا  وقا ة تغراهم من عفاب هللا عبل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال 
ا تا   الا ل ممن كفبنم مةن قةومنم نن اصةلقوهم وظاةج الا ةل نن مةن قةل آمةن بنةم 
من قةومنم قةل كةفبوهم اةااهم اصةا هللا عاةل فلةك عبةل الةا اق عةن ابةن عاااةة عةن ابةن 
ربامة قال ن بااي تمام بن حفام قال قانج عنة  ابةن م ة ول القةاآن فنةم اد ةف عنةي إى 

اان مرةلل  فقةال كةل نتةوه م ففةة وقةانج عناةا حتة  إفا حافان قال قانج وكل نتوه ل ة
ا تا   الا ل وظاوا نانم قةل كةفبوا مرةلل  فقةال كةفبوا م ففةة عبةل الةا اق عةن م مةا 
عن ماصوا عن الح ن قال كاج مع عماان بن حصان فما اال اقان عن  قوم  ةوا  

مةاان إاةا / فان  فنما فا   دلنم فقال ع 330او   فارتن  عماان قاااتا / صفحة 

ح وإاا إلاا ااا ون ون ف بالي فقال افهةب باةا فةإاي  ةم ج ا ةول هللا صةن  هللا عناةا 
و نم اقةول اقةانوا القةاآن وا ةدلوا هللا بةا فإاةا  ةادتي نقةوام اقةاؤون القةاآن ا ةدلون بةا 

/  ةوا  الاعةل ب ةم هللا الةاحمن الةاحام عبةل الةا اق عةن م مةا  331الاا  / صةفحة 

في قولا ت ال  افع ال موج بغاا عمل قةاى اف نةا بغاةا عمةل تاوانةا  عن الح ن وقتال 
قال م ما وقال قتال  قال ابن عبا  افع ال ماا بغاا عمل تاوانةا اقةول لنةا عمةل ولكةن 
ى تاوانا ا اي انعمال عبل الا اق عن م ما عن قتال  وفي انا  قطع متاواج نو 

ال  فةي قولةا صةاوان وغاةا صةاوان قال قاى متااوااج عبل الا اق عن م مةا عةن قتة
قال صاوان الا نةة التةي اكةون فةي نصةننا ا نتةان ونةال  نصةننن واحةل قةال وكةان بةان 
عما بن ال طاب وبان ال با  قول فد اق إلاا ال با  فااا عما الابةي صةن  هللا عناةا 

ماك و نم فقال اا ابي هللا نلم تا عبا ا ف ل بي وف ل بي فدالج نن ناابا ففكاج مكااا 
فكففج عاا فقال ااحمةك هللا إن عةم الااةل صةاو نباةا عبةل الةا اق عةن ابةن عاااةة عةن 
لاول بن رابوا عن مااهل نن الابي صن  هللا عناا و نم قال ى تؤفواي في ال با  فإاةا 
بقاة آبا ي وإن عم الاال صةاو نباةا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  

بال ا ة قبل الح اة قال بال قوبة قبل ال افاةة عبةل الةا اق  / 332وا ت انواك / صفحة 

عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  وقل  نج من قبننم المنن  قال ال قوباج عبل الا اق 
عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  ولكل قوم هال قال ابي اةلعوهم إلة  هللا عبةل الةا اق 

احةام ومةا تة لال قةال الغةا  ال ةقط عن م ما عن قتال  في قولا ت ةال  ومةا تغةا  ان
وما ت لال فوق الت  ة انرنا قال م ما وقال   ال بن اباةا إفا انج المةان  الةلم عنة  
الحمل فنو الغا  لنولل اقول اقصان في غفاا الولل وهو  اال  في الحمةل عبةل الةا اق 



بةةل عةةن م مةةا عةةن الح ةةن وقتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  و ةةااب بالانةةاا قةةاى ظةةاها فاهةةب ع
الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ةال  احفظواةا مةن نمةا هللا قةال مال كةة ات اقبواةا 
بالنال والاناا احفظواا من نما هللا ني بدما هللا عبل الا اق عن إ اا ال عن  ماك بةن 
حاب عةن عكامةة عةن ابةن عبةا  فةي قولةا ت ةال  احفظواةا ني مةن نمةا هللا فةإفا اةاا 

 اق عن م ما عن عطاا بن ال ا ب عن عبل هللا بن حفص عةن القلا  نوا عاا عبل الا

/  333ا ني بن ما  قال ااتم اا نصحاب عني فقناا لو حا اا نماا المؤماان / صةفحة 

فإاةةا محةةااب وى اةةدمن عناةةا نن اغتةةال قةةال فبتاةةا عاةةل بةةاب حااتةةا حتةة   ةةاج لصةةال  
فإاةك محةااب و رةااا نن  الصبا قال فقال ما رداكم فقناا لا حا ةااك اةا نماةا المةؤماان

تغتال فحا ااك فقال نفمن نهل ال ماا تحا ةواي نم مةن نهةل انا  قةال فقناةا بةل مةن 
نهل انا  وكا  ا تطاع نن احا ك من نهةل ال ةماا قةال فإاةا ى اكةون فةي انا  
رئ حت  اقلا فةي ال ةماا ولةا  مةن نحةل إى وقةل وكةل بةا منكةان اةلف ان عاةا واك اةا 

إفا ااا قلاه  ناا بااا وبان قلاه عبل الا اق عن م ما عةن قتةال  فةي حت  اائ قلاه ف
قولا ت ال  اااكم الباق  وفا وطم ا قال  و  لنم افا وطم ا لنمقام عبةل الةا اق عةن 
م ما عن قتال  في قولا ت ال  رلال المحال قال إفا تمحل ا اةي النةالل اقةول فنةو رةلال 

الةا اق عةن النةواي عةن الحكةم عةن مااهةل قةال قال م ما وقال قتال  رلال الحانة عبةل 
الاعةةل منةةك ا اةةا ال ةةحاب بصةةوتا عبةةل الةةا اق عةةن ف ةةل عةةن لاةة  عةةن مااهةةل قةةال 

/  334الاعل منك عبل الا اق عن م ما في قولا ت ال  ا ةبا الاعةل بحمةله / صةفحة 

قال  دلج ال هاي عن الاعل ما هو فقال هللا نعنم عبل الا اق عن م ما عةن قتةال  فةي 
ولةا ت ةةال  لةةا لعةةو  الحةة  قةةال رةنال  نن ى إلةةا إى هللا عبةةل الةةا اق عةةن إ ةةاا ال عةةن ق

 ماك بن حاب عن عكامة عن ابن عبا  في قولا ت ال  لعو  الح  قال ى إلةا إى هللا 
عبل الا اق عن م ما عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  إى كب ةط كفاةا إلة  المةاا قةال كبا ةط 

فةاه مةا لام با ةطا كفاةا ى اقب ةنما ومةا هةو ببنغةا ومةا لعةاا الاا إل  الماا فنةا  ببةالن 
الكفاان إى في  نل قال هفا منل  ابا هللا لمن ات ةف مةن لون هللا إلنةا ناةا غاةا ااف ةا 
وى الفع عاا را ا حت  اموج عن  فلك عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  

بقلاه عبل الا اق عةن م مةا عةن قتةال   ف الج نولاة بقلاها قال الكباا بقلاه والصغاا
في قولا ت ال  فاحتمل ال ال  بلا ااباا قال ابا فوق الماا ال بل قال ومما اوقةلون عناةا 
في الااا قال هةو الةفهب إفا نل ةل الاةاا بقةي صةفوه وفهةب مةا كةان مةن كةلا فنةفا منةل 

 اكةون رةا ا فنةفا  ابا هللا لنح  والباطل فدما ال بل فافهب افاا قال ات ن  بالراا فةال
منل الباطةل ونمةا مةا اافةع الاةا  فامكة  فةي انا  فنةفا ا ةاج الباةاج وهةو / صةفحة 

/ منل الح  عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  نو متع  بل مننةا قةال  335

المتاق الصفا والحلال عبل الا اق عن ا فا بن  نامان في قولا ت ةال  وا رةون ابنةم 
 بااةةي عمةةاو بةةن مالةةك قةةال  ةةم ج نبةةا الاةةو اا اقةةول فةةي قولةةا ت ةةال  وا ةةافون قةةال ن

وا رون ابنم وا افون  ةوا الح ةاب قةال المااقرةة بانعمةال عبةل الةا اق عةن ا فةا 
عن نبي عماان الاو ي قال تال هفه اآلاة  نم عناكم بما صباتم عن  لااكم فةا م عقبة  



ن عبةل هللا بةن مةا  عةن م ةاوق اللاا الااة عبل الا اق عن ابن عاااة عةن انعمةر عة
عن عبل هللا بن م  ول قال اااج علن بطاان الااة ا اي بطانا عبل الةا اق عةن م مةا 
عن قتةال  فةي قولةا ت ةال  طةوب  لنةم قةال هةفه كنمةة عاباةة اقةول الااةل طةوب  لةك إن 

/ عبل الا اق عن م ما عن انر ج بن عبل هللا عن رةنا  336نصاب  ااا / صفحة 

ن نبي هااا  قال طةوب  رةاا  فةي الااةة اقةول هللا لنةا تفتقةي ل بةلي عمةا بن حورب ع
اراا فتتفت  لا عن ال ال ب اانا ولامنا وعن انبل باحالتنةا ون متنةا وعمةا رةاا مةن 
الك ةةو  عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن الحكةةم بةةن نبةةان ناةةا  ةةمع عكامةةة اقةةول إن الااةةل 

لاال مانم لااى وانا فةي واةا  واتةا لانب  الحنة فتتنون في  اعة  ب ان لواا وإن ا
وإانا لتاى واننا في وانا وإاا لااى وانا في احاها وإانةا لتةاى واننةا فةي احةاه 
وإاا لااى وانا في م صمنا وإانا لتاى واننا في  اعله وإاا لااى وانا في  ةاقنا 
وإانا لتاى واننا في  اقا عبل الا اق عةن م مةا عةن قتةال  عةن ناة  قةال اقةول نهةل 

لااة ااطنقوا باا إل  ال وق قال فااطنقون إل  كنبان م ك فاان ون عنانا وتنةب عنةانم ا
تنك الااا نم ااا ون عبل الا اق عن النواي عن ماصوا عن مااهل فةي قولةا ت ةال  
طوب  لنم وح ن م اب قال ال اا عبل الا اق عن م ما عن قتال  نن كفاا قاار قالوا 

ب عاا ابال تنامة حت  ات فها  اعا وتكةون لاةا نا ةان لنابي صن  هللا عناا و نم نفه

/ وفالاا حت  ا باواا نح  ما تقةول فقةال هللا ت ةال  ولةو  337ونحاي لاا فالاا / صفحة 

نن قااااا  ااج با الابةال نو قط ةج بةا انا  نو كنةم بةا المةوت  اقةول لةو كةان ف ةل 
مةا عةن قتةال  فةي قولةا فلك برئ من الكتاب فاما م ة  لكةان فلةك عبةل الةا اق عةن م 

ت ال  تصابنم بما صا وا قااعة نو تحل قاابا من لااهم قال ا اي الابي صن  هللا عناةا 
و نم تحل قاابا من لااهم عبل الا اق عن م ما وقال الح ةن تحةل القااعةة قاابةا مةن 
لااهم عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  حت  ادتي وعةل هللا قةال فةتا مكةة 

الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  نفمن هو قا م عنة  كةل افة  بمةا ك ةبج  عبل
قال هللا ت ال  قا م عن  كل اف  عبل الا اق عن م ما عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  وإلاةا 
م اب قال إلاا مصاا كل عبل عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  امحةوا هللا 

/  338هةةو القةةاآن كةةان هللا امحةةو مةةا ارةةاا / صةةفحة  مةةا ارةةاا وانبةةج قةةال ابةةن عبةةا 

وانبج واا ي اباا صن  هللا عناا و ةنم مةا رةاا واا ة  مةا رةاا وهةو المحكةم وعاةله نم 
الكتب قال امنة الكتاب ونصنا عبل الا اق عن النواي عن ابةن نبةي لانة  عةن المانةال 

اا وانبةج قةال إى عن  ة ال بةن اباةا عةن ابةن عبةا  فةي قولةا ت ةال  امحةوا هللا مةا ارة
الرةةقاو  وال ةة ال  والحاةةا  والمةةوج عبةةل الةةا اق عةةن م تمةةا عةةن نباةةا عةةن عكامةةة قةةال 
الكتاب كتابان كتاب امحو هللا ماا ما اراا وانبج وعاةله انصةل نم الكتةاب عبةل الةا اق 
عن م تما عن نباا قال   ل ابةن عبةا  عةن ام الكتةاب فقةال قةال ك ةب  نة  هللا ال نة  

عةةامنون نةةم قةةال ل نمةةا كةةن كتابةةا فكةةان كتابةةا عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن وعنةةم مةةا هةةم 
ال هاي وعن ابن طاو  عن نباا قال لقي عا   بن ماام إبنا  فقال نما عنمةج ناةا ى 
اصةةابك إى مةةا قةةلا لةةك قةةال ا ةةم فقةةال إبنةةا  فةةدو  بةةفاو  هةةفا الابةةل فتةةال ماةةا فةةااظا 



مةا عنمةج نن هللا قةال ى اااباةي عبةلي نت ار نم ى قال قال ابن طاو  عةن نباةا فقةال ن
فإاي نف ل ما ر ج قال ونمةا ال هةاي فقةال إن ال بةل ى ابتنةي ابةا ولكةن هللا ابتنةي عبةله 

/ عبةل الةةا اق عةن م مةا عةن قتةةال  عةن الح ةن قةال مةةن  339قةال ف صةما / صةفحة 

نا كفب بالقلا فقل كفب بالقاآن عبل الا اق عن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  ااقصة
من نطاافنةا قةال كةان عكامةة اقةول هةو قةب  الاةا  قةال م مةا وقةال الح ةن هظنةوا 
الم نمان عن  المراكان عبل الا اق عن النواي عن ماصوا عةن مااهةل ااقصةنا مةن 
نطاافنا قال الموج موج عنما نةا وفقنا نةا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا 

عبةل هللا بةن  ةالم و ةنمان الفاا ةي وتمةام ت ةال  ومةن عاةله عنةم الكتةب قةال كةان مةانم 

/  ةوا   341اللااي قال م ما وقال الح ن ومن عال هللا عنةم الكتةاب       / صةفحة 

إبااهام ب م هللا الاحمن الاحام عبل الا اق عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  وفكةاهم بةدام هللا 
 ةال  وفكةاهم بداةام قال با م هللا عبل الا اق عن النواي عن عبال عن مااهل في قولا ت

هللا قةةال بةةا م هللا عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  فةةالوا ناةةلانم فةةي 
نفواهنم قال الوا عن  الا ل ما اةااج بةا عبةل الةا اق عةن النةواي عةن نبةي إ ةحاق 
عن نبي انحوص عن عبل هللا قال فةي قولةا ت ةال  فةالوا ناةلانم فةي نفةواهنم قةال هكةفا 

قةةال غاظةةا وعةة  اةةله عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  وال اةةله فاةةا 
وا تفتحوا قال ا تاصاج الا ل عن  قومنا و اب كةل ابةاا عااةل عةن الحة  م ا ةا 
عاا نبي نن اقول ى إلا إى هللا عبل الا اق عن م ما عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  وا ةق  

الا اق عن م ما عن قتال  ما ناا من ماا صلال قال ماا ا ال من بان انله ولحما عبل 

/ عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي  342بمصا كم قال مةا ناةا بمغاةنكم / صةفحة 

قولا ت ال  كراا  طابة قةال اةفكاون نانةا الا نةة تةؤت  نكننةا كةل حةان بةإفن ابنةا قةال 
تؤكل نمااها في الرتاا والصا  قال م ما وقال الح ن ما بةان ال ةتة انرةنا وال ةب ة 
عبل الا اق عن م ما عن ر اب بةن الحبحةاب عةن ناة  بةن مالةك قةال الرةاا  الطابةة 
الا نة والراا  ال بانة الحاظنة عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولةا ت ةال  ااتنةج 
مةن فةةوق انا  قةةال ا تؤصةنج مةةن فةةوق انا  مةا لنةةا مةةن قةااا عبةةل الةةا اق عةةن 

انبةج هللا الةفان ااماةوا بةالقول النابةج فةي م ما عن ابن طاو  عن نباا في قولا ت ةال  
الحاو  اللااا قال ى إلا إى هللا وفي ان ا  الم دلة في القبا عبل الةا اق عةن م مةا عةن 
قتال  في قولا ت ال  انبج هللا الفان ااماةوا بةالقول النابةج فةي الحاةو  الةلااا وفةي اآل ةا  

 المةةؤمن فةةي قبةةاه حةةان ا ةةدل عبةةل قةةال بنغاةةا نن هةةفه انمةةة تبتنةةي فةةي قبواهةةا فانبةةج هللا
الا اق عن م ما عن وهب بن عبةل هللا عةن نبةي الطفاةل نن ابةن الكةواا  ةدل عناةا قةال 
من الفان بللوا ا مج هللا كفةاا واحنةوا قةومنم لاا البةواا قةال انفاةاان وقةال قةاار نو 

عاااة عةن قال نهل مكة باو م  وم وباو نماة وكفاتنم عبل اوم بلا عبل الا اق عن ابن 

/ ابن عبا  اقةول هةم وهللا الةفان  343عماو بن لاااا عن عطاا قال  م ج / صفحة 

بللوا ا مج هللا كفاا ونحنوا قومنم لاا البواا فقال قاار نو قال نهةل مكةة عبةل الةا اق 
عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  ونحنوا قومنم لاا البواا قال هم قال  المرةاكان اةوم 



منم لاا البةواا انةام اصةنوانا هةي لااهةم فةي اآل ةا  عبةل الةا اق عةن بلا ونحنوا قةو
م ما عن قتال  في قولا ت ال  وااتكم عناا من كل ما  ةدلتموه قةال لةم ت ةدلوه كةل الةفي 
آتاكم قال م ما وقال الح ن آتاكم من كل الفي  دلتموه م ما عن قتةال  فةي قولةا ت ةال  

ق اوم ف عبل الا اق عن م ما عن قتال  فةي بوال غاا في  اق قال مكة لم اكن بنا  ا
قولا ت ال  نف ل  من الاا  تنوى إلانم قال تا ق إلانم عبل الا اق عةن م مةا عةن قتةال  
فةةي قولةةا ت ةةال  منط ةةان قةةال م ةةاعان مقا ةةي اؤو ةةنم قةةال المقاةةع الةةفي اافةةع ان ةةا 

تنم هواا را صا بصاه ى اطا  عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  ونف ل
قال لا  فانا رئ  ااج من صلواهم فاربج في حنوقنم عبل الا اق عةن م مةا عةن 
قتال  في قولا ت ال  وإن كان مكاهم لت ول ماا الابال قال فلك حان لعوا ح وللا وقال 

/ ن اى تكال ال موج اتفطان ماا وتار  انا  وت ا الابةال  344في آاة / صفحة 

قال م ما عن الح ن ما كان مكاهم لتة ول ماةا الابةال عبةل هلا نن لعوا لناحمن وللا 
الا اق عن م ما ون بااي الكنبي نن اماول عمل إل  صالوق فا ةل فاةا ااةال وا ةل 
في اواحاا ا واا وا ل في و طا امحا وفي طا  الاما لحمةا فكااةج الا ةوا تنحة  

الاما فااحطج  النحم وهي تص ل بالصالوق حت   الط الاال الظنمة فنم اا را ا اك 
الا وا حت  وق ج قاابا من ابل فظن الابل ناا حل  رئ ف ال الابل عةن مكااةا عبةل 
الا اق عن م ما عن قتةال  فةي قولةا ت ةال  اةوم تبةلل انا  غاةا انا  وال ةموج 
قال بنغاا نن عا رةة  ةدلج الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم عةن هةفه اآلاةة فقالةج ناةن الاةا  

صةااط عبةل الةا اق عةن النةواي عةن نبةي إ ةحاق عةن عمةاو بةن اوم ف قال هم عن  ال
مامون انولي في قولةا ت ةال  اةوم تبةلل انا  غاةا انا  قةال تبةلل نا ةا با ةاا 
كالف ة لم ت مل فانا  طا ة ولم ا فك فانا لم حةاام عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  

نغالل عبل الا اق عةن في قولا ت ال  مقااان في انصفال قال مقااان في القاول وفي ا
م ما عن قتةال  فةي قولةا ت ةال   ةااباننم مةن قطةاان قةال مةن احةا  قةال م مةا وقةال 

/  ةةوا  الحاةةا ب ةةم هللا الةةاحمن الةةاحام عبةةل  345الح ةةن قطةةاان اإلبةةل / صةةفحة 

الا اق عن م ما عن حمال عن إبااهام في قولا ت ال  ابما اول الةفان كفةاوا لةو كةااوا 
ل الاةاا اقولةون كاةا نهةل رةاك وكفةا فمةا رةدن هةؤىا الموحةلان مةا م نمان قةال إن نهة

نغا  عانم عبالتنم إااه قال فا اج من الااا من كةان فانةا مةن الم ةنمان قةال ف اةل فلةك 
اول الفان كفاوا لو كااوا م نمان عبل الا اق عن النواي عن حمةال عةن إبةااهام وعةن 

ما نغا  عةاكم إامةااكم قةال فةإفا قةالوا  صا  عن مااهل قاى اقول نهل الااا لنموحلان 
قال هللا ن ااوا من كان فةي قنبةا منقةال فا  ف اةل فلةك ابمةا اةول الةفان كفةاوا لةو كةااوا 
م نمان قال اوم القاامة عبل الا اق عن م ما عن قتال  ونابج في قولةا ت ةال  إاةا احةن 

ان بةاطال نو ابطةل ماةا ا لاا الفكا وإاا لا لحفظون قال حفظا هللا من نن ا ال فاا الرةاط
حقا عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  كفلك ا نكا في قنةوب الماةامان ى 
اؤماون با قال إفا كفبوا  نك هللا في قنوبنم نى اؤماوا با عبل الةا اق عةن النةواي عةن 

/  نكاا نبي في قنةوب الماةامان  346حمال عن الح ن في قولا ت ال  كفلك / صفحة 



الراك عبل الا اق عن م ما عن قتةال  عةن ابةن عبةا  فةي قولةا ت ةال  ولةو فتحاةا قال 
عنانم بابا من ال ماا فظنوا فاةا ا ااةون قةال لةو فةتا هللا عنةانم مةن ال ةماا بابةا فظنةج 
المال كةةة ت ةةاج فاةةا فاقةةول ا تنفةةون فاةةا فاهبةةان واةةا ان لقةةالوا  ةةحاج نبصةةاااا اقةةول 

عن قتال  فةي قولةا ت ةال  ولقةل ا ناةا فةي ال ةماا  ن فج نبصاااا عبل الا اق عن م ما
باواةةا قةةال الكواكةةب عبةةل الةةا اق عةةن م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  مةةن كةةل رةةئ 
مو ون قال م نوم عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  الةااا لواقةع قةال 

تةال  عةن تنقاا الماا في ال حاب م ما وقالا الكنبي نا ا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن ق
حاان بن عماا عن ابن عبا  قال ما ااحج ااوب قط إى  ال فةي وال مةاا اناتمةوه نو 
لم تاوه عبل الا اق عن م ما عن عماو بةن لااةاا عةن ابةن عبةا  قةال الااةوب  ةال  
اناواي وا منا عال هللا ان اب ومن لوانا  ب ة نبواب وإاما تدتاكم من  نننا ولةو فةتا 

/ وانا  وهةي ااةا الااةة عبةل  347ما بان ال ماا / صةفحة  مانا باب واحل نفاج

الا اق عن م ما عن ابن طاو  عن عا رة قالةج كةان الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم إفا 
انى م انة تغاا وانا ول ل ونقبل ونلبا فإفا نمطاج  اي عاا ففكاج فلةك لةا فقةال 

اةةتنم إلة  قولةا ااةا فانةةا مةا نماةج نن تكةون كمةا قةةال هللا فنمةا انوه عاا ةا م ةتقبل نول
عفاب نلام عبل الا اق عن م ما عن ناةوب عةن القا ةم عةن عا رةة نن الابةي صةن  هللا 
عناا و نم كان إفا انى الغا  قال الننم صبا هااا نو صابا عبل الةا اق عةن م مةا عةن 
ماصوا عن إبااهام قال كان اقال إفا هااج ااا نو ظنمة قال الننم اا ننا اااحا لواقع 

ااحا عقاما عبل الا اق عن م ما عن ا فا بن باقان ناةا بنغةا عةن حفافةة ناةا كةان  ى
إفا  مع الاعل قال الننم ى ت قط عنااا   طك وى تننكاةا ب ةفابك وعافاةا قبةل فلةك عبةل 

/  348الا اق عن م ما عن نبان عن طةاو  قةال نةاا  ةحاب فةي وال كةان / صةفحة 

 صب فنما ناا قال لنةم هةول قةل اةااكم ال ةفاب  إفا ناا في فلك الوالي  حاب كان عام
فقالوا نت لاا ال فاب وهفا وال إفا ناا فاا  حاب كان عاما مت المةا فاةا ال صةب قةال فنةم 
ااعنم الااا قل اااج بالغام وباعاتنا ئ قال وا نج تل ل الباج فتن  ما فاا نةم تحنة  

نماةا الم ةتقلمان مةاكم ولقةل با في ال ماا عبل الا اق عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  ولقةل ع
عنماا الم ت  اان قال الم تقلمان آلم ومن ب له حت  ا لج هفه اآلاة والم ةتد اان مةن 
كان من فااتا لم ا ن  ب ل وهو م نوق كل نول ك قل عنمنم عبل الا اق عةن ا فةا بةن 
  نامان قال ن بااي عماو بن مالك ال اباي قال  ةم ج نبةا الاةو اا اقةول فةي قةول هللا
عةة  واةةل ولقةةل عنماةةا الم ةةتقلمان مةةاكم فةةي الصةةفو  فةةي الصةةال  والم ةةت  اان عبةةل 
الةةةا اق عةةةن ابةةةن التامةةةي عةةةن نباةةةا عةةةن عكامةةةة قةةةال إن هللا  نةةة  ال نةةة  ففةةةا  ماةةةا 
فالم تقلمان ما ما  اج من ال ن  والم تد اان ما بقةي فةي نصةالب الااةال لةم ا ةاج 

بي  نامان عةن مااهةل قةال الم ةتقلمان ب ل عبل الا اق عن النواي عن عبل المنك بن ن
ما م   من انمةم والم ةتد اان نمةة محمةل صةن  هللا عناةا و ةنم م مةا عةن قتةال  فةي 
قولا ت ال  من صنصل من حمإ م اون قال الصنصال الطان الااب  ا ةمع لةا صنصةنة 

/ حمةد م ةاواا قةل ن ةن قةال ماتاةة عبةل الةا اق عةن م مةا عةن  349نم اكون / صفحة 



قال ن ماا نبواب انام الحطمة والناواة ولظ  و قا والاحام وال  اا وانةام انعمر 
والااا هي اماق عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  إانةا لمةن الغبةاان قةال 
ممن غبا فننك عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولةا ت ةال  واتبةع نلبةاهم قةال نمةا 

آ اهم إفا مروا عبل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  نن اكون  ن  نهنا اتبع نلبااهم في 
فةةي قولةةا ت ةةال  لفةة   ةةكاتنم قةةال فةةي  ةةاللتنم ا منةةون قةةال اتالعبةةون وقةةال مااهةةل 
اتاللون عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  لنمتو مان قةال لنم تبةاان عبةل 

ا عبةل الةا اق الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  وإانما لبإمام قال طاا  وا 
عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  نصحب الحاا قال نصحاب الوالي عبل الا اق عن 

/ المنةااي قةال فاتحةة الكتةاب  350م ما عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال   ةب ا مةن / صةفحة 

تنا  في كل اك ة مكتوبةة نو تطةوق عبةل الةا اق عةن م مةا عةن ابةن طةاو  عةن نباةا 
قةال القةاآن كنةا اناة  عبةل الةا اق عةن م مةا عةن ابةن وعن ابن نبي اااا عةن مااهةل 

 انم عن ابن عن نبي هااا  قال فاتحة الكتاب هةي  ةبع مةن المنةااي لةا  فانةا ب ةم هللا 
الاحمن الاحام عبل الا اق عن ابن اةاا  قةال ن بااةي نبةي  ة ال بةن اباةا ن بةاه نن 

هةا عنة   ة ال بةن اباةا ابن عبا  قال ولقل ااتااةك ى  ةب ا مةن المنةااي نم القةاآن وقان
ب م هللا الاحمن الاحام حتة   تمنةا نةم قةال ب ةم هللا الةاحمن الةاحام اآلاةة ال ةاب ة قةال 
  ال بن اباا وقانها عني ابن عبا  كما قانتنا عناك نم قةال ب ةم هللا الةاحمن الةاحام 

 اق عن اآلاة ال اب ة قال ابن عبا  فقل ن اانا هللا لكم فما ن اانا نحل قبنكم عبل الا
ابةن اةةاا  عةةن عطةةاا قةال هةةي نم القةةاآن واآلاةةة ال ةاب ة ب ةةم هللا الةةاحمن الةةاحام عبةةل 
الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  كما نا لاا المقت مان قال فاقوه فقال ب  ةنم 
 حا وقال ب  نم ر ا عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  ا نوا القةااان 

/ ال  ةا  351بنتوه قال م ما وكةان عكامةة اقةول / صةفحة  ع ان قال ع نوه قال

ال حا بن ان قاار اقولون لن احا  ال ا ةنة عبةل الةا اق عةن النةواي عةن لاة  عةن 
مااهل في قولا ت ال  فاصلق بما تؤما قال بالقاآن عبةل الةا اق عةن النةواي عةن لاة  

ون قال عةن ى إلةا إى عن مااهل في قولا ت ال  فوابك لا  نانم نام ان عما كااوا ا من
هللا عبل الا اق عن م ما عن قتةال  وعنمةان الاة اي عةن مق ةم مةول  ابةن عبةا  فةي 
قولا ت ال  إاا كفااك الم تن اان قال الم تن  ون الولال بن المغاا  وال اصي بةن وا ةل 
وعلي بن قةا  وان ةول بةن عبةل اغةو  وان ةول بةن المطنةب مةاوا ااةال ااةال عنة  

 عناا و نم وم ا اباال فإفا ما اال مانم قال لا اباال كا  تاةل هةفا الابي صن  هللا
فاقةةول بةة   عبةةل هللا فاقةةول ابااةةل كفاااكةةا فدمةةا الولاةةل بةةن المغاةةا  فتةةالى فت نةة   ةةنم 
بالا ا ففهب اان  فقطع نكحنا فا   فماج ونمةا ان ةول بةن عبةل اغةو  فةدت  بغصةن 

ا فكةان اقةول لعةوج عنة  محمةل فاا روك ف ةاب بةا وانةا ف ةالج حةلقتاه عنة  وانة
لعو  ولعا عني لعو  فا تااب لةي وا ةتااب لةا لعةا عنةي نن نعمة  ف ماةج ولعةوج 
عناا نن اكون وحالا طااةلا فةي نهةل انةاب فكةان كةفلك ونمةا ال اصةي بةن وا ةل فةوطئ 
عن  روكة فت اقط لحما عن عظاما حت  هنك ونما ان ول بن المطنب وعلي / صفحة 



نحلهما قام من النال وهو ظممن لاراب من اا  فنةم اة ل ارةاب  / ابن قا  فإن 352

حتةة  اافتةة  بطاةةا فمةةاج ونمةةا آ ةةا فنلغتةةا حاةةة فمةةاج عبةةل الةةا اق عةةن ابةةن عاااةةا عةةن 
عماو بن لاااا عن عكامة إاا كفااك الم تن اان قال هم  م ة كننم هنك قبل اوم بةلا 

ان ةل والحةاا  بةن قةا  نبةن ال اصي بن وا ل والولال بن المغاا  ونبو  م ةة بةن عبةل 
ال اطنة وان ول بن عبل اغو  عبل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  حتة  

/  ةوا  الاحةل ئ وهةي ملااةة ( ب ةم هللا  353ادتاك الاقةان قةال الاقةان المةوج / صةفحة 

الاحمن الاحام عبل الا اق عن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  ااة ل المن كةة بةالاوي 
بالوحي والاحمة عبل الا اق عةن إ ةاا ال عةن  ةماك بةن حةاب عةن عكامةة عةن قال 

ابةن عبةا  فةي قولةا ت ةال  لكةم فانةا ل  ا ومافةةع قةال ا ةل كةل لابةة عبةل الةا اق عةةن 
م ما عن قتال  في قولا ت ال  لكم فانةا امةال حةان تااحةون قةال إفا ااحةج كةدعظم مةا 

م ما عن قتةال  فةي قولةا ت ةال   تكون ن امة ونح ن ما تكون  اوعا عبل الا اق عن
إى بر  اناف  قال بانل اناف  عبل الا اق عن ابن ااا  قةال ن بااةي لاول بةن نبةي 
عاصم نن الغ و وااب عن  الاا  نام ان غ و  واحل  كنا ة الح  قال لةي لاول فقنةج 
 نبن الم اب اعنم نن الغ و وااب عن  كل الاا  ف كج فقل عنمج نن لو ناكا مةا قنةج
لبان لي فقنج نبن الم اب تان ج ى ان اي نن إى فلك حت  اابطج قةال ناةاج عاةك 
عبل الا اق عن م ما عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  لتاكبوهةا و ااةة قةال ا ننةا لتاكبوهةا 

/ في  354و ااة عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  وما فان لكم / صفحة 

لواب وانرةةااا والنمةةاا عبةل الةةا اق عةن م مةةا عةةن انا  م تنفةا نلوااةةا قةال مةةن الة
قتال  في قولا ت ال  ومانا اا ا قال في حا  ابن م  ول وماكم اا ا عبل الا اق عةن 
م ما عن قتال  في قولا ت ال  : ئ راا فاا ت ةامون ( قةال تاعةون   عبةل الةا اق عةن 

مةلبا  بةااا واحةل  م ما عن قتال  في قولا ت ال  : ئ موا ا فاةا ( قةال تاةاي مقبنةة و
عبل الا اق عن م ما عن قتال  فةي قولةا ت ةال  و ةبال ل نكةم تنتةلون قةال طاقةا م مةا 
عن قتال  عن الح ةن فةي قولةا ونلقةي فةي انا  او ة  قةال الابةال نن تماةل بكةم قةال 
قتال  و م ج الح ن اقول لما  نقةج انا  كةالج نن تماةل فقةالوا مةا هةفه بمقةا  عنة  

وا وقل  نقج الابةال فنةم تةلا المال كةة مةم  نقةج الابةال م مةا عةن ظناها نحلا فدصبح
الكنبي في قولا ت ال  وعنمج قال الابال قال عبل الاا ق قال م مةا وقةال قتةال  الااةوم 

/  355عبةل الةا اق عةن م مةا عةةن  اةل بةن ن ةنم ى نعنمةةا إى اف ةا قةال لةم / صةةفحة 

ب غ با و ن  الصلقة تطفئ ال طا ةة ا ن  هللا  نقا وقل  ن  ما اغنبا  ن  احمتا تغن
كما اطفئ الماا الاةاا و نة  انا  فت ح حةج فقالةج مةا اغنباةي ف نة  الابةال فوتةلها 
بنا فقالج الابال غنبج انا  فما اغنباةي ف نة  الحلاةل فقةال الحلاةل غنبةج الابةال فمةا 

لمةاا غنبةج غنباي ف نقج الااا فقالج الاةاا غنبةج الحلاةل فمةا اغنباةي ف نة  المةاا فقةال ا
الااا فما اغنباةي ف نقةج الةااا تةاله فةي ال ةحاب فقالةج الةااا غنبةج المةاا فمةا اغنباةي 
ف ن  اإلا ان اباي البااا الفي ى تاففه ااا فقال ابن آلم غنبةج الةااا فمةا اغنباةي ف نة  
الموج فقال الموج غنبج ابن آلم فما اغنباي فقال هللا ت ةال  ناةا نغنبةك عبةل الةا اق عةن 



عن قتال  في قولا ت ال  ف ا عنانم ال ةق  قةال نتة  هللا بااةاانم مةن نصةولا ف ةا  م ما
عنانم ال ق  عبل الا اق عن م ما عن قتال  قال قال نبن عبا  إن اااى اقولةون إن 
عناا مب و  قبل اوم القاامة واتةدولون هةفه اآلاةة ونق ةموا بةاح انةل نامةانم ى اب ة  هللا 

حقةةا ولكةةن نكنةةا الاةةا  ى ا نمةةون قةةال لةةو كاةةا ا نةةم نن عناةةا  مةةن امةةوج بنةة  وعةةلا عناةةا
مب و  ما ت وااا ا ااه وى ق ماا مااانا ولكن هفه لناا  عامةة عبةل الةا اق عةن ابةن 

/ اقةان هةفه اآلاةة  356عاااا عن لاول بن نبي هال عن الر بي نن عنقمة كان / صةفحة 

امان عن لاول بن هال قال ا لج فإن هللا ى انلى من ا ل عبل الا اق عن ا فا بن  ن
والفان هاااوا في هللا من ب ل ما ظنموا لابو انم في اللااا اآلاة ا لج في نبةي ااةلل بةن 
 نال عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  نو اد ةفهم فةي تقنةبنم قةال فةي 
ل ن فااهم عبل الا اق عن م ما عن الكنبي في قولا عن  ت ةو  قةال عنة  تةاقص اقةو

اصابون في نطةاا  قةااهم بالرةئ حتة  اةدتي فلةك عنةانم عبةل الةا اق عةن م مةا عةن 
قتال  في قولا ت ال  اتفاؤا ظنا قال ظل كل رئ فا ا قاوظل كل رئ  ةاوله عةن الامةان 
والرما ل فالامان نول الاناا والرما ل آ ا الاناا عبل الا اق عن م مةا عةن قتةال  فةي 

/ م ما عن قتال  في قولا ت ةال  ولةا  357صفحة  قولا ت ال  ل اون قال صاغاون /

اللان واصبا قال لا ما نى تاى ناا اقول ولنةم عةفاب واصةب ني لا ةم عبةل الةا اق عةن 
م ما عن قتال  في قولا ت ال  وح المنل انعن  قال رنال  نن ى إلا إى هللا عبل الا اق 

فاطةوا فةي الاةاا ني م انةون عن م ما عن قتال  نن لنم الاةاا ونانةم مفاطةون قةال قةل 
عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  نن لنم الح ا  قال الغنمان عبل الةا اق 
عةن م مةةا عةن قتةةال  فةي قولةةا ت ةال  تت ةةفون ماةا  ةةكاا وا قةا ح ةةاا قةال ال ةةكا هةةي 
 موا انعاام وا  ج في  وا  الما ل  والا ق الح ن ما ااتبةفون وا ننواةا واةدكنون 

لا اق عن النواي عن ان ول بن قةا  عةن عمةا بةن  ةفاان عةن ابةن عبةا  قةال عبل ا
 ةة ل عةةن هةةفه اآلاةةة تت ةةفون ماةةا  ةةكاا وا قةةا ح ةةاا قةةال ال ةةكا مةةا حةةام مةةن نماهةةا 
والا ق الح ن مةا حةل مةن نماهةا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن الكنبةي فةي قولةا ت ةال  

ن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ونوح  ابك إل  الاحل قال قف  في ناف نا عبل الةا اق عة
ت ال  فلال قال مطا ة م ما عن قتال  في قولا ت ال  فاا رفاا لناا  قةال اةاا / صةفحة 

/ اال إل  الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم فةد باه نن ن ةاه ارةتك  بطاةا فقةال الابةي  358

ي صن  هللا عناا و نم افهب فا   ن اك ع ال نم اةااه فقةال مةا  اله إى رةل  فقةال الابة
صن  هللا عناا و نم افهب فا   ن اك ع ال فقل صلق هللا وكفب بطةن ن اةك ف ةق  لةا 
فكدامةةا ارةةط مةةن عقةةال فبةةان م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  فمةةا الةةفان ف ةةنوا بةةاالى 
ا قنم قال هفا الفي ف ةل فةي المةال والولةل ى ارةاك عبةل فةي مالةا و واةا اقةول فقةل 

ا نج ح رااكا في منكا و نقا عبل الةا اق عةن ا اج بفلك ح ولم تا  با لاف ك ف
م ما عن الحكم بن نبان عن عكامة في قولا ت ال  باان وحفل  قةال الحفةل  مةن ا ةلمك 
من وللك وولل وللك عبل الا اق عن ابن عاااة عن عاصم بن نبةي الااةول عةن  ا بةن 

هةم حفةال الااةل  حبار قال قال عبل هللا بن م  ول نتلاي ما الحفل  اا  ا قال قنةج ا ةم



من ولله وولل ولله قال ى هم انصناا عبل الا اق عن ابن التامي عن نباا عةن الح ةن 

/ عبل الا اق عن م ما عن قتال في قولةا ت ةال  عبةلا  359قال الحفل  ال لم / صفحة 

ممنوكا ى اقةلا عنة  رةئ قةال هةو الكةافا ى ا مةل بطاعةة هللا وى اافة   اةاا قةال ومةن 
ماةا ا قةا ح ةاا قةال هةو المةؤمن اطاةع هللا فةي اف ةا ومالةا عبةل الةا اق عةن  ا قاا هللا

م ما عن قتال  في قولا ت ال  نبكم ى اقلا عن  رئ قال هو الونن هل ا توى هو ومةن 
ادما بال لل فاح ادما بال لل وهو عن  صااط م تقام عبل الا اق عن م ما عةن قتةال  

نما البصا قال هو ناقول كةن فنةو كنمةا البصةا نو في قولا ت ال  وما نما ال اعة إى ك
هو نقاب فدما ال اعة كنما البصا نو هو نقاب عبل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي 
قولا ت ال  نننا قال هو المال ومت ا إلة  حةان اقةول ناةل وبنغةة عبةل الةا اق عةن م مةا 

لكتان و ةابال عةن عن قتال  في قولا ت ال   ابال قال تقاكم الحا قال هي من القطن وا
تقاكم بد كم قال هي  اابال من حلال م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  ل ةال باةاكم قةال 

/ عبل الا اق عن م ما عن عبل الكةاام بةن مالةك الاة اي  360 اااة بااكم / صفحة 

عن نبي عبال  بن محمةل بةن عمةاا بةن اا ةا فةي قولةا ت ةال  إىمةن نكةاه وقنبةا مطمة ن 
 ف المراكون عماا بن اا ا ف فبوه حت  قةاابنم فةي ب ة  مةا ناالوا باإلامن من قال ن

فركا فلك إل  الابي صن  هللا عناا و نم فقال الابي صن  هللا عناا و نم كا  تاةل قنبةك 
قال مطم ن باإلامان نم قال الابي صن  هللا عناا و نم فةإن عةالوا ف ةل عبةل الةا اق عةن 

ج ااماة في مطم اةة قةال هةي مكةة عبةل الةا اق م ما عن قتال  في قولا ت ال  قااة كاا
عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  وعن  الفان هالوا حاماا ما قصصةاا عناةك مةن قبةل 
قال هو الفي في  وا  انا ام وعن  الفان هالوا حاماا كل في ظفا ومةن البقةا والغةام 

 قال إمةام مطاةع ح اآلاة عبل الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  كان نمة قااتا ح
عبل الا اق عن النواي عن إ ماعال بن  ماع عن نبي الاباع عن ابن عبا  فةي قولةا 
ت ال  فناحاااا حاةو  طابةة قةال الةا ق الطاةب فةي الةلااا ولااة اانم ناةاهم فةي اآل ةا  

/  361النةةواي عةةن فةةاا  عةةن الرةة بي عةةن م ةةاوق قةةال قا ةةج عاةةل ابةةن / صةةفحة 

نمة قااتا ح فقال إن م افا كان نمة قااتا ح قال فدعالوا عناا قةال  م  ول إن إبااهام كان
فدعةةال عنةةانم نةةم قةةال نتةةلاون مةةا انمةةة الةةفي ا نةةم الاةةا  ال اةةا والقااةةج الةةفي اطاةةع هللا 
وا ولا عبل الا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  وإن عةاقبتم ف ةاقبوا بمنةل مةا 

حل فقال وإن عاقبتم ف ةاقبوا بمنةل مةا عةوقبتم بةا ولة ن عوقبتم با قال منل الم نمان اوم ن
صباتم لنو  اا لنصباان بن نم قال ب ل فلك واصبا وما صةباك إى بةاح عبةل الةا اق 
عن النواي عن  الل عن ابن  ااان قال وإن عاقبتم ف ةاقبوا اقةول إن ن ةف الااةل ماةك 

اهام قةال إن ن ةف ماةك را ا ف ف ماا مننا عبل الا اق عن النواي عةن ماصةوا عةن إبةا
را ا ف ف ماا مننا قةال عبةل الةا اق قةال  ةفاان النةواي واقةول إن ن ةف ماةك لااةااا فةال 
تد ف ماا إى لااااا وإن ن ف ماك را ا فال تد ف إى منل فلك عبل الا اق عن ابةن التامةي 
 عن لاول عن الر بي قال ى ت ن من  ااك نكناا مما  ااك فإن ن فج ماةا منةل مةا ن ةف
ماك فنا  عناك بد  عبل الا اق قال  م ج هراما احل  عةن الح ةن نن الابةي صةن  



/ ت ن مةن  ااةك ونل انمااةة إلة  مةن ا تماةك عبةل  362هللا عناا و نم قال ى / صفحة 

الا اق عن م ما قال ن بااي من  مع مااهلا اقول فةي قولةا ت ةال  إامةا ا ةل ال ةبج 
ااةا عبةل الةا اق عةن ابةن عاااةة عةن انعمةر عةن قال ناالوا الام ة فد فوا ال ةبج مك

عبل هللا بن ما  عن م اوق عةن عبةل هللا بةن م ة ول قةال فةي قولةا ت ةال  الةفان كفةاوا 
وصلوا عن  ةبال هللا  لانةم عةفابا فةوق عةفاب قةال  اةلوا عقةااب نااابنةا نمنةال الا ةل 

ت ةال  تبااةا  الطوال عبل الا اق عن ابن عاااة عن نبةان بةن تغنةب عةن مااهةل فةي قولةا
لكل رئ قال مما نحل هللا وحةام عنةانم عبةل الةا اق عةن م مةا قةال  ةم ج نن م ةانمة 
ن ف اانةان مةن نهةل اإل ةالم فقةال نحةلهما نترةنل نن محمةل ا ةول هللا قةال ا ةم وكةان 
م ةةانمة ى ااكةةا نن محمةةلا ا ةةول هللا واقةةول هةةو ابةةي وناةةا ابةةي قةةال فقةةال لةةا نترةةنل نن 

ال ا م فتاكا نم اةئ بةاآل ا فقةال نترةنل نن محمةلا ا ةول هللا فقةال م انمة ا ول هللا ق
ا م قال نترنل نن م انمة ا ول هللا قال إاي نصم فقال ن م وه فقةال منةل مقالتةا انولة  
فقةةال إفا فكةةاوا لةةك محمةةلا  ةةم ج وإفا فكةةاوا لةةك م ةةانمة قنةةج إاةةي نصةةم ا ةةابوا / 

ابةي صةن  هللا عناةا و ةنم فقةال نمةا / عاقا قال ف ابوا عاقةا فبنةن فلةك ال 363صفحة 

هفا فقل بقي عن  اقان ونما اآل ا فد ف بالا صة عبل الا اق عن ا فا بن  نامان فةي 
قولا ت ةال  اةوم تةدت  كةل افة  تاةلل عةن اف ةنا قةال  ةم ج عنةي بةن  اةل بةن اةلعان 
احل  عن مطا  بن عبل هللا بن الر اا قال ناا ك ةب نن عمةا قةال لةا اةا ك ةب  وفاةا 

قنج اةا نماةا المةؤماان نلةا  فةاكم كتةاب هللا و ةاة ا ةول هللا صةن  هللا عناةا و ةنم  قال
والحكمة قال بن  ولكن  وفاا قال قنج اا نماا المؤماان اعمل عمل اال لو وافاةج اةوم 
القاامة ب مل  ب ان اباا ى لااج عمنك مما تاى قال فدطاق عما مناا نةم نفةاق نةم قةال 

اا المؤماان لو فتا قلا ما ا نوا مةن انةام بالمرةاق وااةل  ل اا ك ب قال قنج اا نم
بالمغاب لغني هفه لماغا حت  ا ال من رل  حاها قال فدطاق مناا نم نفاق فقةال  ل اةا 
ك ب قال قنج اا نماا المؤماان إن انام لت فا اوم القاامة  فا  ما ابق  منك مقاب وى 

اهام  ناةل هللا لا ةا ااناةا لاكبتاةا ابي مصطف  إى  ا ااناةا عنة  اكبتاةا حتة  إن إبةا

/  364اقول ى ن ةدلك إى اف ةي قةال فةدطاق عمةا مناةا نةم نفةاق قةال قنةج اةا / صةفحة 

نماا المؤماان نلا  هفا في كتاب هللا قال كا  قةال قنةج اةوم تةدتي كةل افة  تاةلل عةن 
والةفان اف نا اآلاة عبل الا اق عن النواي عن اال عن الح ن إن هللا مع الةفان اتقةوا 

هم مح اون قال اتقوا هللا فاما حام عنانم ونح اوا فامةا افتةا  عنةانم       / صةفحة 

/  وا  باي إ اا ال ب م هللا الاحمن الاحام عبل الا اق عةن م مةا قةال حةلناي  365

نبو هااون ال بلي عن نبي   ال ال لاي في قولا ت ال   ةبحن الةفي ن ةاى ب بةله لةاال 
الم ال انقصةا قةال حةلناا الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم عةن لانةة  من الم ال الحاام إل 

ن اى با قةال ا ةول هللا صةن  هللا عناةا و ةنم نتاةج بلااةة هةي نرةبا الةلواب بالبغةل لةا 
نفاان م طابتان وهو البااق وهو الفي كااج تاكبةا اناباةاا قبنةي فاكبتةا فةااطن  تقةع 

حمل عنة  ا ةنك ن ةدلك فم ةاج ولةم اله عال ماتن  بصاه ف م ج الاا عن امااي اا م
نعاج عناا نم  م ج الاا عن رمالي اا محمةل عنة  ا ةنك ن ةدلك فم ةاج ولةم نعةاج 



عناا نم ا تقبنتاي امان  عنانا من كةل  ااةة الةلااا ااف ةة اةلها تقةول عنة  ا ةنك ن ةدلك 
فم اج ولم نعاج عنانا نم نتاج باج المقل  نو قال الم ال انقص  فا لج عن اللابة 

دونقتنةةا بالحنقةةة التةةي كااةةج اناباةةاا تونةة  بنةةا نةةم ل نةةج الم ةةال فصةةناج فاةةا فقةةال لةةي ف
اباال ما اناج في وانك فقنج  م ج الاا عن امااي نن اا محمةل عنة  ا ةنك ن ةدلك 
فم اج ولم نعاج عناا قال فاك لاعي الانول نما إاك لو وقفج عناا تنولج نمتةك قنةج 

ل عنة  ا ةنك فم ةاج ولةم نعةاج عناةا قةال فاك نم  م ج الاا عن ا ااي نن اا محمة

/ الاصااى نمةا إاةك لةو وقفةج عناةا لتاصةاج نمتةك نةم ا ةتقبنتاي  366لاعي / صفحة 

امان  عنانا من كل  ااة اللااا ااف ةة اةلانا تقةول عنة  ا ةنك اةا محمةل ن ةدلك فم ةاج 
متةك الةلااا ولم نعاج عنانا قال تنك اللااا ت ااج لك نمةا إاةك لةو وقفةج عنانةا ا تةااج ن

عن  اآل ا  نةم نتاةج بإاةااان نحةلهما فاةا لةبن واآل ةا فاةا  مةا فقاةل لةي ارةاب نانمةا 
ر ج فد ةفج النةبن فرةابتا فقةال نصةبج الفطةا  نو ن ةفج الفطةا  قةال م مةا ون بااةي 
ال هاي عن ابن الم اب ناا قاةل لةا نمةا إاةك لةو ن ةفج ال مةا غةوج نمتةك نةم قةال نبةو 

ي فةةي حلانةةا قةةال الابةةي صةةن  هللا عناةةا و ةةنم نةةم اةةئ هةةااون عةةن نبةةي  ةة ال ال ةةلا
بالم ااج الفي كااج ت اج فاا ناواي باي آلم فإفا نح ن ما اناةج نلةم تةاوا إلة  الماةج 
كا  احلج ببصاه إلاا ف اج باا فاا حت  ااتنااا إل  باب ال ماا الةلااا فا ةتفتا ابااةل 

ل نا ل إلاا قال ا م ففتحوا لةي فقال من هفا قال اباال قال ومن م ا قال محمل قال نوق
و نموا عني وإفا منك موكل احا  ال ماا اقال لا إ ماعال م ا  ب ون نلة  منةك مةع 
كل مانم ما ة نل  نم قان وما ا نم ااول ابك إى هو وإفا ناا باال كنا تةا اةوم  نقةا هللا 

طاةب  لم اتغاا ماا رئ وإفا ت ا  عناا ناواي فااتةا فةإفا كةان اوي مةؤمن قةال اوي
وااا طابة اا نوا كتابةا فةي عناةان فةإفا كةان اوي كةافا قةال اوي  باة  وااةا  بانةة 
اا نوا كتابا في  اان قنج اا اباال من هفا قال نبوك آلم ف نم عني واحةب / صةفحة 

/ بي قال ماحبا باىبن الصالا نم اظاج فإفا ناةا بقةوم لنةم مرةافا كمرةافا اإلبةل  367

فاهم نم اا ل في نفواهنم ص اا من ااا ا اج من ن افننم وقل وكل بنم من اد ف بمرا
قنج اا اباال مةن هةؤىا قةال هةؤىا الةفان اةدكنون نمةول الاتمة  ظنمةا إامةا اةدكنون فةي 
بطوانم اااا قال نةم اظةاج فةإفا ناةا بقةوم احةفى مةن انةولهم واةل  فةي نفةواهنم واقةال 

هةةؤىا اةةا ابااةةل قةةال هةةؤىا كنةةوا كمةةا نكنةةتم فةةإفا نكةةاه مةةا  نةة  هللا لنةةم فلةةك قنةةج مةةن 
النما ون الفان ادكنون لحوم الاةا  قةال نةم اظةاج فةإفا ناةا بقةوم عنة  ما ةل  عنانةا لحةم 
مروي كدح ن ما اناج من النحةم وإفا حةولنم ااة  ماتاةة فا نةوا امانةون عنة  الااة  
ادكنون مانا والعون فلك النحم فقنج اا اباال من هؤىا قةال هةؤىا ال اةا  عمةلوا إلة  
ما حام هللا عنانم وتاكوا ما نحل هللا لنم نم اظاج فإفا ناا بقوم لنم بطون كدانا الباةوج 
وهم عن   ابنة آل فاعون فإفا ما بنم آل فاعةون فاماةل بدحةلهم بطاةا فاقةع فاتوطةؤهم 

/ وهم ا ا ون عنة  الاةاا غةلوا وعرةاا قنةج  368 اة آل فاعون بدااننم / صفحة 

ا نكنةة الابةا ابةا فةي بطةوانم فمةنننم كمنةل الةفي ات بطةا من هؤىا اا اباال قةال هةؤى
الراطان من المة  نةم اظةاج فةإفا ناةا با ةاا م نقةاج بنةلانن وا ةاا ماك ةاج بةدااننن 



قنج من هؤىا اا اباال قال هن الال ةي اة اان واقةتنن نوىلهةن نةم صة لاا إلة  ال ةماا 
لقمةا لانةة البةلا ف ةنم عنةي الناااة فإفا باو ة  وحولةا تبةع كناةا مةن نمتةا ووانةا منةل ا

واحةةب بةةي نةةم م ةةااا إلةة  ال ةةماا النالنةةة فةةإفا ناةةا بةةاباي ال الةةة احاةة  وعا ةة  رةةبانان 
نحلهما بصاحبا ناابنما ور اهما ف نما عني واحبا بةي نةم م ةااا إلة  ال ةماا الااب ةة 

ال  فإفا ناا بإلاا  ف نم عني واحب بي فقال الابي صن  هللا عناا و نم وقل قةال هللا ت ة
واف اةا مكااةةا عناةةا نةةم م ةةااا إلةة  ال ةةماا ال ام ةة فةةإفا ناةةا بنةةااون المحبةةب فةةي قومةةا 
وحولا تبع كناا مةن نمتةا فوصةفا الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم طواةل النحاةة تكةال لحاتةا 
تم   اتا ف نم عني واحب بي نةم م ةااا إلة  ال ةماا ال ال ةة فةإفا ناةا بمو ة  ف ةنم 

صن  هللا عناا و نم فقال اال كناا الر ا لةو كةان عناةا عني واحب بي فوصفا الابي 
قماصةان  ةةاج رةة اه مانمةةا فقةةال مو ةة  اةة عم الاةةا  ناةةي نكةةام ال نةة  عنةة  هللا وهةةفا 
نكام عن  هللا ماي ولو كان وحله لم نبال ولكةن كةل ابةي ومةن تب ةا مةن نمتةا نةم م ةااا 

إلة  الباةج الم مةوا ف ةنم إل  ال ماا ال اب ة فإفا ناا بةإبااهام وهةو اةال  م ةال ظنةاه 
عني وقال ماحبا باباي الصالا وقال إن هفا مكااك ومكان نمتةك نةم تةال إن نولة  الاةا  

/ اتب وه وهفا الابي والفان ااماوا وهللا ول  المؤماان قةال  369بإبااهام لنفان / صفحة 

ولون نم ل نج الباج الم موا فصناج فاا فإفا هو ال نا كل اوم  ب ون نل  منةك ى ا ة
فاا إل  اوم القاامة نم اظةاج فةإفا ناةا برةاا  إن كااةج الواقةة مانةا لمغطاةة هةفه انمةة 
وإفا في نصننا عان تااي فاار بج ر بتان قنج ما هفا اا اباال قال نما هفا فنةو انةا 
الاحمة ونما هفا فنو الكونا الفي نعطاكا هللا فقال فاغت نج فةي انةا الاحمةة فغفةا لةي 

ي وما تد ا نم ن فج عن  الكونا حت  ل نج الااةة فةإفا فانةا مةا ى عةان ما تقلم من فاب
انج وى نفن  م ج وى  طا عن  قنب برا وإفا فانا امةان كدانةا انةول اإلبةل المقتبةة 
وإفا فانا طاا كدانا الب ج فقال نبةو بكةا اةا ا ةول هللا إن تنةك الطاةا لااعمةة قةال آكننةا 

نن تدكةةل مانةةا قةةال واناةج ااااةةة ف ةةدلتنا لمةةن ناةةج نا ةم مانةةا اةةا نبةةا بكةةا وإاةي نااةةو 
فقالةةج ل اةةل بةةن الحاانةةة فبرةةا بنةةا ا ةةول هللا صةةن  هللا عناةةا و ةةنم  اةةلا قةةال نةةم إن هللا 
تبااك وت ال  نمااي بدماه وفةا  عنةي  م ةان صةال  فمةااج عنة  مو ة  فقةال بةم 

فةإن  نماك ابةك قنةج فةا  عنةي  م ةان صةال  قةال اااةع إلة  ابةك فا ةدلا الت فاة 
نمتك ى اقومون لنفا فاا ج إل  ابي ف دلتا فو ع عاي عراا نم اا ةج إلة  مو ة  
فنم ن ل نااع إل  ابةي إفا مةااج بمو ة  حتة  فةا  عنةي  مة  صةنواج فقةال لةي 
مو   اااع إل  ابك فا دلا الت فا  فقنج لقةل اا ةج حتة  ا ةتحااج نو قةال قنةج مةا 

نواج  م ةان صةال  ال م ةة / صةفحة ناا باااةع قةال فقاةل لةي إن لةك بنةفه ال مة  صة

/ ب را  نمنالنا ومن هم بح ةاة نةم لةم ا مننةا كتبةج لةا ح ةاة ومةن عمننةا كتبةج  370

عراا ومن هم ب ا ة ولم ا مننا لم اكتب عناا رئ فإن عمننا كتبج واحةل  عبةل الةا اق 
عن م ما عن قتال  عن  الم عن م ةلان بةن نبةي طنحةة عةن نوبةان قةال قةال ا ةول هللا 

  هللا عناا و نم ناا عال عقةا حو ةي نفول الاةا  عاةا نهةل الامةان إاةي ن ةابنم صن
ب صاي حت  ااف وا عاا وإاا لاغج فاا ما ابةان مةن الااةة نحةلهما مةن واق واى ةا 
من فهب طولا ما بان بصاى وصا اا نو مةا بةان نانةة ومكةة نو مقةامي هةفا إلة  عمةان 



ن نبي هااا  قال قةال ا لابةي صةن  هللا عبل الا اق عن م ما عن ال هاي عن اال ع
عناا و نم لاالن عني اا  من نصحابي حتة  إفا اناةتنم وانواةي فناحنةون عمةاو عةن 
الحو  ا اي ااحون فألقولن ني اب نصحابي نصحابي فاقال إاك ىعنم لك بما نحلنوا 

/ عبةل الةا اق عةن م مةا عةن  371ب لك إانم ااتلوا عن  نلبااهم القنقةاي / صةفحة 

لح ن قال قال الابي صن  هللا عناا و نم لااف ن لي اا  من نصحابي حتة  إفا اناةتنم ا
وانواي ا تناوا لواي فألقولن ني اب نصحابي نصحابي فاقال إاك ى تلاي ما نحلنوا 

 ب لك عبل الا اق عن م ما عن ال هاي عن نبي  نمة بن عبل الاحمن قال 
 صن  هللا عناا و نم قمج فةي الحاةا حةان  م ج اابا بن عبل هللا اقول قال ا ول هللا

كفباي قومي لانة ن اي بي فدنااج عن  ابي و دلتا نن امنل لي باج المقةل  فافةع لةي 
فا نج نا ج لنم آااتا عبل الةا اق عةن م مةا عةن ال هةاي عةن ابةن الم ةاب عةن نبةي 

اهام هااا  نن ا ول هللا صن  هللا عناا و نم وص  نصةحابة قبةل لانةة ن ةاى بةا إبةا
ومو   وعا   قال نما إبااهام فنم نا ااال نربا بصاحبكم ماا ونما مو ة  فااةل آلم 
طوال ا ل نقا  كداا مةن ااةال رةاؤ  ونمةا عا ة  فااةل نحمةا بةان القصةاا والطواةل 

/ ان ةةا  372 ةةبط الرةة ا كناةةا  ةةاالن الواةةا كداةةا  ةةاج مةةن لامةةا  ت ةةال / صةةفحة 

عةاو  بةن م ة ول عبةل الةا اق عةن م مةا عةن اقطا ماا وما با ماا نربا من اناج با 
قتال  عن نا  قال نت  الابي صن  هللا عناا و نم بالبااق لانةة ن ةاى بةا م ةااا منامةا 
لااكبا فا تص ب عناا فقال لا اباال ما احمنك عن  هفا فوهللا ما اكبك نحةل قةط نكةام 

اصةم بةن نبةي عن  هللا ماا فااف  عاقا اا عبل الا اق عن ابن عاااة عن م  ا عةن ع
الااةةول عةةن  ا ابةةن حبةةار قةةال فكةةا عاةةل حفافةةة الم ةةال انقصةة  فقنةةج قةةل صةةن  فاةةا 
ا ول هللا صن  هللا عناا و نم قال ناج تقول فلك اا صنع قنةج ا ةم بااةي وبااةك القةاآن 
فاقانه قال فقان  بحن الفي ن اى ب بله لاال اآلاة قةال هةل تاةله صةن  فاةا قنةج ى قةال 

لكتبج عناكم صال  فاا كما كتبج عال الم ال الحةاام نةم قةال حفافةة حفافة لو صن  فاا 
نتي بلابة طوال هكفا ونرا باله  طوه مل البصا فما  ااال بل نما ظنا البااق حت  اناا 
الااة والااا ووعله نامع نم ااع عولهما عن  بل نما واحلنون ناا ابطا ل ال افةا ماةا 

/ عبةةل الةةا اق عةةن ا فةةا بةةن  373صةةفحة  وإامةةا  ةة اه لةةا عةةالم الغاةةب والرةةنال  /

 نامان عن عما بن ابنان عن قتال  عن نا  قةال إن الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم حاة  
ن ةةاي بةةا مةةا بقةةوم تقةة  رةةفاهنم بمقةةااا  مةةن اةةاا فكنمةةا قصةةج عةةالج قةةال قنةةج اةةا 
اباال من هؤىا قال هؤىا  طباا نمتك الفان اقولةون مةا ى ا منةون عبةل الةا اق عةن 

ا عن قتال  في قولةا ت ةال  فااةة مةن حمناةا مةع اةوي إاةا اقةال باةوه نالنةة وا ةاؤهم م م
وامانتا قال عبل الا اق قال م ما ون بااي اوا  بن حاان عن مااهل قةال باةوه نالنةة 
وا اؤهم واوي ولم اكن م نم امانتا   عبل الا اق عن م ما عن قتال  فةي قولةا ت ةال  

ا المةةا  انولةة  ف ةةنط هللا عنةةانم اةةالوج حةةان ب ةة  لتف ةةلن فةةي انا  مةةاتان قةةال نمةة
طةةالوج وم ةةا لاول فقتنةةا لاول نةةم الج الكةةا  لباةةي إ ةةاا ال نةةم اةةاا وعةةل اآل ةةا  مةةن 
الماتان لا  وا واوهكم قال لاقبحةوا واةوهكم ولاتبةاوا مةا عنةوا تتباةاا قةال لاةلماوا مةا 



نةم قةال ع ة  ابكةم  عنوا تلمااا قال هو ب ج اصا قال وب   عنانم فةي المةا  اآل ةا 
نن اةةاحمكم وإن عةةلتم عةةلاا ف ةةالوا فب ةة  هللا عنةةانم محمةةلا صةةن  هللا عناةةا و ةةنم فنةةم 
ا طون الا اة عن ال وهم صاغاون عبل الا اق عن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  

/ ركواا قال كان إفا لب  نوبا قال ب م هللا وإفا ن نقةا قةال  374إاا كان عبلا / صفحة 

عبل الا اق عن ماصوا بن الم تما عن إبااهام الا  ي قةال رةكاه نن ا ةمي الحمل ح 
هللا إفا نكل واحمله إفا فا  عبل الةا اق عةن م مةا عةن ابةن طةاو  عةن نباةا عةن نبةي 
هااا  قال إفا كان اوم القاامة امةع هللا نهةل الفتةا  والم تةوه وانصةم وانبكةم والرةاوخ 

انم ا ةوى نن ال نةوا الاةاا قةال فاقولةون كاة  ولةم الفان لم الاكوا اإل الم نم نا ةل إلة
ادتاا ا ول قال ونام هللا لو ل نوها لكااج عنانم بالا و الما نم اا ل إلانم فاطا ا مةن 
كان ااال نن اطا ا قال نم قال نبو هااةا  اقةاؤوا إن رة تم ومةا كاةا م ةفبان حتة  اب ة  

 ناةا انةام لنكفةاان حصةااا ا ول عبل الا اق عن م ما عن قتةال  فةي قولةا ت ةال  وا
قال محب ا حصاوا فانا وقال الح ن حصااا فاارا منالا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن 
قتال  في قولا ت ال  والق اإلا ن بالرا لعااه بال اا قال العو عن  اف ا بمةا ا ةتااب 
لا هنك نو عن   الما نو عنة  مالةا عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  

 ن نل ماا احا  ط اه الاحمن في عاقا قال عمنا وا اج فلك ال مةل كتابةا انقةاه وكل إا

/ عبةةل  375مارةةواا قةةال م مةةا وقةةال الح ةةن طةةا اه عمنةةا رةةقاو  نو  ةة ال  / صةةفحة 

الا اق عن م ما عن قتال  في قولا ت ال  وإفا نالاا نن اننةك قااةة نمااةا متافانةا قةال 
ي عةن عةاو  عةن  ااةب باةج نبةي  ةنمة عةن نكنااا عبل الا اق عن م مةا عةن ال هةا

 ااب باج احر قالج ل ل الابي صن  هللا عناةا و ةنم اومةا عنة   ااةب وهةو اقةول ى 
إلا إى هللا وال لن اب من رةا قةل اقتةاب فةتا الاةوم مةن الم اةداوج ومةداوج منةل هةفا 

ا كنةةا وحنةة  إبنامةةا والتةةي تنانةةا قالةةج اةةا ا ةةول هللا ناننةةك وفااةةا الصةةالحون قةةال ا ةةم إف
ال ب  عبل الا اق عن م ما عن ابن طاو  عن نباةا قةال قةال م ةاف بةن ابةل ا ااةوا 
من الامن قبل نال  قبل  اوج الااا وقبةل ااقطةاق الحبةل وقبةل نى اكةون نهننةا  ال إى 
الااال عبل الا اق عن م ما عن ابن طاو  عن نباا قال ت اج اةاا مةن الةامن ت ةوق 

بل الا اق عن م ما عن ال هاي قةال ت ةاج اةاا بةدا  الاا  وتغلو وتاوي وتلل  ع
الحاا  ت ئ نعااق اإلبل ببصاى عبل الا اق عن م مةا عةن قتةال  ااواةا قةال ت ةاج 
ااا من مرااق انا  ت ةوق الاةا  إلة  مغاابنةا  ةوق البةاق الك ةاا تقاةل م نةم إفا 

عةن م مةا / عبةل الةا اق  376قالوا وتباج م نم إفا بةاتوا وتدكةل مةن ت نة  / صةفحة 

عن قتال  في قولا ت ال  وما كةان عطةاا ابةك محظةواا قةال ماقوصةا عبةل الةا اق عةن 
م ما عن ابن طاو  عةن نباةا قةال لاةدتان عنة  الاةا   مةان و اةا ماةا لنم التةي انة  
عانا ا ول هللا صن  هللا عناا و نم البالاة عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا 

إى إبةا إاةاه قةال نمةاوا نى ا بةلوا إى هللا عبةل الةا اق عةن  ت ال  وق   ابك نى ت بةلوا
م ما عن قتال  في حا  ابن م  ول ووص  ابةك نى ت بةلوا إى إاةاه عبةل الةا اق عةن 
م ما عن قتال  في قولةا ت ةال  فإاةا كةان لألوابةان غفةواا قةال لنمطا ةان المصةنان عبةل 



 اب قال انواب الفي افاب نم الا اق عن النواي عن م ما عن احا  بن   ال بن الم
اتوب نم افاب نم اتةوب نةم اةفاب نةم اتةوب عبةل الةا اق عةن النةواي عةن ماصةوا عةن 
مااهل قال انواب الفي افكا فاوبا في ال الا فا تغفا هللا مانا ن بااا عبل الا اق قال 
 ن بااا محمل بن م نم عن عماو بن لاااا عن عبال بن عماا فةي قولةا ت ةال  فإاةا كةان

/ كاا ا ل انواب الحفاظ نن اقول الننم اغفةا لةي مةا  377لألوابان غفواا قال / صفحة 

نصبج في مان ي هفا عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولا ت ال  فقةل لنةم قةوى 
ما واا قال علهم  ااا عبل الا اق قال م ما وقال الح ن قةل لنةم قةوى  ةنال قةال ناةا 

ل الك مغنولة إل  عاقك قال في الافقة اقول ى تم ك عةن الافقةة م ما عن قتال  وى تا 
وى تب طنا كل الب ط اقول ى تبفا تبفااا فتق ل منوما في عبال هللا مح ةواا اقةول االمةا 
عن  ما فاط ماك عبةل الةا اق قةال ن بااةا م مةا عةن قتةال  فةي قولةا وى تقتنةوا نولةلكم 

ج  راة الفاقة عبل الةا اق قةال ناةا النةواي عةن  راة إمن  وكان قال كااوا اقتنون الباا
حصا  عن  ة ال بةن اباةا فةي قولةا ت ةال  فةال ا ةا  فةي القتةل قةال ى اقتةل ااةالن 
باال عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولا ت ةال  فةال ا ةا  فةي القتةل اقةول ى 

ا عةن قتةال  فةي تقتل غاا قاتنك وى تمنل با إاا كان ماصواا عبةل الةا اق قةال ناةا م مة
قولا ت ال  وى تقابوا مال الاتام إى بالتي هي نح ةن قةال كةااوا ى ا ةالطوهم فةي مةال / 

/ وى مدكةةل وى مرةةاب وى ماكةةب حاةة  ا لةةج وإن ت ةةالطوهم فةةإ واكم  378صةةفحة 

عبل الا اق قال ناا م ما عن قتاله في قولا ت ةال  فلةك  اةا ونح ةن تةدواال قةال عاقبةة 
 اق قال ناا م ما عن قتال  في قولا ت ةال  وى تقة  مةا لةا  لةك بةا عنةم ونوابا عبل الا

قال ى تقل اناج ولم تا و م ج ولم ت مع وعنمج ولم ت نم عبل الةا اق قةال ناةا م مةا 
عن قتال  في قولةا ت ةال  وى تمةر فةي انا  ماحةا قةال ى تمةر كبةاا وى ف ةاا فةإن 

ن ت ةاق انا  تكبةاا وف ةاا قةال ناةا م مةا فلك ى ابنن بك نن تبنن الابال طوى وى ن
عن قتال  في قولا ت ال  منوما مةلحواا قةال منومةا فةي عبةال هللا مةلحواا فةي الاةاا عبةل 
الا اق قال ناا م ما عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  وات ةف مةن المن كةة إانةا اوى قةال قالةج 

قولا ت ال  إفا ىبتغوا  الانول المال كة بااج الان عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في

 379إل  فى ال ار  باال قال ى بتغوا التقاب إلاا مع ناا لةا  كمةا اقولةون / صةفحة 

قال ناا م ما عن قتال  في قولا ت ةال  وإن مةن رةئ إى ا ةبا بحمةله ولكةن ى تفقنةون  /
ت باحنم قال كل رئ فاا الاوي ا با من رةاا  نو رةئ فاةا الةاوي قةال ناةا م مةا عةن 

  في قولا ت ال  حاابا م تواا قال هي انكاة عبل الا اق قال ناا م ما عةن الكنبةي قتال
في قولا ت ال  نو  نقا مما اكبا في صلواكم قةال لةو كاةتم المةوج نمةاتكم عبةل الةا اق 
قال ناا م ما قال بنغاةي عةن  ة ال بةن اباةا ناةا قةال هةو المةوج قةال عبةل الةا اق قةال 

ا  والابةال عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا عةن قتةال  فةي م ما وقال مااهل ال ةماا وان
قولا ت ةال  ف ااغ ةون إلاةك اؤو ةنم قةال احاكةون بةا اؤو ةنم عبةل الةا اق قةال ناةا 
م ما عن قتال  في قولا ت ال  نول ةك الةفان اةلعون ابتغةون إلة  ابنةم الو ةانة قةال قةال 

ك الةفان اةلعون ابتغةون ابن م  ول هم قوم عبلوا الاةن فد ةنم نول ةك الاةن قةال هللا نول ة



عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولا الو انة قال القابة وال لفة عبل الا اق قةال 

/ قال قال عبةل هللا  380ناا ابن عاااة عن انعمر عن إبااهام عن نبي م ما / صفحة 

بةةن م ةة ول كةةان اةةا  ا بةةلون افةةاا مةةن الاةةن فد ةةنم نول ةةك الاااةةون ونبةةج اإلاةة  عنةة  
لتنم فقال نول ك الةفان اةلعون ابتغةون إلة  ابنةم الو ةانة اآلاةة عبةل الةا اق قةال ناةا عبا

م ما عن قتال  في قولا ت ال  وإف قناا لةك إن ابةك نحةاط بالاةا  قةال ما ةك مةن الاةا  
عبل الا اق قال ناا م ما عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  ومةا ا ناةا الاااةا التة  ناااةك قةال 

ي المقل  حان ن اي با فكان فلك الفتاةة لنكفةاا عبةل الةا اق قةال الاؤاا التي نااه هللا ف
ناا ابن عاااة عن عماو عن عكامةة عةن ابةن عبةا  فةي قولةا ت ةال  ومةا ا ناةا الاااةا 
التي ناااك إى فتاة لناا  قال هي اؤاةا عةان اآهةا لانةة ن ةاي بةا عبةل الةا اق قةال ناةا 

إن صةاحبك اقةول ناةا قةل فهةب إلة   م ما عن ال هاي نانم فهبةوا إلة  نبةي بكةا فقةالوا
باج المقل  في لانة وااع فقال نو قال فلك قالوا ا م قال فدرةنل لة ن كةان قةال فلةك لقةل 
صلق فقالوا نتصلقا في نن فهب إل  باج المقل  فةي لانةة وااةع قةال ا ةم نصةلقا بمةا 
ال هو نب ل من فلك في  با ال ماا غلو  نو عراة ف مي الصلا  لفلك عبةل الةا اق وقة

م ما وقال ال هاي عن نبي  نمة عن اابا بةن عبةل هللا قةال قةال الابةي صةن  هللا عناةا 

/ المقةل  حتة   381و نم قمج في الحاا حان كفباي قةومي فافةع لةي باةج / صةفحة 

ا نةج نا ةةج لنةم آااتةةا عبةل الةةا اق قةال ناةةا م مةا عةةن قتةال  فةةي قولةا ت ةةال  والرةةاا  
ال وفلك نن المراكان قالوا ا بااا محمل نن فةي الاةاا المن واة في القااان قال ال قوم ق

راا  والااا تدكل الراا وى تلق ماا را ا ففلك فتاة لنم عبةل الةا اق قةال ناةا إ ةاا ال 
عن فااج الق ا  قال  دلج   ال بن اباا عن الراا  المن واة في القةاآن فقةال رةاا  

امةة عةن ابةن عبةا  قةال هةي ال قوم عبل الا اق قال ناا ابن عاااةة عةن عمةاو عةن عك
ال قوم عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولا ت ةال  وا ةتف   مةن ا ةتط ج مةانم 
بصةوتك قةةال بةلعا ك ونانةةب عنةةانم ب انةك واانةةك قةال إن لةةا  ةةاال وااةاى مةةن الاةةن 
واإلا  هم الفان اطا واا عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولةا ت ةال  ورةااكنم 

موال وانولل ولم قال قل ف ل نمةا فةي انمةوال فةدماهم نن اا نوهةا بحاةا  و ةا بة في ان
ووصانة وحاماا ونما في انوىل فإانم هولوهم واصةاوهم وما ةوهم قةال عبةل الةا اق 

/ انمةوال نمةاهم نن اك ةبوها مةن  382قال م ما وقال الح ن ورااكنم في / صةفحة 

م مةا قةال قتةال  فةي قولةا ت ةال  ابكةم الةفي   با  واافقوها في حاام عبةل الةا اق قةال
ا ا  لكم الفنك في البحا قال ا ااها في البحا فاا ل عناكم قاصفا مةن الةااا قةال نةم 
ى تالوا لكم عنااا با تبا ا اقول ى اتب اا نحل برئ مةن فلةك عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا 

ل قالةج المال كةة اةا اباةا عن  ال بن ن ةنم فةي قولةا ت ةال  ولقةل كاماةا باةئ الم اآلاةة قةا
نعطاج باةي آلم الةلااا اةدكنون فانةا واا مةون ولةم ت طاةا فلةك فدعطاةاه فةي اآل ةا  فقةال 
وع تي ىنا ل صالا فااة من  نقج بالي كمن قنج لا كن فاكون عبل الا اق قال ناةا 
ا م ما عن قتال  في قولا ت ال  اوم العوا كل ناا  بإممنم بان اقول بداباا نم قةال م مة

وقال الح ةن بكتةابنم الةفي فاةا نعمةالنم عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا عةن قتةال  فةي قولةا 



ت ال  وى اظنمون فتاال قال الفي في ر  الاوا  عبل الا اق قال ناا م ما عن قتةال  فةي 

/ هةفه نعمة  فنةو فةي ان ةا  نعمة  قةال فةي  383قولا ت ال  ومةن كةان فةي / صةفحة 

مةن آااتةا مةن  نة  ال ةماواج واىا  والابةال والااةوم فنةو اللااا نعم  عما نااه هللا 
في ان ا  الغا بة التي لم اااها نعم  ون ل  باال عبل الا اق عن م ما عن قتال  في 
قولا ت ال  وإن كالوا لافتاواك عن الفي نوحااا إلاك لتفتاي عنااةا غاةاه قةال نطةافوا بةا 

  ب ة  مةا اااةلون فنةم الابةي صةن  هللا لانة فقالوا ناةج  ةالاا وابةن  ةالاا فةداالوه عنة
عناا و نم نن اقاابنم في ب   ما ااالون نم عصما هللا قال ففلك قولا لقل كلج تةاكن 
إلانم را ا قناال لنفي ناالوا فنم نن اقاابنم فاا عبةل الةا اق قةال ن بااةا ابةن عاااةة عةن 

اآل ةا  عبةل  ابن نبي اااا عن مااهل في قولةا ت ةال  نعمة  قةال اعمة  عةن حاتةا فةي
الةةا اق قةةال ناةةا م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  إفن نفقاةةاك  ةة   الحاةةو  و ةة   
المماج قال عفاب اللااا وعفاب اآل ا  عبل الا اق قال ااا ا فا بةن  ةنامان بةن لااةاا 
قال  دلج نبا الر ناا عن قولا     الحاو  و    الممةاج قةال  ة   عةفاب الةلااا 

لا اق قال ناةا م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  لا ةتف واك و    عفاب اآل ا  عبل ا

/ فةدهنكنم هللا اةوم بةلا فنةم انبنةوا ب ةله إى  384من انا  قل ف نوا ب ل فلك / صةفحة 

قناال حت  نهنكنم هللا اوم بةلا كةفلك كااةج  ةاة هللا فةي الا ةل إفا ف ةل بنةم قةومنم منةل 
ت ةال  نقةم الصةنو  لةللوك الرةم  قةال  فلك عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولا

للوكنا حت  ت ان عن بطةن ال ةماا وغ ة  الناةل صةال  المغةاب وقةااان الفاةا صةال  
الفاا قال قتال  ونما قولا كان مرنولا فاقول مال كة النال ومال كةة الانةاا ارةنلون تنةك 

 ةال  الصال  عبل الا اق قال ناا م ما عن ال هاي عن  ةالم عةن ابةن عمةا فةي قولةا ت
لللوك الرم  قال للوكنا ماننا ب ل اص  الاناا وهو وقج الظنا عبةل الةا اق قةال ناةا 
م مةةا عةةن ابةةن طةةاو  عةةن نباةةا وعةةن إ ةةماعال بةةن رةةاو  عةةن عكامةةة قةةاى للوكنةةا 
غاوبنا عبل الا اق قال ن بااي ابةن اةاا  قةال قنةج ل طةاا مةا للوكنةا قةال ماننةا قةال 

ل ل عبةةل الةةا اق قةةال ن بااةةي النةةواي عةةن نبةةي قنةةج فمةةا غ ةة  الناةةل قةةال نولةةا حةةان اةة
إ حاق عن ان ةول عةن عبةل هللا ناةا قةال حةان غابةج الرةم  للكةج بةااي ا اةي بةااي 
مكااا عبل الا اق قال ن بااي النواي عن ماصوا عن مااهل عن ابن عبةا  / صةفحة 

قال  / قال للوكنا غاوبنا عبل الا اق قال ناا م ما في قولا ت ال  لللوك الرم  385

ن بااي عبل هللا بن عنمان بن  نام عن ابن لنا ة قال ا ج نبا هااا  وهةو فةي الم ةال 
الحاام اال  قال عبل هللا صفا لي قال كةان ااةال آلم فا طمةاان ب اةل مةا بةان الماكبةان 
نفرع نهل النااتان ا اي نفاق فقنج ن بااي عن نما انموا لا تبةع عةن صةالتاا التةي ى 

ممن ناج قنج من قوم رماوا بطةاعتنم وارةتمنوا بنةا قةال ممةن قنةج مةن  بل لاا مانا قال
نقا  قال فدان ناج من عماو بن نو  قال قنج اناج مكان عماو ولكاي ا ج ن ةدلك 
قال نتقان من القاآن را ا قال قنج ا م قال اقان قال فقةانج فاتحةة القةاآن قةال فقةال هةفه 

اك  ب ا من المنااي والقااان ال ظام نم قةال نتقةان ال بع المنااي التي اقول هللا ولقل ااتاا
 وا  الما ل  حلا  قال قنج ا م قال فاقان عني آاة الو وا فقانتنةا عناةا قةال فقةال مةا 



نااك إى وقةةل عنمةةج و ةةوا الصةةال  نمةةا  ةةم ج هللا اقةةول نقةةم الصةةال  لةةللوك الرةةم  
عةن كبةل ال ةماا ب ةل نتلاي ما للوكنةا قةال قنةج إفا  الةج الرةم  عةن بطةن ال ةماا نو 

اص  الاناا قال ا م قال فصل حاا ف الظنا نم صةل ال صةا والرةم  با ةاا تاةل لنةا 
م ا قال فنا تلاي ما غ   النال قال قنج ا م غاوب الرم  قال ا م قال فاحةلاها فةي 

/ احلاها في إناها وصل صال  ال راا إفا فهب الرةف  والنم  386إناها نم / صفحة 

ل ونراا إل  المراق فاما بااك وبان نن  النال ومةا عانةج ب ةل فهةاب النال من هاا فص
باا  انف  فنو نف ل وصل صال  الفاا إفا طنةع الفاةا نت ةا  الفاةا قةال قنةج ا ةم 
قال لا  كل الاا  ت افا قةال قناةا إفا اصةطف  انفقةان بالباةا  قةال ا ةم فصةننا حاا ةف 

اإلق ةاا وتحفةظ مةن ال ةنو حتة  تفةا  إل  الراق عال وقال في حلانا وإاةاك والحبةو  و
من المكتوبة قال قنج فد بااي عن الصال  الو ط  قال اما  م ج هللا اقول نقم الصنو  
لللوك الرم  إل  غ   النال وقااان الفاا قةال ومةن ب ةل صةنو  ال رةاا ننة  عةواج 
 لكم ففكا الصنواج كننا نم قال حفظوا عنة  الصةنوج ناةا والصةنو  الو ةط  نى وهةي
ال صا نى وهي ال صا عبل الا اق ناةا م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  اافنةة لةك قةال 
تطوعا وف انة عبل الا اق ناا م ما عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  مقامةا محمةولا قةال هةو 
الرفاعة ارف ا هللا في نمتا عبل الا اق ناا م ما عن الح ن في قولا م اج صةلق مةن 

/ عبةل الةةا اق قةال النةةواي  387ال الااةة / صةةفحة مكةة إلةة  الملااةة ومةةل ل صةلق قةة

وم ما عن نبي إ حاق عن صنة بن  فا قال  م ج حفافة اقول ع ة  نن اب نةك ابةك 
مقاما محمولا قال اامع هللا الاا  في ص ال واحل حا  ا م نم اللاعي وااففهم البصةا 

ل لباةك و ة لاك حفا  عاا  كمةا  نقةوا  ةكوتا ى تكنةم افة  إى بإفاةا فااةالي محمةل فاقةو
وال اا في الاك والرا لا  إلاك والمنةلي مةن هةلاج وعبةلك بةان اةلاك وبةك وإلاةك ى 
مناد وى مااا ماك إى إلاك تبااكج اباةا وت الاةج  ةبحااك اب الباةج قةال فةفلك المقةام 
المحمول الفي فكا هللا ع   نن اب نك ابك مقاما محمةولا عبةل الةا اق قةال ناةا النةواي 

ن فكوان قال بنغاي نن الاةا  احرةاون اةوم القاامةة هكةفا وو ةع ان ةا عن انعمر ع
وو ع اله الاماي عن  كةوق الا ةاى واحة  رةا ا عبةل الةا اق ناةا م مةا عةن ال هةاي 
عن عني بن ح ان نن الابي صن  هللا عناا و نم قال إفا كان اوم القاامة مةل هللا انا  

ع قلماا قال الابي صن  هللا عناةا و ةنم مل انلام حت  ى اكون لبرا من الاا  إى مو 
فدكون نول من الع  واباال عن امان الاحمن وهللا ما اآه قبننا قةال فةدقول اةا اب إن 
هفا ن بااي ناك نا نتا إلي فاقول هللا صلق نم نرةفع فةدقول اةا اب عبةالك عبةلوك فةي 

بااةةي / عبةةل الةةا اق قةةال ن  388نطةةاا  انا  قةةال وهةةو المقةةام المحمةةول / صةةفحة 

النواي عن ابن نبي اااا عن مااهل عن نبي م ما عةن ابةن م ة ول قةال ل ةل ا ةول 
هللا صن  هللا عناا و نم مكة وحول الباج نال  ما ة و تون صاما فا ل اط انا واقول 
ااا الح  و ه  البطل إن البطل كان  هوقا عبل الا اق قال ن بااةي م مةا عةن همةام 

ل قال ا ول هللا صن  هللا عناا و نم إن لكةل ابةي لعةو  بن مابا ناا  مع نبا هااا  اقو
العو بنةا وإااةي نااةل نن ن بةئ لعةوتي رةفاعة نمتةي اةوم القاامةة عبةل الةا اق قةال ناةا 



م ما عن قتال  والح ن في قولا ت ال  وا  نواك عن الاوي قةال هةو ابااةل قةال قتةال  
طةاا عةن ابةن عبةا  فةي وكان ابن عبا  اكتما عبةل الةا اق قةال ناةا ابةن اةاا  عةن ع

قولا ت ال  وا  نواك عن الاوي قل الاوي من نمةا ابة  قةال هةو منةك واحةل لةا عرةا  
آى  اااي اااحان ما بان المراق والمغاب لا نل  واا في كةل واةا نلة  واةا لكةل 
واا ل ان وعااان ورفتان ت بحان هللا إل  اةوم القاامةة عبةل الةا اق قةال ناةا ابةن اةاا  

ن عبا  قال ما بان ماكبي اباال  ف  طا ا  م  ما ة عام / صةفحة عن عطاا عن اب

/ عبل الا اق قال ناا ابن ااا  عةن عطةاا عةن ابةن عبةا  قةال ح لةوي محفةوظ  389

م اا  ما ة عام لا لفتان من ااقوج نحما والةلفتان لوحةان هللا ااظةا فاةا كةل اةوم نةال  
تةاب عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا عةن ما ة و تان اظا  امحو ما اراا وانبج عاله نم الك

قتال  في قولا ت ال  مل ل صلق قال الملااة عبل الا اق عن م ما عةن قتةال  فةي قولةا 
ت ال  مل ل صلق قال الملااة وم اج صلق قال مكة م ما عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  
ااا الح  قةال اةاا القةاآن و هة  البطةل قةال هنةك الباطةل وهةو الرةاطان عبةل الةا اق 

ما عن قتال  في قولا ت ال  حت  تفاا لاا مةن انا  اابوعةا قةال عاواةا م مةا عةن م 
قتال  في قولا ت ال  نو ت قط ال ماا كما  عمج عنااا ك فا قةال قط ةا عبةل الةا اق قةال 
ناا م ما عن قتال  في قولا ت ال  نو تدتي باح والمن كة قباال قال عاااا عبةل الةا اق قةال 

إ حاق وابن عاااة عن نصحابا عن نبي إ حاق عن اال مةن باةي  ناا إ اا ال عن نبي

/ اظنمةون فتةاال قةال ففةج بةان نصةب اا  390تمام ناا قال ىبن عبةا  مةا وى / صةفحة 

ف اج باانما رئ فقال هو هفا قةال ن بااةي النةواي عةن ااةل عةن الحكةم قةال قةال لةي 
 ول نو اكةون لةا باةج مةن مااهل كاا ى الاي ما ال  ا  حت  اناااه في قااا  ابن م ة

فهب عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولا ت ةال  نو اكةون لةك باةج مةن   ةا  
قال باج من فهب عبل الا اق قال ناا م ما عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  عماةا وبكمةا قةال 
الةةبكم ال ةةا  عبةةل الةةا اق قةةال ناةةا م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  كنمةةا  بةةج  لانةةم 

كنما ىن مانا رةئ عبةل الةا اق عةن م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال   رةاة    ااا قال
اإلافاق قال الفاقة قال ناا م ما عن قتال  عن ابن عبةا  فةي قولةا ت ةع اااةج بااةج قةال 
هةةي متتاب ةةاج وهةةي فةةي  ةةوا  انعةةاا  ولقةةل ن ةةفاا اال فاعةةون بال ةةاان واقةةص مةةن 

ماان نهل القاى فناتان آاتان الطوفةان النمااج قال ال اان نهل البوالي واقص من الن

/ واةل مو ة  إف ن اانةا  391والااال والقمةل وال ةفالق والةلم فنةفه  مة  / صةفحة 

با اا من غاا  وا وال وا الباص وعصاه إف نلقاها فإفا هي ن بان مبان عبةل الةا اق 
اةة قال م ما وقال الح ن ولقل ن فاا آل فاعون بال ةاان واقةص مةن النمةاج قةال هةفه آ

واحل  والطوفان والاةاال والقمةل وال ةفالق والةلم واةل مو ة  وعصةا مو ة  إف نلقاهةا 
فإفا هي ن بان مبان وإف نلقاها فإفا هي تنق  ما ادفكون عبل الا اق عن م ما عن قتةال  
في قولا منبواا قال مننكا عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  فةي قولةا ت ةال  ا اةا بكةم 

بل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولا ت ال  وقااااا فاقاا ن بااةا لفافا قال اما ا ع
قال ا ل متفاقا ولم اا ل ام ا كان بان نولا وآ اه احو من عرةاان  ةاة عبةل الةا اق 



قال ناا النواي عن عبال  عن مااهل فةي قولةا لتقةانه عنة  الاةا  عنة  مكة  قةال عنة  
قةةال ن بااةةي ماصةةوا عةةن مااهةةل فةةي / تةةؤل  عبةةل الةةا اق قةةال ن بااةةي النةةواي نا ةةا 

/ قولا ت ال  وا لاا اا تا اال قال ب  ا عن  ننا ب   عبةل الةا اق قةال  392صفحة 

ناا ابن ااا  قةال قنةج ل طةاا مةا قولةا واتناةا تةاتاال قةال الطةاي هةو الابةف فةإفا هةو ى 
تفنمةا اواب التاتال عبل الا اق ون بااي ابن طاو  عن نباا قةال التاتاةل تبااةا حتة  

عبل الا اق قال ن بااي  ةماك بةن الف ةل عةن ب ة  نهةل الملااةة فةي قولةا ت ةال  وى 
تانا بصالتك قال هو ما و ة ا  نا قولةا ت ةال  وافكةا ابةك فةي اف ةك عبةل الةا اق 
قال ناا م ما عن قتال  في قولا ت ال  ا اون لألفقان قال لنواوه قةال عبةل الةا اق قةال 

الةةا اق قةةال ناةةا م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا وى تانةةا م مةةا وقةةال الح ةةن لنحةة  عبةةل 
بصالتك وى ت افج بنةا قةال كةان الابةي صةن  هللا عناةا و ةنم اافةع صةوتا فةي الصةال  
فاام  بال ب  فقال ى تافع صةوتك فتةؤفى وى ت افةج وابتةن بةان فلةك  ةباال / صةفحة 

وى تانةةا / عبةةل الةةا اق قةةال ناةةا م مةةا عةةن هرةةام بةةن عةةاو  عةةن نباةةا فةةي قولةةا  393

بصالتك وى ت افج بنا قال في اللعاا قال عبل الا اق قال م ما وكان الح ن اقةول ى 
تح ن عالااتنا وت ئ  اااتنا عبل الا اق قال ناا م ما عن ابن طةاو  عةن نباةا قةال 
لللوك الرم  غاوبنا إل  غ   الال المغةاب وقةااان الفاةا صةال  الفاةا وقولةا كةان 

لنال ومال كة الاناا في صال  الفاا نم اصة لون فاقولةون اقةص مرنولا تاتمع مال كة ا
فالن من صالتا الابع واقص فالن الرطا واقولون  ال فالن كفا وكفا عبل الا اق قةال 
ن بااي بكاا قال  م ج وهب بن مابا احل  نن ب تاصا م   ن لا فكةان منةك ال ةباق 

لواب نةم قةال وهةو ا قةل فةي نم م   ا اا فكان منك الطاا نةم م ة  نةواا فكةان منةك الة
فلك عقل اإلا ان وكان منكا قا ما الاا لةا نةم ال هللا اوحةا فةلعا الاةا  إلة  توحاةل هللا 
وقال إن كل إلا باطل إى إلا ال ماا قةال فقاةل لوهةب بةن مابةا نمةؤمن مةاج قةال واةلج 

اباةاا نهل الكتاب قل ا تنفوا فاا فقال ب  نم قل آمن قبل نن اموج وقةال ب  ةنم قتةل ان

/  ةوا   395وحاق الكتب و ةاب باةج المقةل  فنةم تقبةل ماةا التوبةة       / صةفحة 

الكن  ب م هللا الاحمن الاحام عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  عن عكامة قال كةان 
نصةةحاب الكنةة  نباةةاا منةةوك الةةاوم ف ةةاب هللا عنةة  صةةما اتنم وا قنةةم هللا اإل ةةالم 

م حتةة  ااتنةةوا إلةة  الكنةة  ف ةةاب هللا عنةة  صةةما اتنم فت ةةوفوا بةةلاانم واعت لةةوا قةةومن
فنبنوا لهاا طواال حت  هنكج نمتنم واااج نمة م نمة وكان منكنم م نما فةا تنفوا فةي 
الاوي والا ل فقال قا ل تب   الاوي والا ل اما ا وقال قا ل تب   الاوي فدما الا ةل 

طن  فنةب  الم ةوي وانة  فتدكنا انا  وى اكون را ا فر  عن  منكنةم ا ةتالفنم فةاا
عن  الامال نم لعا هللا فقال ني اب قةل تةاى ا ةتال  هةؤىا فاب ة  إلةانم آاةة تبةان لنةم 
فب   هللا نصحاب الكنة  فب نةوا نحةلهم لارةتاي لنةم ط امةا فةل ل ال ةوق فا ةل ااكةا 
الواوه وا ا  الطاق وانى اإلامةان بالملااةة ظةاهاا فةااطن  وهةو م ةت   حتة  نتة  

ماا ط اما فنما اظا الاال إل  الواق ناكاها وقال ح بج ناا قةال كدانةا  ااال لارتاي
ن فا  الابةع ا اةي اإلبةل الصةغاا فقةال الفتة  نلةا  منككةم فةالن فقةال الااةل بةل منكاةا 



/  بةةا  396فةةالن فنةةم اةة ل فلةةك باانمةةا حتةة  اف ةةا إلةة  المنةةك فةةد باه الفتةة  / صةةفحة 

إاكم قل ا تنفةتم فةي الةاوي والا ةل وإن هللا نصحابا فب   المنك في الاا  فام نم فقال 
قل ب   لكم آاة فنفا اال من قوم فالن ا اي منكنم الفي م ة  فقةال الفتة  ااطنقةوا بةي 
إل  نصحابي فاكب المنك واكب م ا الاا  حت  ااتن  إل  الكن  فقةال الفتة  لعةواي 

ؤوه ل ةل نل ل إل  نصحابي فنما بصاوه لو ونبصةاهم  ةاب عنة  آفاانةم فنمةا ا ةتبط
المنك ول ل الاا  م ا فإفا نا ال ى ااكا مانا را ا غاا نانا ى ناواي فانا فقال المنةك 
هةفه آاةة ب ننةا هللا لكةم عبةل الةا اق قةال م مةةا عةن قتةال  عةن ابةن عبةا  قةال كاةج مةةع 
حباب بن  نمة فماوا بالكن  فإفا فاا عظام فقال اال هفه عظام نصحاب الكن  فقةال 

عظمنم ماف نكنا من نةال  ما ةة  ةاة عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا عةن ابن عبا  فهبج 
قتال  في قولا ت ةال  ولةم اا ةل لةا عواةا قامةا قةال ناة ل هللا الكتةاب قامةا ولةم اا ةل لةا 
عواا عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولا ت ال  ب ع اف ك قال قاتل اف ك عبةل 

 ال  إن لم اؤماوا بنفا الحلا  ن ةفا قةال ح اةا الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولا ت
عنانم عبل الا اق قةال ناةا م مةا عةن ابةن نبةي ااةاا فةي قولةا ت ةال  نصةحب / صةفحة 

/ الكنةة  والةةاقام قةةال اقةةول ب  ةةنم الةةاقام كتةةاب تباةةاانم واقةةول ب  ةةنم وهةةو  397

مةة الوالي الفي فاا كنفنم عبل الةا اق قةال ناةا النةواي عةن  ةماك بةن حةاب عةن عكا
عن ابن عبا  في قولا ت ال  والاقام قال اة عم ك ةب نانةا القااةة عبةل الةا اق قةال ناةا 
إ اا ال عن  ماك بةن حةاب عةن عكامةة عةن ابةن عبةا  كةل القةاآن نعنمةا إى ناب ةا 
غ ةةنان وحاااةةا وانواه والةةاقام عبةةل الةةا اق قةةال ناةةا م مةةا قةةال ن بااةةي إ ةةماعال بةةن 

ااا حةوااي عا ة  بةن مةاام إلة  ملااةة نصةحاب راو  ناا  مع وهب بن مابا اقول 
الكن  فداال نن ال ننا فقال لا إن عن  بابنا صاما ى اةل ننا نحةل إى  ةال لةا فكةاه نن 
ال ننا فدت  حماما فكان قاابا من تنك الملااة فكان ا مل فاا واؤااا اف ةا مةن صةاحب 

  إلاةةا وا ةةل الحمةةام وانى صةةاحب الحمةةام فةةي حمامةةا الباكةةة ولا عناةةا الةةا ق ففةةو
ا تا ل إلاا وعنقا فتاة مةن نهةل الملااةة فا ةل ا بةاهم عةن  بةا ال ةماواج وانا  
و با اآل ةا  حتة  آماةوا بةا وصةلقوه وكةااوا عنة  منةل حالةا فةي ح ةن النا ةة وكةان / 

/ ارتاط عن  صاحب الحمةام نن الناةل لةي وى تحةول بااةي وبةان الصةال   398صفحة 

بن المنك بامان  ال ل بنا الحمام ف ااه الحوااي وقال إفا ح اج فكان فلك حت  ااا ا
ناج ابن المنك وتل ل م ك الكفا والكفا فا تحاا فةفهب فااةع مةا  ن ةاى فقةال لةا منةل 
قولا ف با وااتناه ولم انتفج حت  ل ل ول نج م ا المان  فماتا فةي الحمةام فةدت  المنةك 

ب فقال من كةان اصةحبا ف ةم وا فقال قتل اباك صاحب الحام فالتم  فنم اقلا عناا فنا
الفتاة فالتم وا ف ااوا من الملااة فماوا عن  صاحب لنم في  اق لةا وهةو عنة  منةل 
نماهم ففكاوا لةا نانةم التم ةوا فةااطن  م نةم وم ةا كنةب حتة  نواهةم الناةل إلة  الكنة  
 فل نوه فقالوا اباةج هةا هاةا النانةة نةم اصةبا إن رةاا هللا فتةاون اناكةم ف ةاب هللا عنة 
آفاانةةم ف ةةاج المنةةك فةةي نصةةحابا اتب ةةوانم حتةة  واةةلوهم قةةل ل نةةوا الكنةة  فكنمةةا ناال 
اال نن ال ل ناعب فنم اط  نحةل نن ال نةا فقةال لةا قا ةل نل ةج قنةج لةو كاةج قةلاج 



عنانم قتنتنم قال بن  قال فابن عنانم باب الكن  ولعنم اموتوا اوعةا وعطرةا فف ةل نةم 
ا نلاكا المطا عال الكن  فقال لو فتحج هةفا الكنة  غباوا  مااا ب ل  مان نم إن ااعا

فدل نج غامي من المطا فنم ا ل ا الاا حت  فتا لغامةا فدل ننةا فاةا وال هللا ناواحنةم 

/ نا الهم من الغل حةان نصةبحوا فب نةوا نحةلهم بةواق ارةتاي لنةم  399في / صفحة 

فقةةال ا اةةي بنةةفه ط امةةا فكنمةةا نتةة  بةةاب ملااةةة انى رةةا ا ااكةةاه حتةة  ل ةةل فةةدت  ااةةال 
اللااهم ط اما قال ومن نان هفه اللااهم قال  ااج ناا ونصحاب لي نم  فدوااةا الناةل 
إل  الكن  نم نصبحاا فدا نواي قال هفه الةالاهم كااةج عنة  عنةل منةك فةالن فةدا  لةك 
بنةا فاف ةا إلةة  المنةك وكةان منكةةا صةالحا قةةال مةن ناةن لةةك هةفه الةواق قةةال  ااةج ناةةا 

تةة  نلاكاةةا الناةةل فةةي كنةة  كةةفا وكةةفا نةةم نماواةةي نن نرةةتاي لنةةم ونصةةحاب لةةي نمةة  ح
ط اما قال ونان نصحابك قال في الكنة  قةال فةااطن  م ةا حتة  نتةوا بةاب الكنة  فقةال 
لعواي نل ل إل  نصحابي قبنكم فنما انوه ولاا مانم  اب عنة  نفاةا وآفاانةم وناالوا 

  نن اةل نوا إلةانم فباةوا عنةانم نن ال نوا فا نوا كنما ل ل الاال ناعب فنم اقلاوا عنة
كاا ة وات فوه م الا اصنون فاا عبل الا اق قال ناةا م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  
لوى ادتون عنانم ب نطن بان قةال بحاةة بااةة ب ةفا بةان عبةل الةا اق قةال ناةا ابةن عاااةة 
عن عماو بن لاااا عن عكامة عةن ابةن عبةا  قةال كةل  ةنطان فةي القةاآن حاةة عبةل 

/ قةةال فاةةاا  400لةةا اق قةةال ناةةا م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  بالوصةةال / صةةفحة ا

الكن  عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولا ت ال  ت وا عةن كنفنةم فاج الامةان 
قال تمال عةن كنفنةم فاج الامةان عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  

ج الرمال عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا عةن قتةال  فةي تقا نم فاج الرمال قال تلعنم فا
قولةةا ت ةةال  نانةةا ن كةة  ط امةةا قةةال  اةةا ط امةةا ا اةةي ناةةوله عبةةل الةةا اق قةةال ن بااةةي 
النواي عن نبي حصان عن   ال بن اباا فةي قولةا ت ةال  ن كة  ط امةا قةال نحةل قةال 

ت ةال  اامةا  نبو حصان وقال عكامة نكنا عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولةا
بالغاب قال قففا بالظن عبل الا اق قال ناا م ما عن قتةال  مةا ا نمنةم إى قناةل قةال كةان 
ابن عبا  اقول ناا من القنال  ب ة ونامانم كنبنم عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا عةن قتةال  
في قولا ت ال  فال تماا فانم إى مااا ظناا قال ح بك ما قل قصصةاا عناةك مةن رةدانم 

/ لرةائ  401لا اق قال ناا م ما عن الكنبي في قولا ت ةال  وى تقةولن / صةفحة عبل ا

إاي فاعل فلك غلا إى نن اراا هللا قال إن ا اج فقل فلةك إفا فكةاج وفلةك قولةا وافكةا 
ابك إفا ا اج عبل الا اق قال ناا م ما عن ناةوب عةن ابةن  ةااان نن نبةا هااةا  كةان 

ما ة امان  فقال نطةافن النانةة بنةن فنتنةلن كةل امةان  احل  نن  نامان بن لاول كااج لا 
مانن غالما اقاتل فاا ا في  بال هللا ولم ا تنن قال فنم تنل مانن امان  إى امةان  ولةلج 
رطا اال ولو ا تنا  لولةل لةا ما ةة غةالم كةل غةالم اقاتةل فاا ةا عبةل الةا اق قةال ناةا 

 ةنامان بةن لاول نطةافن النانةة م ما عن ابن طاو  عن نباا عن نبةي هااةا  قةال قةال 
عن   ب ان امان  تنل كل امان  مانن غالما اقاتةل فةي  ةبال هللا فقاةل لةا قةل إن رةاا هللا 
فنةم اقةةل فدطةةا  بنةةن فنةم تنةةل مةةانن إى امةةان  واحةةل  اصة  إا ةةان قةةال فقةةال ا ةةول هللا 



ا اق قةال ناةا صن  هللا عناا و نم لو قال إن راا هللا لم احا  وكان لاكا لحااتا عبل ال
م ما عن قتال  قال لما ا لج واصبا اف ك مع الفان العون ابنم بالغلو  وال رةي قةال 
قال الابي صن  هللا عناا و نم الحمل ح الفي ا ةل مةن نمتة  مةن نمةاج نن نصةبا م ةا 

/  402عبل الا اق قال ناا النواي عن ماصوا عن إبااهام ومااهل في قولا / صفحة 

فان اةلعون ابنةم قةال نهةل الصةنواج ال مة  عبةل الةا اق قةال ناةا واصبا اف ك مةع الة
م ما عن قتال  في قولا إن ا تغانوا اغانوا بماا كالمنل قال فكا لاا نن ابن م ة ول قةال 
هةةو الةةفهب والف ةةة ا ةةكبان اما ةةا عبةةل الةةا اق قةةال ناةةا ا فةةا بةةن  ةةنامان عةةن  ةة ال 

ن عاةةوا بنةةفه الصةةفة نهةةل الاةة اي عةةن ك ةةب قةةال هةةم والةةفي افةة  ك ةةب باةةله هةةم الةةفا
الصنواج ال م  اللا بون اكون عنانا في الاماعة عبل الا اق قال ناا م مةا عةن قتةال  
في قولا ت ال  ولبنوا في كنفنم قال في حةا  ابةن م ة ول وقةالوا ولبنةوا ا اةي ناةا قالةا 

الةا اق الاا  نال  ما ة  اة وا لالو ت  ا نى تاى ناا اقول قل هللا نعنم بما لبنةوا عبةل 
قال ناا م ما عن قتال  في قولا ت ال  منتحلا قال منتاد عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا عةن 
الكنبي في قولا ت ال   ةاالقنا قةال ل ةان احةاط بالكةافا اةوم القاامةة وهةو الةفي قةال هللا 
ااطنقوا إل  ظل فى نن  ر ب عبل الا اق قال ناا م ما عن ابةن طةاو  عةن نباةا قةال 

/ طةةااج نف ةةل  المال كةةة فنمةةا  نةة  آلم  ةةكاج قةةال ناةةا  403/ صةةفحة  لمةةا  نقةةج الاةةاا

م مةا عةةن ال هةةاي عةةن عةةاو  عةةن عا رةة قالةةج قةةال ا ةةول هللا صةةن  هللا عناةةا و ةةنم 
 نقج المال كة من اوا و ن  الاان من مااج من ااا و ن  آلم من ما وص  لكم عبةل 

وإ ةتباق قةال اإل ةتباق هةو الا اق قال ناا م ما عن الكنبي في قولا ت ال  من  ال  
اللاباج عبل الا اق قال ناا م مةا عةن الكنبةي فةي وقولةا ت ةال  عنة  اناا ةك قةال عنة  
ال اا في الحاال عبةل الةا اق قةال قتةال  هةي الحاةال عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا عةن 
همام بن مابا قال  م ج نبا هااا  اقول قال نبو القا م صن  هللا عناا و ةنم نول  مةا  

ن  الااة واوهنم عن  صوا  القما لانة البلا ى امت طون وى ابصقون وى اتفوطةون ت
مع آااتنم ونمراطنم من الفهب والف ة ومااماهم النؤلؤ  وارحنم الم ةك لكةل امةائ 
مانم  واتان ااى م   اقنا من وااا النحةم مةن الح ةن ى ا ةتال  باةانم وى تبةاغ  

بكةةا  وعرةةاا عبةةل الةةا اق قةةال ناةةا م مةةا عةةن ابةةن قنةةوبنم عنةة  قنةةب واحةةل ا ةةبحون هللا 

/ ااكحون الا اا ى انلن ولا  فانا ماةي  404طاو  عن نباا قال نهل الااة / صفحة 

وى مااة عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولا ح ةبااا مةن ال ةماا قةال عةفابا مةن 
ط بنمةاه قةال النمةا مةن ال ماا عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولةا ت ةال  ونحةا

المال كنا ا اي النما وغااه من المال كنا عبل الةا اق قةال ن بااةي النةواي عةن ااةل 
عن مااهل وكان لا نما قةال الةفهب والف ةة عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا عةن قتةال  فةي 
قولا إى إبنا  كان من الان قال من قبال من المال كة اقةال لنةم الاةن عبةل الةا اق قةال 

 ما عن قتال  في قولا ت ال  موبقا قال هالكا عبل الا اق قةال ناةا م مةا عةن قتةال  ناا م
في قولا ت ال  مت ف الم نان ع لا قال نعوااا عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  فةي 
قولا ت ال  فظاوا نانم مواق نا قال عنموا عبل الةا اق قةال ناةا م مةا عةن ال هةاي عةن 



ي صن  هللا عناا و نم عن  عني وفاطمة وهما اا مان فقةال عني بن ح ان قال ل ل الاب
نى تصةةنون فقةةال عنةةي اةةا ا ةةول هللا إامةةا ناف ةةاا باةةل هللا فةةإفا رةةاا نن اب ننةةا ب ننةةا قةةال 

/ عانم وهو اقول وكان اإلا ان نكنةا رةئ اةلى عبةل الةا اق  405فااصا  / صفحة 

الا اق قال ناا م ما عن قتال  فةي قال ناا م ما عن قتال  في قولا مو ال قال ماااا عبل 
قولا مامع البحاان قال بحا فاا  وبحا الاوم عبل الا اق ناا م مةا عةن قتةال  قةال ئ 
حقبا ( قال :  مااا   عبل الا اق قال ناا م ما عن نبةي إ ةحاق النمةلااي عةن  ة ال بةن 

اه ماةي اباا عن ابن عبا  قال  طب مو   باي إ اا ال فقال ما نحةل نعنةم بةاح وبةدم
فدما نن انق  هفا الاال ا اي ال  ا عبل الا اق قال ناةا م مةا عةن قتةال  ناةا فاةل لةا 
إن آاة لقاك إااه نن تا   ب   متاعةك ف ةاج هةو وفتةاه اورةع بةن اةون وتة ولوا حوتةا 
ممنوحا حت  إفا كااةا حاة  رةاا هللا ال هللا إلة  الحةوج اوحةا ف ةاب فةي البحةا فات ةف 

 ةابا ف ةاب فاةا فنمةا اةاو ا قةال لفتةا ااتاةا غةلاااا حتة  بنةن الحوج طااقا في البحةا 
وات ف  بانا في البحا عابا فكان مو   ات ف  ةبانا فةي البحةا عابةا فا ةل ا اةب مةن 

/ عبل الا اق قال ناا م ما عن نبي إ حاق عن  ة ال بةن  406 اب الحوج / صفحة 

اقل وقل  ةا  عناةا اباا عن عبا  قال لما اقتص مو   ننا الحوج ااتن  إل  اال ا
نوبا ف نم عناا مو   فكر  الاال عن وانا فال عناا ال الم نم قال لا من ناةج قةال 
ناا مو   قال صاحب باي إ اا ال قال ا ةم قةال نو مةا كةان لةك فةي باةي إ ةاا ال رةغل 
قال بن  ولكن نماج نج آتاك ونصحبك قال إاةك لةن ت ةتطاع م ة  صةباا كمةا قةص هللا 

في ال فااة  اقنا قال مو   ن اقتنا لتغاق نهننا لقل ا ج را ا إماا حت  بنن إفا اكبا 
اقول اكاا قال ى تد فاي بما ا ةاج وى تاهقاةي مةن نمةاى ع ةاا فااطنقةا حتة  إفا لقاةا 
غنما فقتنا قال نقتنج اف ا  كاة بغاا اف  قةال م مةا قةال الح ةن تا بةة قةال نبةو إ ةحاق 

وكةان واااهةم منةك اد ةف كةل  ةفااة غصةبا عبةل في حلانا لقل ا ج را ا اكاا حت  بنةن 
الا اق قال ناا م ما عن لا  عن طاو  نن ااال ابتاق  ماا وحمنةا إلة  نا  الناةل 
فنما لاا مانم صب عناا ماا مننا نم باعا وا ل نماا في كا  نم ابطا في لقل ال ةفااة 

لةلقل نةم ن ةف نم  ااوا وكان م نم قال في ال فااة فص ل القال حت  ا توى عن  ان  ا
الكا  ففتحا فا ل انقةي فةي ال ةفااة لاهمةا وفةي البحةا لاهمةا حتة  نتة  عنة  آ ةاه / 

/ عبل الا اق وقال م ما وقال قتال  نمامنم نى تاى ناا اقول من واا نةم  407صفحة 

انام وهي بان الاا وفي حا  ابن م  ول وكان واا نةم منةك اد ةف كةل  ةفااة صةالحة 
كافاا وفةي حةا  نبةي بةن ك ةب وكةان نبةواه مةؤماان فدالاةا نن  غصبا ونما الغالم فكان

ابللنما ابنما  ااا ماا  كا  ونقاب احمة باا بواللاا وامةا الاةلاا فكةان لغنمةان  ة ال 
اتمان في الملااة وكان تحتا كا ا لنما قال مال لنما عبل الا اق قال ناا م ما عن قتةال  

ج الغاامة عن  من كان قبناا ونحنج لاةا عبةل نحل الكا  لمن كان قبناا وحام عنااا وحام
الةةا اق قةةال ناةةا م مةةا عةةن قتةةال  فةةي قولةةا ت ةةال  فةةدتبع  ةةببا قةةال ماةةا ل انا  عبةةل 
الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولا ت ال  ص الا  لقا قال حصةل مةا فانةا فنةم اتةاك 

 ةال  وكةان تحتةا فانا رئ عبل الا اق قال اا ابن عاااة عن حمال عن مااهل فةي قولةا ت



/ عبةل الةةا اق قةةال ناةةا ابةةن عاااةةة عةةن  408كاة ا لنمةةا قةةال صةةح  مةةن عنةةم / صةةفحة 

عماو بن لاااا عن   ال بن اباا قال قنج ىبةن عبةا  إن اوفةا اة عم نن مو ة  لةا  
بصاحب ال  ا فقال كفب علو هللا ن بااا نبي بن ك ب عن ا ةول هللا صةن  هللا عناةا 

في باي إ اا ال فقال لا ني الاةا  نعنةم فقةال ناةا ف تةب عناةا و نم نن مو   قام  طابا 
هللا إف لم اال ال نم إل  هللا فقال هللا بن  عبل لي عال مامةع البحةاان قةال ابةي وكاة  بةا 
قال تد ف حوتا فا نا في مكتل حا  افااقةك الحةوج فنةو نةم قةال فد ةف حوتةا فا نةا فةي 

ا  اقااقك بكةا الحةوج فةمفاي حتة  إفا نتاةا مكتل نم ااطن  هو وفتاه امراان قال لفتاه ح
الص ا  اقل مو   فا طاب الحوج في المكتل ف اج ووقع في الماا فدم ك هللا عاا 
اااة الماا منل الطوق ومل إبناما والتي تنانا وفتحنا قةال فا ةي نن ا بةاه قةال فااطنقةا 

ااا هفا اصبا قةال ولةم حت  إفا كان من الغل قال مو   لفتاه ااتاا غلاااا لقل لقااا من  ف
اال الاصب حتة  اةاو  حاة  نمةاه هللا قةال ناااةج قةل إف نوااةا وفةي إلة  الصة ا  كةل 
فإاي ا اج الحوج حت  بنن فةي البحةا عابةا قةال فلةك مةا كاةا ابةن فااتةلا عنةئ آنااهمةا 
قصصا قال اقصان آنااهما حت  نتاا الص ا  فإفا هما باال م ةا  عناةا النةوب ف ةنم 

/  409ا وقال وناةي بدا ةك مةن  ةالم قةال مةن ناةج قةال ناةا / صةفحة مو   فال عنا

مو   قال نمو   باي إ اا ال قةال ا ةم قةال فمةا رةداك قةال ا تةك لت نماةي ممةا عنمةج 
ارلا قال وما اكفاك نن التواا  االاك فال ونن الوحي ادتاك قال ناا عن  عنم من عنم هللا 

هللا عنمكةا ى نعنمةا نتب ةك عنة  نن ت نماةي  عنمااا هللا ى ت نما وناج عن  عنم مةن عنةم
مما عنمج ارلا حت  بنن وى نعصي لك نماا قال فااطنقا امرةاان عنة  ال ةاحل ف ةا  
ال  ا فحمل بغاا اول فنما اكبا ال ةفااة اةاا عصةفوا فوقةع عنة  حةا  ال ةقااة ماةا 

ال صةفوا فاقا من الماا قال ما ااقص عنمي وعنمك من عنةم هللا إى منةل مةا اقةص هةفا 
مةةن البحةةا قةةال فبااةةا هةةم فةةي ال ةةفااة لةةم افاةةد مو ةة  إى وهةةو اااةةل نو إفا هةةو اااةةل نن 
ا اقنا قال ح بج ناا قال وتل فانا وتلا فقال حمناا بغاا اول وتاال نن ت اقنةا وتغةاق 
نهننةةا إلةة  وى تاهقاةةي مةةن نمةةاي ع ةةاا فكااةةج انولةة  ا ةةاااا ى تؤا ةةفاي بمةةا ا ةةاج 

ما ان ب مع الغنمةان فقةال باةله هكةفا كداةا احتة  ان ةا فقطةع ان ةا ف ااا حت  لقاا غال
فقال لا نقتنج اف ا  كاةة بغاةا افة  إلة  قولةا فواةلا فانةا اةلاا اااةل نن اةاق  فدقامةا 

/ لةةا مو ةة  لةةم ا ةةافواا ولةةو رةة ج  410وقةةال باةةله هكةةفا وعللةةا باةةله فقةةال / صةةفحة 

ي صةن  هللا عناةا و ةنم وللاةا نن لت فج عني نااا قال هةفا فةااق بااةي وبااةك قةال الابة
مو   صبا قةال عمةاو كةان ابةن عبةا  اقةان نمةا الغةالم فكةان كةافاا وكةان اقةان وكةان 
نمامنم منك اد ف كل  فااة صةالحة غصةبا قةال عبةل الةا اق فتاةاول ان  الغةالم بةنال  
نصابع اإلبنام والنتان تنااانةا قةال عبةل الةا اق فةد بااي إ ةاا ال عةن  ةماك بةن حةاب 

حباب بن  مار ان لي قال نتي اال ف دل عناةا وناةا عاةله عةن في القةااان فقةال  عن
هو عبل صالا ااصا ح فدطاق هللا ف  ا لا ال ةحاب فحمنةا عناةا ومةل لةا فةي ان ةباب 
وب ط لا في الاوا نم قال لناال نا ةاك نن ن اةلك ف ةكج الااةل وانة  عبةل الةا اق 

البقاةج الصةنحج ى إلةا إى هللا و ةبحان هللا  قال ناا النواي عن ماصوا عن مااهةل قةال



والحمل ح وهللا نكبا عبل الا اق عن م ما عن الح ةن فةي قولةا ت ةال  عةان حم ةة قةال 
حاا  وكفلك قانها الح ةن عبةل الةا اق قةال م مةا وقةال الكنبةي طااةة  ةولاا / صةفحة 

انها فةي عةان / عبل الا اق عن م ما قال ن بااي إ ماعال بن نماة نن م اواة ق 411

حاماة وقانها ابن عبا  في عان حم ةة فقةال ابةن عبةا  فدا ةل إلة  ك ةب فا ةدلا فامةا 
تغاب فدا ل إلاا فقال تغاب في نةدط ا اةي طااةة  ةولاا عبةل الةا اق قةال ناةا النةواي 
عن نبي إ حاق عن ابن عبا  قال في قولا ت ال  لقاا غنما فقتنا قال طبةع الغةالم كةافاا 

ناةا نن التامةي قةال ن بااةي  ناةل بةن نحمةل قةال حةلناي عنمةان بةن نبةي عبل الا اق قال 
حا ا قال لي ابن عبا  لو اناج إلي وإل  م اواة وقانج في عةان حم ةة فقةال حاماةة 
ول ل ك ب ف دلا فقال ناتم نعنم بال اباة ماي ولكانا تغاب في عان  ةولاا نو قةال فةي 

ى نارةةلك قصةةال  تبةةع : قةةل كةةان فو حمةةد  ى نلاي ني فلةةك قةةال  ناةةل الةةفي رةةك فقةةال ن
القااان عمي م نما منكا تلانا المنوك وتفتلي فدت  المرااق والمغااب ابتغةي   ن ةباب 

/ فانى مغاب الرم  عال مغابنةا غاةا   فةي عةان  412منك من حكام مارل / صفحة 

في  نب وندط حامل عبل الا اق قال ناا ابةن المبةااك عةن عمةاو بةن ماةفول نحمةل بةن 
ان عن عنمان ابن نبي حا ا احوا من هفا قةال فقةال لةا ابةن عبةا  مةا ال نةب قةال منا

الطان بن اانم قال فما الندط قال الحمد  قال فما الحامل قةال الرةلال ال ةوال قةال اةا غةالم 
إاتاي باللوا  فكتبا عبل الا اق قال ن بااةي ابةن التامةي عةن نباةا نن م اواةة قةان حاماةة 

  ل عانا ابن عما فقال حاماة ف دل عانا ك با فقال إانةا تغةاب وقان ابن عبا  حم ة و
في ماا وطان فقال ابن عبا  إاا احن نعنم عبل الا اق قال ناا م ما عن قتال  في قولا 
ت ال  نما من ظنم ف و  ا فبا قال هو القتةل عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا عةن قتةال  فةي 

إانا ال ا  قال م ما وقةال قتةال  بنغاةا نانةم  قولا ت ال  لم اا ل لنم من لوانا  تاا اقال
كااوا فةي مكةان ى انبةج عناةا بااةان فكةااوا اةل نون فةي ن ةااب لنةم إفا طن ةج الرةم  
حت  ت ول عانم نم ا ااوا إل  م اارنم عبل الا اق قال ناا م مةا عةن قتةال  فةي قولةا 

ال  في قولا ت ةال  ت ال  فنل اا ل لك  ااا قال نااا عبل الا اق قال ناا م ما عن قت
 با الحلال قال قطع الحلال عبل الا اق قةال ناةا م مةا عةن قتةال  فةي قولةا ت ةال  بةان / 

/ ال لان قةال همةا اةبالن عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا عةن قتةال  فةي قولةا  413صفحة 

ت ال  نفا  عناا قطاا قال نفا  عناا احا ةا عبةل الةا اق قةال ناةا م مةا عةن قتةال  فةي 
  فما ا ط وا اقول نن اظنةاوه قةال مةا ا ةطاعوا نن ااتقةوه ومةا ا ةتط وا لةا قولا ت ال

اقبا عبل الا اق قال ناا م ما عن إبااهام بن نبي حةا  عةن المصة ب بةن  ة ل بةن نبةي 
وقاص عن نباا في قولا ت ال  هل ااب كم بان  اان نعمةاى قةال هةم الانةول والاصةااى 

كناةل عةن نبةي الطفاةل قةال قةام ابةن الكةوا إلة   عبل الا اق قال ناا النواي عن  نمة بن
عني بن نبي طالب فقال من ان  اان نعمةال إلة  صةا ا قةال وانةك مةانم نهةل حةاوااا 
عبل الا اق قةال ناةا م مةا عةن وهةب بةن عبةل هللا عةن نبةي الطفاةل عةن عنةي مننةا عبةل 
 الا اق قال ن بااي النواي عن ماصوا عن هالل بن ا ا  عن مص ب بةن  ة ل قةال
قال   ل هم نهل الصوامع عبل الا اق قال ناا ا فا بن  نامان قال ن بااةي عمةاو بةن 
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لكنمج ابي قال لو كان كل راا  في انا  نقالما والبحا امةله مةن ب ةله  ةب ة نبحةا 
انقةالم قبةل نن تافةل كنمةاج ابةي قةال م مةا عةن عبةل  لو كان ملالا لافل المةاا وتك ةاج

الكاام الا اي عن طاو  قال ااا اال فقال اا ابي هللا إاي نحب الانال في  ةبال هللا 
ونحب نن ااى موطاي وا ا  مكااي فدا ل هللا ت ال  فمن كان اااو لقاا ابةا فنا مةل 

 عمال صنحا وى اراك ب بال  ابا نحلا 
 
 


