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 ا�Jي اG:Hن:D م�رس:*� و�DE6 مC ا���Bع )��*� ا���م(إّن ت	اث أه� ا�)�'
و�P اس:;��' هOJ . أت)��*� ی ّ)	 �C م�رس" ج�م " �L:, �	وع ا�� 	�" اKس�م�"

ا���رس" أن ت	ّب� ا���6س ا���: �ة ��T:	اف مC هJا ا�� �C، وت#ّ�م �ُ�م" اKس�م�" 
�*� ا���م(ا�)�' ه�آ)�ر ا� ��ء ا��J:7یWُ� C;, أ�( "Zإث�رات وأس C�(��:س���"، م�	ا�

 Cرج*�، م#ّ�م��Hس�م�" وKة ا	ا��7ض �Hدا Cی" م	اه� وا-ت��ه�ت ا��6J�ش:, ا�
 .�*� أم:C ا�ج�ب" وا�7�ل �, م�ى ا�#	ون ا��::���"

  ـ م�;#ً� مC م�bو���تD ا�:�)��*� ا���م(و�P ب�در ا����! ا� ���� �ه� ا�)�'
أJHه� �, ��ت#D ـ ����ع �C �	ی� ا�	س��" و�#�ئ#*� ا�:� ضّ)� ��*� أرب�ب ا�6	ق 

��*� (ا�)�' وا��Jاه� وأ
�7ب ا-ت��ه�ت ا����وئ" �fس�م، م#:H �ً�6;, أه�

وأت)�ع م�رس:*� ا�	ش��ة ا�:� �	
' �� ا�	د �, ا�:�7ی�ت ا���:�	ة، )ا���م
 .�h	 ���اج*" وب����:�ى ا��;�ب �� آّ�و��و�' أن ت)#, �, ا��وام �� gّH ا

��� هJا )��*� ا���م(ا�)�' إّن ا�:��رب ا�:� تG:Wن*� آ:� ���ء م�رس" أه
�� ی7:�� ا�,; ا��B��ر �	ی�ة �� ن��*� � ��
ا� #� وا�)	ه�ن  �ن*� ذات ر

وی:�ّ�� ا�*�ى وا�: �h ا��Jم�م، وی�k�W ا� ��ء وا���6	یC مC ذوي 
 . ی�:��Dm ا� #� وت:#)D ا�6;	ة ا����"ا-�h:Hص H;�بً�

�:#�م �;ّ�ب ا�#�#7" )��*� ا���م(و�P ج�ءت م�7و�" ا����! ا� ���� �ه� ا�)�'
م	�" ج�ی�ة مC هOJ ا�:��رب ا��mّ�" م�H Cل م����" مC ا�)�7ث وا���6�bت ا�:� 

� ، أو مC )���م��*� ا(ا�)�' ی#�م ب:6��h*� م�6�bن م �
	ون مC ا���:��C ���رس" أه
 	L! ب����م ا���P C� �ًB� ،"6ی	Lرس" ا���ا� OJ*ب�-�:�7ق ب �*�� nأن � ا CیJا�
 �ًBا�#�ام, أی Cم م���وتo�#7 م� ی:�D�� ,H ا��6ئ�ة مC م�6�bت ���ء ا��L " ا
, ا�7#�ئo ا�:� � p:6�:� ،o7�:��ن هOJ ا���6�bت م�*ً� �Jبً� ���6س ا�;��)" �

م�رس" أه� ا�)�' ا�	س���" � ��� أج�!، �� �h	 ت:��م� ��D ا� #�ل ت#ّ�م*� 
� س	ی! و�	ی��Lرواح ب�� ا���6س وا
 .وت:�ا

 ...ون:#�م ب���L	 ا��Gی� �����" ا���� �	��ن ا���ر �:D6��r هJا ا��:�ب

 ���وآّ�� أم� ورج�ء بrن ن��ن P �Pّ�م�� م� اس:; �� مC ج*� أداًء �) s م� �
, ا��یC آّD ت��O رس��"� O	*E�� oّ7ا� Cب��*�ى ودی Dرس�� � رّب�� ا� ��E ا�Jي أرس

 .وآ6, ب�n ش*��ًا



 

�*� ا���م(ا�!�!+ ا�&��!� 0ه. ا�'�-�( 

 ا�!&�ون�% ا�%���12

  ا�!�1م%


اط ا�ّ���ة  � �ّ� �ّ� 

 

 

 

 

 

 ا�!�1م%

 D#H 	�H ,وأش	ف ب	ی:D م7�� ا�7�� n رب ا� ����C، وا��hة وا���م �

Cی	ا�;�ه C�(�;ا� D�t , .ا��h;6, و�

� ا� )�دة، و�P ن�ب�� اn : أم� ب �Bأ� Cم nا �� sm(وا� ،nآ�ن ا��7 �� ا �#�

 ،Oأ��اء sm(ون ،Oمّ�� أن ن�7 أو���ء �;� ،D�� sm(وت ��, إ�, ا��7 وا� Dس)�7ن

 .�:, ن�6ز ب	ض�O س)�7نD وت ��,

�w )١(»وه. ا��ی: إ8ّ ا��7«: أن*� ���Pا)��*� ا���م(و�P ورد �C أه� ا�)�'�� �m(��� ،

nا DBm(ی Cم sm(وی ،nا D(7ی Cم x�7أن ی �P��. 

>. إن آ��� (: وا��7 ب;)� :D ی#:B� ا��:�ب " ��7)�ب، �Pل اn س)�7نD وت ��,

، ����7 و��O مC دون م:�ب " - ی�6� و- ی�6! مC )٢()ت7'�ن ا= ��ت'&�ن� ی7''�� ا=

�w إن��ن أن ی��� ��x شyW وه� - ی:�ب D، ب� ا��7 ه� �� o7ی �� ،zی��� ذ�

 .ا��:�ب " ��7)�ب، آ�� ورد ذ�z �� ا�#	tن ا��	ی�

 nأ�)�ء ا wف�hن��ن �� م ��� ،sm(ن Cن�7 وم Cف م	أن ن  �m(ه�� ی� Cوم

 .نD وت ��,س)�7

 nا sm(ی Cم sm(وب ،nا D(7وی nی�7 ا Cْی��7 ب�7 َم ��وا� #� ا��

 Dس)�7ن nی�7 ا Cوم ،nا D(7ی C" م�	م  ���وی)DBm اn، ومC ه�� ی:7:� �

)١  ( � . ٢١٩: ١٢م�:�رك ا��س�ئ

 . ٣١:tل ��	ان)  ٢(



 ،D(7وت ��, ی Dس)�7ن nأو أّن ا ،nی�7 ا Dأن یّ��� أّن yWش w��� o7وت ��,، �� ی

�, هOJ ا����ىب� - ب� مC ن�h ا����� . 

 nی7)*� ا �ً
�Wی6" أّن ه��ك أش	Lوای�ت ا�	" وا��ی	ت ا�ی�ت ا��	ذآ �Pو

 .وی7)�نD، �7	ي� ب�� أن ن 	�*� ��� ن:��z ب7)*�، آ� ی����� مC ن�ر ج*��

�*� ا���م(ومC هb-ء ا�ش�Wص أه� ا�)�'�( Cاب � ب�جD ��م، واKم�م �

 .ب�ج�H Dص)��D ا���م(���k أب�

 ه� أ�ّ� )��D ا���م(���k �#� وردت ا���دی� ا��:�ات	ة �:$)' أن �� بC أب�

o إ�, اn س)�7نD وت ��,Wی$)٣(ا��� 	آJم�*�، وس�ف ن C�: 

 

B إ�A ا=)��D ا���م(��: ا��7ی@ ا0ولCأ�ّ� ا� : 

 ـ ��ث�� أب� �� ا����7، أن)rن� أب� �)� اn م7�� بC أ��� ابC أی�ب ا��6hر ١

-�P ،ی�تGی #�ب ا� Cی�ن� ب Cب ���أب� : و� Cض اب��� Cب ��أ� Cب ��ث�� م7��

ل، �C ی�7, بC س ��، �C أن� �k)"، ��ث�� أب� ی�7, ابC ���ن، �C س���ن بC ب�

zم�� Cب)D�� nرض� ا(ل�P  :»nم رس�ل ا�Hآ�' أ)D�tو D�� nا ,
(nس�ل ا	ّ�م �#ُ�) nا ,


D�tو D�� ا��J� ب�Fّ� خG1 إ��G یFآ. م&� م: هEا: �	خ م�Lي، �#�ل)�K .ا�)�
 ا�

': �Pل#� :��D ا���م([ا�*� اج D رج� مC ا�ن�hر، ���ء ��( ['إن : �#

nرس�ل ا)D�tو D�� nا ,
(', ��ج"، ث� ج�ء �#� :nإن رس�ل ا)D�tو D�� nا ,
( ,�

nج"، ث� ج�ء �#�ل رس�ل ا��)D�tو D�� nا ,
( :Lا��nل رس�ل ا�#� �H�� ،) D�� nا ,


D�tو( :M�� G�'� دن� : ، �#�لم�
A ��ج%إن هS TEخ
 ثQث آ
ات ی� Gأن ��Vی ،Xأن. 

A م� ��&-؟: �#�ل� G .م� �!

' .ی� رس�ل اn، س� ' د��ءك ��r))' أن ی��ن رج� م�P Cم�: �#

nل رس�ل ا�#�)D�tو D�� nا ,
(:Zج. >� ی�7 >�م
 .»إن ا�

, ش	ط ا�C�W�L و�� یW	ج�O، و�P رواC� O أن� ج���" � p�7
هJا ��ی� 

� وأب�مC أ
�7بD زی�دة �, ث�� C� "وای	7' ا�
س �� ا��Wري  ث�C ن�6ً�، ث� 

 .)٤(وس��6"

)٣  (��D ا���م(و���م� ن#�ل ذ�z ��ن�� ی��ن �� (nب � رس�ل ا nإ�, ا oWأ�ّ� ا�)D�tو D�� nا ,
ا�Jي ه� �)�� )

 .اn س)�7نD وت ��,

)٤  ( C�7�7hا� , . ١٣٠: ٣ا���:�رك �



، ��ث��   ـ ��ث�� ا�C�7 بC ���د، ��ث�� م�*	 بC �)� ا��z بC س! ـ ث#" ـ٢

,���  D�� nا ,ّ
ب� C�	C� ، إس����� ا���ي، �C أن� بC م��z أن ا��)� 

]D�tو[�� ا��J� ب�Fّ� خG1 یFآ. م&� م: هEا ا�)�
: ����k Oئ	، �#�لآ�ن   وسK، ���ء أب� ا�

Oد	� 	�ث� ج�ء � ،Oد	� 	ذن)٥(ب�r� � .)٦(�D ، ث� ج�ء �

 �#� ورد هJا ا��7ی� �� آ$�	 مC ا���hدر، وهJا ی�رث ا-k���Zن :أ>�ل

C آ$�	 �� ا�)�ای" ب�hورO، �*� ��ی� م:�ات	 - ی:;	ق ا�zL إ��D، و�P أش�ر اب

�6� ا�#� «: وا��*�ی" إ�, آ$	ة k	DP، وت �د ا���6�hت ���D، إّ- أنD م! آ� ذ��P zل

	Eا ا��7ی� نJ7" ه
 Cم«. 

��ذا آ�ن هJا ا��7ی� �P آ$	ت k	DP ـ آ�� ورد �� ت )�	 ابC آ$�	 ـ ���ذا أ
�ر 


7" هJا ا��7ی� نE	؟�6� : ابC آ$�	 هJا ا���7 ��D؟، و���ذا �Pل Cم � !!ا�#

 .أ��ذن� اn مC وس�س" ا�C�k��L، وضCm ا�#�ب

 

�D ا���م(��: ا��7ی@ ا��2ن��(Zا= ورس�� Z'7ی : 

وا��7ی� ا�$�ن� ا�Jي أردت ذآ	O �� 	�" اKن��ن ا�Jي ی�� أن نD(7 ه� هJا 

 :ا��7ی�، و�P ذآ	 ب �ة k	ق، نJآ	 نGرًا م�*�

١ Cل ـ ��ث�� ه�ذة ب�P ،"6�H : �(� C� ،nن أب� �)� ا��م� C� ،ث�� ��ف��

,«: اn بC ب	ی�ة ا�ن�hري ا�س��، �C أب��P ،Dلّ
 nل رس�ل اGن ���  D�� nا

]D�tا]و���Pو 	(�H �: ج�ء م7�� �� أه� ی$	ب، �Pل:  وس� بB7	ة (�H	 �Gع أه

 D�� nا ,ّ
 nرس�ل ا � (�]D�tو[Wا� Cب 	�� �;�ب ب����س �#� أه� �H)	،  وس

�D  �	دوO وآO�6L ه� وأ
�7بD �	ج �ا إ�, رس�ل� nا ,ّ
 nا]D�tو [ �وس

� بC أب� ���k»���ء أب� ب�	 �	دO، ث� ج�ء ��	 �	دO«أنE	 أی*� ا�#�رئ إ�, )  ٥(� "�Gم� �E� ف	ا���م(، ت  D��(   ،

� nإ�, ا oWأ�ّ� ا� ��ج�ن أو أ��ه	آ�ن ا� ��nرس�ل ا ��رده ��)D�tو D�� nا ,
( . 

)٦  ( ,: ، أم��� ا���L ا�;�س�٨٩: ، ا��h6ل ا��W:�رة٣٣٦: ، ا���:	ش�١٠٥: ٧روي هJا ا��7ی� �� م��� أب� ی 

٣٠٩: ٢، ��" ا�ب	ار ٦١: ، ذ�Hئ	 ا� #),٥٤٦ Gج� �ن�ار ٣٢٣: ١، م�ی�" ا��، ٦٥: ٤، ا��mی	 ٣٧٤: ٣١، ب�7ر ا

 gوس��D (، ج�اه	 ا��;��� �� م���P اKم�م ��٣٣١: ، ن*� اKی��ن١٦٧: ١٣، آ�G ا� ��ل ٣٣٦: ٦ا�� �� ا�

، ٥٥١: ، ا��hWل٢٠٢: ١) ��D ا���م(، ���ن أH)�ر ا�	ض�١٥٠: ٢، ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, ٥١: ١)ا���م

، ا�h	اط ٣٨: ١، ا-رش�د ٣٣: ، ا-��hح٤٨٩: ٢) ��D ا���م(، م���P أم�	 ا��bم��١٤٠C: ٦ش	ح أ
�ل ا����� 

، ن*� ٦١٤: ٦، م�:�رك س��6" ا�)�7ر ١٣٤: ، ن*�ی" ا��رای"١٤٤): ��*� ا���م(، م���P أه� ا�)�'١٩٣: ١ا���:#�� 

، ا���C ا��)	ى ٢٢٤: � ��ر وا���ازن"، ا�٣٠٠: ٥، س�C ا�:	مJي ٣٠٩): ��D ا���م(، اKم�م ��١٢٩: ١ا�� �دة 

�D (، ت��6	 اKم�م ا� ��	ي٢٦٤: ٣، ش	ح ن*� ا�)�T" ٢٣٤: ، م��� أب� ���6"٢٥٣: ١، ا�� �� ا��)�	 ١٠٧: ٥�

، ا�)�ای" ١٧٦: ، ت�ری� ج	ج�ن٦٣: ، ا���ه	ة �� ن�� اKم�م �� و٢٧D�t: ١، ا�:��6	 ا���h� ٦٢٤): ا���م

، تrوی� ١٩١: ٧، س)� ا�*�ى وا�	ش�د ٣١٦: ١، إ��م ا��رى ب��rم ا�*�ى ٢٦١:  ا��h;6,، ب�Lرة٣٨٧: ٧وا��*�ی" 

٢٥٦: ٢) ��D ا���م(، ���ة اKم�م ا�	ض�٧٩١: ٢ا�ی�ت. 



C(ی�)ل)٧�P ،D�7ب
�D  �#�ل رس�ل اn:  أ
�7بD وی�)�D أ� nا ,ّ
]D�tو [�: وس

Zا= ورس�� Z'7وی Zی�7 ا= ورس�� Qاء \�ًا رج� .�0)�: ا�

ّ�ً� وه� ی�مJZ أرم�، : ��� آ�ن ا��m ت�hدر �*� أب� ب�	 و��	، �Pل: �Pل� ����

#� أه� �H)	 و�#� م	�)ً� : ��ن;o ب����س، �Pل: �:6� �� ���D وأ�;�O ا��اء، �Pل�

 :ا��W)	ي وإذا ه� ی	ت�G وی#�ل

�' �H)	 أن� م	�ّ� � �P ***ب	م� � ش�آ� ا���ح ب;

 �*' ت(Pث أ�� أC k أ���نً� و���ً� أض	ب*** إذا ا�

���:#, ه� و�� �B	بD ض	ب" �, ه�م:D ب�����، �s ا���� م�*� : �Pل

��� ت:�م Ht	 ا���س �:, �:p : ب��ض	اس، وس�! 
�ت ض	ب:D أه� ا� ��	، �Pل

�و�*�)٨(«. 

٢ Cم�� ب Cب ��م7 C��7ة، ��ث�� أب�ا�G�� Cی� ب	)� ا��� ��أب� م7 Oن�	(Hـ أ 

�أ���ا���ت�، ��ث�� أب� ب�	 �)�  م7�� بC �$��ن ا�زدي ا��h	ي، ��ث�� أب�م�

� ا�$#6�، ��ث�� ا�����ب  اn بC س���ن ا�ش �� Cب ��ا����:�ن�، ��ث�� م7

Cب ��� Cب nا��7رث، ��ث�� �)�ا Cاب C� ،	�(ج Cس �� اب C� ،Dأب� C� ،	�(ج Cب �

�D «: �)�س �Pل� nا ,ّ
 nب � رس�ل ا]D�tم ] وG*� 	(�H ,إ� 	أب� ب� �وس

 ,ّ
 nل رس�ل ا�#� ،D�7ب
�	ج!، �) � ��	 �*Gم �	ج! ی�)C أ
�7بD وی�)�D أ

 D�� nا]D�tو [� ویZ'7 ا= ورس��Z ی^�L ا= 0د�&: ا�
ای% إ�A رج. ی�7 ا= ورس��Z: وس

Z��D� ��#� ،�ً�ّ . إنD أرم�: ، ���� �

��P :Dل� nا p:6� "ای	ا� Dإ�� !��� ،Oء��� O���� O٩(اد��(«. 

��ث�� ب	ی�ة بC س��6ن بC� : C ی�ن� بC ب��	، �C م7�� بC إس�7ق:   ـ و�Pل٣

�" بC ��	و ابC ا�آ�ع�	وة ا�س��، �C أب�C� ،D س)D�� nل)رض� ا�P ، :» � ب

 D�� nا ,ّ
 إ�, ب �h� sن �H)	، �#�ت� )رض� اD�� n(أب� ب�	  وس�]وD�t[ا��)� 

 .ث� رج! و�� ی�p:� C و�P ج*�

 . �#�ت� ث� رج! و�� ی�p:� C)رض� اD�� n(ث� ب � ��	

 D�� nا ,ّ
 nل رس�ل ا�#�]D�tو[� ا�
ای% \�ًا رجQ یZ'7 ا= ورس��Z، �0)�::  وس

 .وی�7 ا= ورس��Z ی^�L ا= �A ی�یZ و��X ب^
ار

)٧  (� !!!.انE	 أی*� ا�#�رئ ا��	ی� �*OJ ا���" ا�:� وردت �� آ:� ا�#�م، وا�	ف م ��ه� ت 	ف ا�	ج

)٨  ( ��h�٥٢١: ٨ا�. 

)٩  ( oL٩٦: ٤٢ت�ری� م�ی�" دم. 



"���P : Dل س� nا ,ّ
 nرس�ل ا ����]D�tوه� ]و ،���k �أب Cب �� � وس

 .خE ا�
ای% وام_ بA�� �K ی^�L ا= ��G: ی�مJZ أرم� �:6� �� ����D، ث� �Pل])��D ا���م([

D6 ن:)! أث	O �:, رآG رای:W� �� D	ج ب*�، وW� و�"، وإّن�	ول ه	ل ی*�hی nا

! ی*�دي مC رأس ا�Ch7، �#�ل)١٠(رض�k�� ،Ch7رة ت7' ا���� Cم  : Cم

 .أن'؟

 .أن� �� ب: أب� `���: �Pل

, ی�یD: ل ا��*�دي�#�� nا p:� ,:� !رج ��م�س,، � ,):� وم� ُأنGل �T«. 


�، أن)rن� ا� ;�ردي، �C ی�ن� بC ب��	، �C : و�Pل ا�)�*#�* �أن)rن� ا��7آ� ا

��� آ�ن ی�م �H)	 أJH «: ا�C��7 بC واC� ،�P �)� اn بC ب	ی�ة، أH)	ن� أب� �Pل

� ا��اء أب� ب�	، �	ج! و�� یD� p:6، و��:Pو ،D� p:6ج! و�� ی	� 	�� OJHأ �mآ�ن ا� �

 .م7��د بC م��"، ورج! ا���س

 D�� nا ,ّ
 nل رس�ل ا�#�]D�tو[�\�ًاإ�A رج. ی�7 ا= ورس��Z  ��اJ� 0د�&::  وس

Z� =ا L�^ی A�� +ج
, رس�ل ویZ'7 ا= ورس��Z �: یh� ،ًا�T p:6ن�6س�� أن ا� "(�k ��:(� ،

nا ,ّ
 nا D�� ]D�tو [ Cمّ�� م ��ً�، ��ئ�P م�Pاء و�
�ة ا��mاة، ث� د�� ب�� �وس

 D�� nا ,ّ
 nرس�ل ا Cم "�Gم� D� �وس��ّ- وه� ی	ج� أن ی��ن ذ�z ] وD�t[رج

� بC أب� � ���� ،Dآ�ن' �� م� "�G��� �ت;�و�' أن� �*� ور� ' رأس ,:� ،�ا�	ج

���7*�� ث� د�! إ��D ا��اء �D� p:6، ��� ' �)� ا���k : n وه� ی�P ،D���� ��:Lل

 .)١١(��ث�� أب� أنD آ�ن 
��ّ� م	�ّ�: بC ب	ی�ة ی#�ل

 .���رة م�:� " �T	 ث�ب:" �� ا�رض، آrن*� م�$�رة �� ب;�ن ا�ودی"، آ:�ب ا� �C، م�دة رض�: ا�	ض�)  ١٠(

6" ـ �� ا����� )  ١١(:W�6ظ م�rا ا��7ی� ـ وبJائ! ٣٥١: ٨روي ه	Lا� �: ، ت�7 ا� #�ل٢١١: ، ا��hWل١٦٢: ١، �

٣٤٦C�E١٢٧: ، روض" ا��ا�Cم��b�ا� 	أم� �Pا���م(، م�� D�: ١، ش	ح ا�H)�ر ٢٩٩: ، ا���:	ش�٣٤٥: ١)�

، ١٥٩: ، ا�W	ائ� وا��	ائ٤٠٦p: ١، ا-�:��ج ١٥٠: ، ا-�h:Hص٤٢: ، ا���' ا-�:#�دی"٣٤: ، ا-��hح٣٠٢

 ���k �ل أبt �Pة٩٥: ١م����١٣: ، ا� �، ٨٨: ٤، ��ا�� ا���Z� ٧٣: ، ذ�Hئ	 ا� #),٥٧: ، ا�;	ائ�١٥٢: ، ا��B6ئ

	B:7�ارم٧٠: ا��hا� ،"P	*�ار ٨٤:  ا�	ب��D (، م���P أه� ا�)�'١٥٨: ١٠، ب�7ر ا�ن�ار ٣٢٥: ٢، ��" ا�


" �)#�ت ا�ن�ار ١٣٧): ا���م�H ،٢٦: ١�، ١٥٧: ٢، م�:�رك س��6" ا�)�7ر ٣١): ��D ا���م(، م#�م اKم�م �


p�7 ا�)�Wري ،١٨٥ و ٩٩: ١، م��� أ��� ٣٨٠: ١، أ��دی� أم ا��bم��C ��ئL" ١٢٩: ١ن*� ا�� �دة  ٧٦: ٥ ،

 �: ٦، م��! ا�Gوائ� ٣٦٢: ٦، ا���C ا��)	ى ٣٠٢: ٥، س�C ا�:	مJي ٤٥: ١، س�C ابC م�ج" ١٩٥: ٥
p�7 م�

، م��� أب� ی , ٥٢ و٥٠ و٤٩): ��D ا���م(، �hHئy أم�	 ا��bم��٢١٨C: ، ب�m" ا�)���٩٠: ٦، �:p ا�)�ري ١٥٠

٢٩١: ١�، آ�G ٢٣٤: ١١، ش	ح ن*� ا�)�T" ٣٤٨: ٣، م��� ا��Lم��C ٥٩: ٦وسg ، ا�� �� ا�٣٢٤: ، أم��� ا���7م

، ٣٧٣ و ٣٧٢ و٢٥١: ٧، و٢١١: ٤، ا�)�ای" وا��*�ی" ٩٣: ، أن��ب ا�ش	اف٣٦: ٢، ش�اه� ا�:�Gی� ٤٦٧: ١٠ا� ��ل 

Kم�م ، ت	ج�" ا١٧٠: ، ا����٢٠٧�P: ١، إ��م ا��رى ب��rم ا�*�ى ٢٨: ٢، ا-س:�mث" ٧٩٧: ٣) ص(س�	ة ا��)�

C�7ا���م(ا� D�� :(٢١٧C�#ا�� �Lة ا��)�ی" ٢٢١: ، آ	٣٥١: ٣، ا�����D (، ج�اه	 ا��;��� �� م���P اKم�م ��



 �#� ورد هJا ا��7ی� ب �ة k	ق، و�P ن#D أآ$	 ا��bرC�H وأ
�7ب ا���	، :أ>�ل

وه� إن �� ی�C م:�ات	ًا �*� م�:s�6، وآz�J أوردO ابC آ$�	 �� آ:�بD ا�)�ای" 

 وا��*�ی"، إّ-

 �� س��T DP	اب" ون��رة، و�� إس��دO: أنD ـ آ �دتD ـ �Pل

!�L:ه� م:*� ب�� Cم. 

 ب*Jا ا���م، إّ- أنD �� یJآ	 وجD ا�m	اب" وا����رة، �#� رّد ابC آ$�	 هJا ا��7ی�

� أن ا��L � م	دود *� ،!�L:م:*� ب�� Dروات s ن بrس�� ا��7ی� ب ,� �وآz�J أش�

 Dن� ،	Hا� yWLّد آ�م ا�	أن ی yWش w��� o7�� z�Jآ 	م�ا��7ی�؟، وإذا آ�ن ا

D(هJم ���Wی ....� !!.م� ه�Jا ت�رد ی� س � اKب

 

 

 

 

، ١٦٢: ١، ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, ١٤٩: ١، تrوی� ا�ی�ت ١٢٤: ٥، س)� ا�*�ى وا�	ش�د ١٧٧: ١) ا���م

 .٣٠٠: ٢، وت�ری� ا�;)	ي ٤٣٧: ٣ا���:�رك 



  ا����بهEا 

 

 

 

 هEا ا����ب

 

� بC أب�� �B� ���ّب CیJا� C�$ا��7ی CیJوب � أن أوردت ه ���k)ا���م D��( ،

وأث):� أن اn ورس��D ی7)�نD، وه� ی�7 اn ورس��D، أذآ	 م�جGًا �C هJا ا��:�ب 

 ب1� إ8ّ م: أتA ا=* ی�م 8 ی�^+ م�ٌل و8 ب��ن (ا�Jي وددت أن ی��ن �� ذH	ًا �� ا�H	ة، 

�� .)١٢()س

�#� أوردت �� هJا ا��:�ب ا�ی�ت ا�#	tن�" وا�	وای�ت ا�L	ی6"، ا�:� وردت �� 

���k �أب Cب �� �ّ� �B�)ا���م D��(C�h� �� D: :، و�P ج 

� ا�ولh6أب�: ا� Cب ��D ا���م(���k ا�ی�ت ا�#	tن�" ا��اردة �� �ّ� ��(. 

� ا�$�ن�h6ا��)�: ا� C� ی6" ا�:� وردت	Lوای�ت ا�	(ا�D�tو D�� nا ,
، وا�:� )

�� �ّ� �B� '($ت ���k �أب Cب)ا���م D��(. 

 وب � هJا أرج� مC اn س)�7نD وت ��, أن ی:#)� هJا

D:ب� ��*� ا���م(ا� ��، وأن یL7	ن� م! ا��)� وأه�(C���� رب ا� n ��7وا� ،. 

 

 

 

 . ٨٩ و٨٨: ا�L 	اء)  ١٢(



�D ا���م(ّ��ّ� �: ا�^d. ا0ّول�(�   �� ا�1
Sن ا��
ی

 

 

 

 

 

�ّ�D ا���م(  �ّ� ��(�  �� ا�1
Sن ا��
ی

 

ّ� بC أب�� �ّ� �B� '($:� "ن�t	#ج�ءت ا�ی�ت ا� �#� ���k)ا���م D��( zوإ�� ،

 :ج�" م�*�

 

Aی% ا8ُو�fا : A��&ت Z��<)�
اط ا�!���1d١٣()اه�ن� ا�(
 

، وه� ت�7 )��*� ا���م( ج�" مC ا���م أن هOJ ا�ی" ن�ز�" �� أه� ا�)�'ذآ	

� �� ا��#�م)��*� ا���م(�, �ّ� ا��)� وأه� ب�:D ا�k*�ر�P م� s ب zوإ�� ،: 

 ـ مC ت��6	 وآ�! بC ا��	اح، �C س��6ن ا�$�ري، �C ا���ي، �C أس)�ط ١

D��P �� س�(� Cب nا �(� C� ،وم��ه� :) اه�ن��
اط ا�!���1dل)ا��P ، :» 	ا م �ش���P

D:ب� � .)١٤(»ا� )�د إرش�ن� إ�, �ّ� ا��)� وأه

٢���ث�� �� بC ا�C��7 ب��P Cة : بC ا�C��7 ا����ي، �Pل  ـ أH)	ن� �#�

��ث�� أب� أ��� م7�� بC �)�� : ��ث�� أب� ب�	 م7�� بC �)� ا�P ،nل: ا���6ي، �Pل

��ث�� : ��ث�� وآ�! بC ا��	اح، �Pل: ��ث�� �)� اn بC أب� ا��ن��، �Pل: )�mاد، �Pلب

: س��6ن ا�$�ري، �C ا���ي، �C أس)�ط وم��ه�، �C ابC �)�س، �� �Pل اn ت ��,

)�
اط ا�!���1dل)اه�ن� ا��P ، :ی#�ل :Zا��'� وأه. ب�� �ّ� Aا�&'�د اه�ن� إ� 
 .)١٥(>���ا م&�$

 . ٦: ا��6ت7")  ١٣(

)١٤  ( ���k �ل أبt �P٢٧١: ٢م��. 

، ١٦: ٢٤، وا� �م" ا����� �� ب�7ر ا�ن�ار ٧٥: ١ی� ا��7آ� ا����7ن� �� ش�اه� ا�:�Gی� روى هJا ا��7)  ١٥(

، وا����, م7�� 
��p ا���زن�ران� ٤١: ١، وا� �م" ا�;)�k)�ئ� �� ت��6	 ا���Gان ٣١١: ٢وا���L ا�م��� �� ا��mی	 

: ، وابC ج)	 �� ن*� اKی��ن٢٨٤: �١ ، و�� بC ی�ن� ا� �م� �� ا�h	اط ا���:#�١٣٢: �٧� ش	ح أ
�ل ا����� 

٥٤٠. 



 - إش��ل �� أن هOJ ا�	وای�ت ت�6	 ا�ی" ا�L	ی6"، وه� ب�وره� ت	ش�ن� :أ>�ل

�*� ا���م(إ�, �ّ� ا��)� وأه� ب�:D ا�k*�ر�(. 

D�tو ��اط م7	
�*� ا���م(و �( C� د	ت� Cم w� ه� ا��;�ب ���w ذي �#�، و��

 "�(h ن��ة ; ا� Dن�, آ� ذي ��� أن ی:��z ب*Jا � oا���ر و��ز ب����"، و� Cم

nاط ب � رس�ل ا	hم أن س�� ا���D وD�t(ا�h	اط، وم � nا ,
 ه� �� بC أب� )

���k)ا���م D��*� (، ���' هOJ ا�ی" �, �Gوم ا�:��z ب�7 �� وD�t ا�k*�ر)��

 .)ا���م

 


 ا�
ازيC^م ا�Qن1. آ: 

و�� هJا ا��#�م أن#� آ�م ا�W6	 ا�	ازي �� ت��6	OJ*� O ا�ی"، �#� ذآ	 �� 

Dhا نJم� ه 	ا��)� O	��6ت: 

إه�ن� 
	اط (�ن� ذآ	ن� أن ت#�ی	 ا�ی" ; هOJ ا�ی" ت�ل �, إم�م" أب� ب�	« 

�*�واn ت ��, �P بt �� C�ّی" ُاH	ى أن ا�JیC أن � ��*� َمCْ ه�، ) ا�JیC أن �' �

D��#�7:( ت ��, ب��dاء وا��Kiی�1: وا��dم: ا��'��: وا� �K�، و- )١٦()�ُ�و�Gj ا�Eی: أن&� ا= �

شz أن رأس ا��hی#�C ورئ��*� أب� ب�	، ���ن م �, ا�ی" أن اn ت ��, أم	 أن 

 ن;� ا�*�ای" ا�:� آ�ن ��*� أب� ب�	 وس�ئ	 ا��hی#�C، و�� آ�ن أب� ب�	 ��5�ً� ���

ان:*, ... ج�ز ا-P:�اء بD، �$)' ب�� ذآ	ن� د-�" هOJ ا�ی" �, إم�م" أب� ب�	

D١٧(»...آ�م(. 

 

� أت)��D وم	ی�یD، وإّ- ��نD ) ا��hیo( إن ت���" أب� ب�	 بـ :أ>�ل(P Cآ�ن' م ��إن

ا��Pم ا��rج�رة وو��ظ ا���C�k ه� ا�JیC سّ��O �� ی�C مL*�رًا ب*Jا ا-س�، ب� إن 

 Cب �
��ّ� ا-س� ا�7#�#� أ- وه� اKم�م � ,� "�;m:ب*Jا ا-س�، و��� ذ�z إّ- �

���k �ا���م(أب D�، ��نD آ�ن م 	و�ً� ومL*�رًا ب*Jا ا-س� وإ��z ب s ا��Lاه� )�

zذ� ,�: 

��ث�� : بC ا�C��7 ا�:	مJي، �Pل��ث�� أ��� :  ـ روى ا�;)	ي �� ت�ری�P ،DWل١

أH)	ن� ا� �ء، �C ا���*�ل بC ��	، و�C �)� اn بC �)� : �)� اn بC م�س,، �Pل

 . ٦٩: ا����ء)  ١٦(

 .٢٢١: ١ا�:��6	 ا��)�	 )  ١٧(



أن� �'� ا=، وأخ� رس��Z، وأن� ا��dیB ا0آ'
، 8 «: ، ی#�ل)��D ا���م(س� ' �ّ�ً�: ا�P ،nل

�- >'. ا���س ب�'+ س��:� ،
 .»ی�K��1 ب&�ي إ8ّ آ�ذب م^�

أن� ا��dیB ا0آ'
 وأن� ا�^�روق ا0ول، أس!- >'. إسQم أب� «: و�� �T	 روای" ا�;)	ي.. .

 �� ی	تsِ أن یJآ	 ��	 و- رOt أه� )��D ا���م(، آrنD»ب�
، و��- >'. �QتZ ب�'+ س��:

�ن إس�م ��	 آ�ن م:Hr	ًا zوذ� ،Dوب�� Dی�" ب���#��)١٨(. 

�D «:  ـ و�C أب� ذر �Pل٢� nا ,ّ
 n' رس�ل ا �س]D�tو [�: وس� ی#�ل � 

 .»أن- ا��dیB ا0آ'
، وأن- ا�^�روق ا�Eي ی^
>'�: ا�B7 وا�'�`.

 .)١٩(أن' ی ��ب ا��یC: و�� روای" أH	ى

 �� م���O، وأب� ن �� ا����7 وا�$ )� وا�7��ی��،  ـ ابC م�ج" ا�#Gوی�� وأ���٣

أن� �'� ا= وأخ� رس�ل : �Pل ��«: أH	ج�ا ج�� ً� بrس�ن��ه� �C �)�د بC �)� ا�P ،nل

 .)٢٠(»ا=، وأن� ا��dیB ا0آ'
 8 ی�K��1 ب&�ي إ8ّ آEاب، و��1 ��- >'. ا���س س'+ س��:

�w مC أراد  هJا sٌ�T مs�� C م�� ورد �� هJا ا����ل، و- ی�)m� :أ>�ل��

 D�tو �ا����ة ا�:z��L بz�J، ب� إن ا�د�" ا�#; �" ت	ش� إ�, �Gوم ا-P:�اء ب 

�ن*� ه� ا����hص ��*� دون �T	ه�; )��*� ا���م(ا�k*�ر. 

 أن ا�W6	 ا�	ازي ی :)	 ا-P:�اء ب �� ه�ًى، و���D ی6 � D��H �� م#�م وا�&���

Jم� ه 	ا��)� O	��6ل �� ت�P ،��D ا���م([���k وأم� أن �� بC أب�.. «:ا نDhا� ��([ 

 �#� ���k �أب Cب �آ�ن ی�*	 ب��)��" �#� ث)' ب��:�ات	، ومC اP:�ى �� دی�D ب 

)١٨  ( "T�(ح ن*� ا�	٢٠٠: ١٣ش . 

)١٩  (�٣٣: ١)��D ا���م(ج�اه	 ا��;��� �� م���P اKم�م � . 

6" ـ ا���)  ٢٠(:W�6ظ م�rا ا��7ی� ـ وبJل ا����� روى ه�
، وا�#�ض� ٣٧٥: �٦, م7�� 
��p ا���زن�ران� �� ش	ح أ

، وا���� اب�k Cووس ا���7� �� ٢٠٤: ١، وا���L ا�;)	س� �� ا-�:��ج ٢٤٥: ٢ن ��ن ا��m	ب� �� ش	ح ا�H)�ر 

C�#:#�� ٤١٣: ا����اط ا�	hا� �� �، وم7�� �kه	 ا�#�� ا��L	ازي �� آ:�ب ١٠١: ١، و�� بC ی�ن� ا� �م

�، وا���L ٢٠٣: ، وا���L ا�����زي �� آ:�ب ا�رب �٢٠٩C: ٩٨، وا� �م" ا����� �� ب�7ر ا�ن�ار ٤٦: رب �Cا

، و��	و بC أب� ١٢٠: ١)��D ا���م(، وا�G� ��LیG اn �;�ردي �� م��� اKم�م ا�	ض�٣١٣: ٢ا�م��� �� ا��mی	 

، ١٢٢: ١٣، وا��:#� ا�*��ي �� آ�G ا� ��ل ٢٦٩: ٦، وا�;)	ان� �� ا�� �� ا��)�	 ٥٨٤: ��
� �� آ:�ب ا���"

 	�mhح ا���م! ا�	ش 	ا�#�ی s�� �� وي���٤٧٢: ٤وا�D�tو �، وا���L ٩: ، وا�)	ي �� ا���ه	ة �� ن�� اKم�م �

� ا�;)	ي �� ب�Lرة ا��h;٣٩١,6: ١م7�� ه�دي ا���س6� ا�m	وي �� م�س��" ا�:�ری� اKس�م� � Cب ��وم7 ، :

١٤٠��Lم ا�*�ى ، وا���rس� �� إ��م ا��رى ب	ن٣٦٠: ١ ا�;)��یKن*� ا �� 	ج) Cوا�#��وزي ا�6�7� ١٦٨: ، واب ،

 .٢٢: ،، وا���L ج 6	 ا��#�ي �� ا�ن�ار ا� �ی"١٩٣: �١� ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, 



D��P D�� ��D وD�t(اه:�ى، وا����� nا ,
� ادر ا�B7 م+ �� ��@ دار«: )Kان:*, . » ا�

D٢١(آ�م(. 

 

� اP:�ى ا�W6	 ا�	ازي ب � �� دی�D؟، وآ�� �Pم ���T D	O م! أن  ه:أ>�ل

�D وD�t(ا��)�� nا ,
�6" ب �O، و�PمD �� م�اCk ��ی�ة )H D�ً� �ُ�م"، وج � D(hن 

D:ب� ��w أب�s وأس�د، و�Pل �� �#D و�� �o أه�� D�	ا���م(و� �*��(Dhا نJم� ه : 

 س��دة ا�)�mادي، ��ث�� �)� اn ابC داه	  ـ ��ث�� ا�C��7 بC أ��� بC م��hر١

 Cب ��� C� ،أب� إس�7ق C� ،����ا�	ازي، ��ث�� �)� اn بC �)� ا�#�وس، �C ا

�D  أّنD س�! أب� ذر ا��6mري ی#�ل س� ' رس�ل«: ا�� :�	� nا ,ّ
 nا]D�tو[ 

 .)٢٢(»...م2. أه. ب��� ���� آ!2. س^��% ن�ح م: رآ'�K ن��«: وس� ی#�ل


 ا�Eي آ�ن >'Z، وإن� ُأو$G أن ُأد�A �ُ�ج��، �!� أن�� «...  ـ ٢!� �dإن� 8 أج� ��'� إ8ّ ن

�ن؟J�<. 

 .ن���P :'7hا

أ��X ت�Kiون أن 8 إ�Z إ8ّ ا= وأن م7!�ًا �'�T ورس��Z، وأّن ا���% �B وأن ا���ر ��P : ،Bل

 .وأن ا�'&@ ب&� ا�!�ت �B؟

��Pا� :�*Lن. 

A ا��7ض، وأن�� واردون �ّ� ا��7ض، : �Pل� ��`
وأن� أ$�K م&��، أ8 ه. ت�!&�ن �qن� �

^�ن� �� Cت �وا آ�
rن�� %s� :أ>�اح ��د ا����م م Z�� ،ى
d&�ء وُب��أب&� م� ب�:  Z#
وإن �

 .ا�12�:؟

 .وم� ا�$#�ن ی� رس�ل اn؟: ���Pا


ت� وأن آ��ب ا= `
�Z ب�� ا= و`
��P :Zل�� 
�ا، واfخsو8 ت Zس�!���ا ب�� ،� بFی�ی�


 ن'Fن� أنK!� �: ی�^
>� ��A ی
دا �ّ� ا��7ض، ���F- ذ�K� G!� رب�، �Q ت�1م�ه!��'Cا� ��( )٢٣(ا�

�� م��� أ�Kنq� ���ا، و8 ت&!�هK�� �!K�� وا
d1ا و8 ت��K��«)٢٤(. 

 .٨١٠: ١ا�:��6	 ا��)�	 )  ٢١(

)٢٢( 	�mhا� �� �١٣٩: ١  ا�. 

ا�;�ه	ة، �: 	ف أّن ا�JیC ت#�م�ا انE	 إی*� ا�#�رئ ا��	ی� �*OJ ا���"، ا�:� تrم	 ا�����C ب �م ا�:#�م �, ا� :	ة )  ٢٣(

nرس�ل ا 	�6ا أم��H �P ��*�� )D�tو D�� nا ,
م� tت�آ� : (، وب��:��� �#� �6��Hا اn س)�7نD وت ��,، �ن اn ی#�ل)

 ).ا�	س�ل �JWوO وم� ن*�آ� ��D ��ن:*�ا

 . ١٨٨: ١آ�G ا� ��ل )  ٢٤(



٣ Cب nث�� �)� ا�� ،���� Cب 	م�، ��ث�� ج 6	B7ا� nا �(� Cب ��ـ ��ث�� م7 

: ، �Pل)رض� اD�� n(زی� بC أر�P ا�;�6�، �C ب��	 ا���mي، �C ���� ب�(� C	C� ، أب�

 D�� nا ,ّ
 nل رس�ل ا�P]D�tو[�
ط وإن�� واردون �ّ� ا�7«:  وس� ��ض �
#Z إن� ��

^�ن� �� Cت �وا آ�
rن�� %s^ه� وا�Eد ا���اآ� م: >���ن ا��� Z�� ،ى
dُب A&�ء إ���م� ب�: 

 .ا�12�:؟

 .ی� رس�ل اn، وم� ا�$#�ن؟: �#�م رج� �#�ل

 D�� nا ,ّ
 nل رس�ل ا�#�]D�tو[�ا0آ'
 آ��ب ا= س'� `
�Z ب�� ا= و`
�Z :  وس


ت� وإنK!� �: ی^�
>� ��A ی
دا �ّ� ا��7ض، بFی�ی��، ��!���ا بZ �: تVا�� 
u�0ا، وا�sا و8 ت��

�� م����ا، و8 ت&!�ه!� �qنK!� أ�K�� �!ت�1م�ه Q� ،�ذاك رب �!K� -�F٢٥(»وس(. 

 

 

 

 

A��&ت Z��< ،%ی% ا��2ن�fًا إ(: ا
�Z أج� ���F8 أس .<Aب
)٢٦()8ّ ا�!�دة �� ا�1
 

 �هOJ ا�ی" مC ا�ی�ت ا��اض7" ا��-�" �, �ّ� اKم�م �ّ� بC أب� ���k وأه

، �#� وردت �� أآ$	 م�hدر ا��7ی� وا�:��6	 ا�� :)	ة، وه� )��*� ا���م(ب�:D ا�k*�ر

�*(� ,�*� ا���م(ج ' أج	 ت)�� ا�	س��" �ّ� أه� ا�)�'، ��� )��*� ا���م(ت�7 ��( ،

 D��P ب*�ی*�، ون � م� z�ّ�:ا�)�' وی7)*� وی ��w مbمC أن ی�ا�� أه�� �m(���

� ��Lا�: 

 ��(� nب�' رس�ل ا � �	ض مC اn �� ا�#	tن أنD�G*** ی� أه


�ة �D***   أن�� )٢٧(آ�6آ� م��E� C ا�#�ر - ���� w�hی �� C٢٨(م( 

6" ـ �� ���ن أH)�ر ا�	ض�)  ٢٥(:W�6ظ م�rا ا��7ی� ـ وبJا���م(روي ه D�، ش	ح ١١٣: ، ت�7 ا� #�ل٣٠: ١) �

، ٥٧٨: ، ا���:	ش�١٤٧: ٢)��D ا���م(، م���P أم�	 ا��bم��٣٥٦C: ١، �Hت�" ا���:�رك ٤٢٢: ٦أ
�ل ا����� 

، ا�$��P �� ٢٢٩: ١، ا-�:��ج ٦٠: ، أم��� ا�;�س�١٤٥: ، أم��� ا��٤٤��6: ، آ:�ب ا��m)"٤٠٦: ٢ش	ح ا�H)�ر 

�P���١٣٥: ا� ���k �ل أبt �P*�"١٨٤: ١، م���ة ا�	��7" �$�ا� �L١٩١: ، آHا� #),، ذ 	اط ٢٠: �ئ	hا� ،

����زي٨١: ٢ا���:#�� � ،C� رب�، ن�ر ا�)	اه�C ١٠٥: ٢٣، ب�7ر ا�ن�ار ٢٦٩: ٢، م�ی�" ا�� �جG ١٥٨: ، آ:�ب ا


" �)#�ت ا�ن�ار ١٧٧): ��*� ا���م(، م���P أه� ا�)�'٦١: ١�H ،ج:*�د٢٠: ١Kوا yن*� ا�� �دة ٥٤٢: ، ا�� ،

: ٣، ا�� �� ا��)�	 ١٠: ٤، ا�� �� ا�وسg ١٦٨: ٩، م��! ا�Gوائ� ٥: ١)�D ا���م�(، م��� اKم�م ا�	ض�١٤٠: ٥

، ی��ب�! ا���دة ١٧٢ و٣٥: ٢، آ�L ا�m�" ١٤٥: ، ب�Lرة ا��h;٣٦٣,6: ١، ش�اه� ا�:�Gی� ٩٨: ١٢، آ�G ا� ��ل ٦٦

 .٩٤: J�١وي ا�#	ب, 

 . ٢٣: ا��Lرى)  ٢٦(



 ـ ��ث�� م7�� بC �)� اn، ��ث�� �	ب بC ا�C�7 ا�;�7ن، ��ث�� ١

C���  Cاب C� ،	�(ج Cس �� ب C� ،����ا�ش#	، ���P C بC ا�	ب�!، �C ا

�Z أج
ًا إ8ّ ا�!�دة �� ا�1
بA>. 8 أس��F(: ، �Pل ��� ن�G')رض� اD�� n(�)�س� �ی� : ���Pا)

 .رس�ل اn، ومP C	اب:z هb-ء ا�JیC وج)' ���� م�دت*�؟

٢٩(»�� و��`!% واب��ه!�«: �Pل(. 

٢ C�7ث�� ا��� ،�m(hن� أب� ا� )�س ا�	(Hي، أ	ا��7 	ـ ��ث�� ا�#�ض� أب� ب� 

� بC زی�د ا��	ي، ��ث�� � C، ب	ش#�ی7�y بC �)� ا�7��� ا�7��ن�، ��ث�� ���C ا

: ��ث�� C� ،��P ا����، �C س �� بC ج)�	، �C ابC �)�س، �Pل ��� ن�P :'�Gل

)Aب
�Z أج
ًا إ8ّ ا�!�دة �� ا�1� ���Fا)>. 8 أس���P : nن� ا	أم CیJء ا�-bه Cم nی� رس�ل ا

 .ب��دت*�؟

٣٠(»�� و��`!% وو��ه!�«: �Pل(. 

>. 8 (: ��� أنGل اG� n وج�:  ـ و�� روای" س �� بC ج)�	، �C ابC �)�س٣

Aب
�Z أج
ًا إ8ّ ا�!�دة �� ا�1� ���Fا)أس���P  :ن�ده�؟ CیJء ا�-bه Cم ،nی� رس�ل ا. 

٣١(»�� و��`!% وأب��ؤه!�«:�Pل(. 

 

A��&ت Z��< ،%2��2ی% ا�fن(: ا��Fوس�ف ت� Gو��1م G� 
 .)٣٢()وإنE� Zآ

١�� Cب ��م7 C� ا���م( ـ D�إن� «: ، �C ج�ب	 بC �)� اn ا�ن�hري، �Pل)�

nرس�ل ا Cدن�ه� م�)D�tو D�� nا ,
� ت
ج&�ن :  �� ��" ا��داع ب��,، �#�ل)���
�0

،��!�ه� ��&
��� �� ا����'% ا��� ت�sرب�&� :j� =ا �� ر>�ب ب&_، وأی�s&ب ب
sث� ب&�ي آ^�رًا ی 

D6 �#�لH ,ا�:6' إ� : ،��D ا���م(ث�ثً�، �	أی�� أن ج)	ئ��أو �� أو ��( TV!\ nل اGوأن

 .»ا�rLن«و�P وردت �� م�hر Ht	 ب ��ان )  ٢٧(

 . ١٠٣: ٣ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, )  ٢٨(

 . ٤٧: ٣ا�� �� ا��)�	 )  ٢٩(

 . ١٨٩: ٢ه� ا�:�Gی� ش�ا)  ٣٠(

)٣١  ( �(k	#ا� 	6" ـ �� ت��6:W�6ظ م�rا ا��7ی� ـ وبJض�٢١: ١٦روي ه	ر ا��(Hن أ��� ،)ا���م D��(١٦٦: ١ ،

����زي١٨٩: ١، ا�h	اط ا���:#�� ٢٥: ، ذ�Hئ	 ا� #),١٤٠: ، س � ا�� �د٤٧: ا� ��ة� ،C� رب�، ٤٧٤: ، آ:�ب ا

: ٤، �:p ا�#�ی	 ١٠٩: ، �hHئy ا���� ا��)�١٠٣C: ٧، م��! ا�Gوائ� ٣٠٧: ٢، ا��mی	 ٢٣٢: ٢٣ب�7ر ا�ن�ار 

٥٣٧ "�mا� �Lن١٠٣: ١، آ��یKل ا�)�'٤٩٥: ، ن*� اt �B� ، :ب, ٧٦	وي ا�#J� دة��درر ١٢٠: ٢، ی��ب�! ا� �Eن ،

C�;�٢٣٩: ا�� C�
6, ٤٨: ٩، ت��6	 م��! ا�)��ن ٥٧٢: ٤، ت��6	 ن�ر ا�$#�، د��ئ� اKس�م ١١٢٧: ٢، ا�:��6	 ا

 .٣٠٩: ٦� ا�#	tن ، م �ن٦٨: ١

 . ٤٤: ا�HG	ف)  ٣٢(



�� م��1!�ن(: �G وجKن� م�q� Gه': بEم� نq�()٣٣( �� ( ب K�أو ن
ی�G ا�Eي و��ن�ه� �qن� �

وإن� * رب �Q ت�&�� �� ا��1م ا���r!�: *  >. رب إّم� ت
ی�� م� ی���ون(: ، ث� ن�G')٣٤()م��1رون

��س�!�G ب��Eي أو�� (: ، ث� ن�G')٣٥()اد�+ ب���� ه� أ��:* �A أن ن
یG م� ن&�ه� ��1درون 

Gأب�)٣٦()إ�� Cب �
اط م���1�(���k  مC أم	 �� A� G٣٧()إن( "���� � � �ً�ّ وإن �

 .)٣٨(»���k و�z و�#�مz وس�ف ت���rن �C م7)" �� بC أب�

� بC م7�� ا�)Gاز،٢� Cن ب���	ن� �)� ا�	(Hـ أ  Cب��م7 Cن� ه�ل اب	(Hأ 

� ا�GWا�� ب�اسg، ��ث�� � Cب �ج 6	بC س �ان ب)�mاد، ��ث�� أب� ا�#�س� إس����

��ث�� �� بC م�س, ا�	ض�، ��ث�� أب� م�س,، ��ث�� أب� ج 6	، ��ث�� : أب�، �Pل

� ا�)�P	C� ، ج�ب	 بC �)� اn ا�ن�hري، �Pل� Cب ��أب� م7 : Cدن�ه� م�إن� 

� nل» م�,«� ��" ا��داع بـ رس�ل ا�P C�� :» ب
sج&�ن ب&�ي آ^�رًا ی
8 أ�^���� ت

��!�ه� ��&
���� �� ا����'% ا��� ت�sرب�&� :j� =ا �� ر>�ب ب&_، وأی�s&ب D6H ,ث� ا�:6' إ� ،

, أث	 ذ�zأو �� أو ��: �#�ل� nل اGوأن ، OG�T ��qم� (: ـ ث�ثً� ـ �	أی�� أن ج)	ئ�

� م��1!�ننEه': بq� Gن� Kـ  ـ)م� ���k �أب Cب � ـ مC أم	 )��س�!�G ب��Eي أو�� إ��G(ب 

� ـ �)�
اط م���1� A� Gإن(،"���� � � �ً�ّوإنE� Zآ
 �G و��1مG وس�ف (، وإن �

 .)٣٩(»�C م7)" �� بC أب� ���k)ت���Fن

�D ا���م(���k  هOJ ا�ی" ت;� مC ا�����C ا�:��z ب�7 �� بC أب�:أ>�ل�( ،

'��P �*ن� :»D:(7م C� ن��rس�ف ت�« D�، و- شz أن ا�Jي ی:��z بD(7 - ی#ّ�م �

��نD - ی	ى �T	O أه�، آ�� و�P أم	ن� اn ب��:��z ب�7 � ،O	�T)ا���م D��( ،

 z��:إن��ن أن ی w��ن ذ�z یbدي إ�, ا��6ر ب	ض� اn �7	ي� ب� ،D:وو-ی �ب�7 �

 .س)�7نD وت ��,

 

A��&ت Z��< ،%&اب
 :)٤٠()ی� أّی�K ا�Eی: Sم��ا ا�'
وا و��ب
وا(: اfی% ا�

  .٤١: ا�HG	ف)  ٣٣(

 . ٤٢: ا�HG	ف)  ٣٤(

 . ٩٦ ـ ٩٣: ا��bم��ن)  ٣٥(

 . ٤٣: ا�HG	ف)  ٣٦(

 . ٤٣: ا�HG	ف)  ٣٧(

 . ٣٦٣: أم��� ا�;�س�)  ٣٨(

)٣٩  ( � .٤٥٦: ٢٩، ب�7ر ا�ن�ار ٢٠: ٣، م��t �Pل أب� ���k ٢١٦: ٢ش�اه� ا�:�Gی

 . ٢٠٠: tل ��	ان)  ٤٠(



 ـ ��ث�� أب� ی , ��Gة بC �)� ا� GیG ا��*)�، أّن أب� ا�#�س� ا�;)	ان� آ:� ١

بC إب	اه�� ا��ب	ي، �C �)� ا�	زاق، �C م �	،   إس�7ق��ث��: إ��D ت:H '7��P ،Dل

O	��6ل �� ت�P س�(� Cاب C� ،zم�� Cأن� ب C� ،ي	هGا� C� :) م��اS :یEا� �Kی� أی

�� م7)" �� بC )وات�1ا ا=()��D ا���م( �, م7)" �� بC أب� ���k)ا�'
وا و��ب
وا

Oوأو-د D�� nات ا�
 ���k �٤١(أب(. 

٢C� ـ  nا �(� �أب C� ،أب� ی �6ر Cاب)ا���م D�ی�أی�K ا�Eی: Sم��ا ): ا�P ��  nل�(

ا�'
وا �A ا�^
اJ_، و��ب
وا �A ا�!�J�d، وراب)�ا ��P :» Aل)ا�'
وا و��ب
وا

%!J0ا���م( ا �*��(«)٤٢(. 

٣ Cاب C� ،�أب� ن�	ان، �C ���د بC� ،,��� C أب�  ـ �C ا� �ة، �C س*

nا �(� �أب C� ،ا���6ت�)ا���م D��( :�ا�'
وا و��ب
وا (: �� �Pل اG� n وج

�*� ( ا�'
وا �A ا�^
اJ_، و��ب
وا �A ا�!�J�d، وراب)�ا �A ا�P :%!J0ل)وراب)�ا�

)ا���م
)٤٣(. 

, م7)" �� بC أب� ���k وا�ئ�" مC :أ>�ل� 	(hمّ�� ا� � إن هOJ ا�ی" ت;

O� ا���م(ب �*��( C����، وا��Eه	 )��D ا���م(ات#�ا اn �� م7)" ��: ، ث� إن*� ت#�ل �

 Dن�مC ا�ی" أن م7)" �� مC اُ-م�ر ا��*�"، وإّ- ��� ُج ' �� هJا ا��#�م ا� ���، 

G �ّ� اث��ن م7ٌ� \�ل، وم'uٌ_ >�ل«: أن�P Dل)��D ا���م(��P ورد �C اKم�م �K٤٤(»ی( ،

�ً�ّ�D ا���م(�7	ي� ب�C أراد ا����ة أن ی�7 ��(Dورس�� nأراد ا ��آ. 

 

 

 

 

 

 

A��&ت Z��< ،%م��Cی% ا�fم� و��ن(: ا �Kإن � .)٤٥()و>^�ه

)٤١  (G�:ش�اه� ا� � .١٧٩: ١ی

 . ٢١٧: ٤٢ب�7ر ا�ن�ار )  ٤٢(

)٤٣  ( oر ا���ب�h�١٩٥:  ٨٦ا� . 

 . ٢٨٥: ٢٥ب�7ر ا�ن�ار )  ٤٤(

 . ٢٤: ا����hت)  ٤٥(



م7�� بC إس�7ق وا�L )� وا���� وس �� بC ج)�	 وابC �)�س وأب� ....  ـ١


6*�ن�، وا��7آ� ا����7ن� وا��;�Gي وج���" أه� ا�)�'��*� ا���م(ن �� ا�() �و>^�ه

� م� و��نKإن(��*� ا���م(ا�)�'  �C و-ی" �� ابC أب� ���k و�ّ� أه�( 
)٤٦(. 


�ا�#C� D ا��ی�� وا��ا��ي، �Pل ـ ور٢ �� 	�� Cوى اب : ��وأH	ج ا��ی

�D وD�t(�C أب� س �� ا��Wري أن ا��)�� nا ,
� م� و��ن�P :)ل(Kإن ��C و-ی" )و>^�ه

�)��D ا���م(�D��#اد ا��ا��ي ب	ا مJن هrت ��,: ، وآ D��P �� (: روي �Kإن �و>^�ه

�*� ا���م(و-ی" �� وأه� ا�)�' أي �C )م� و��ن�(D�(ن 	ت ��, أم nن ا� ،) nا ,


D�tو D�o أن - ی�rل �, ت)�� ا�	س��" أج	ًا إّ- ا���دة �� ا�#	ب,، )�Wف ا�	أن ی 

�D وD�t(وا�� �, أن*� ُی���rن ه� واَ��ه� �o ا���ا-ة آ�� أو
�ه� ا��)�� nا ,
أم )

 .)٤٧(ن ��*� ا��;��)" وا�:) "؟أض���ه� وأه��ه�، �:��

  ورد �� ت��6	 هOJ ا�ی" أن ا���س ُی���rن �C و-ی":أ>�ل

��D ا���م(��( Cمb�ا� Cب� G���:و�D(ّ� C، وهJا ی �� أن �ّ� �� ُج � م�Gانً� �

, ا���از ا�Jي بD ی��ز �, ا�;� �h� �#� D��kوأ D(ّأ� Cن م� ،O	�Tاط ـ و	

 .آ�� ورد �� ب s ا�	وای�ت ـ ، ومC أبDBm �#� ب�ء ب�Bm اn س)�7نD وت ��,

، وه� - ی�ا��D و- ی#�مD و- )��D ا���م(إنD ی�7 �ّ�ً�: و��� مo� C أ�� أن ی#�ل

�ن ذ��H zف ا��7 ا�Jي ُام	ن� بD، ��ن ا��)� ،Dت� بrی)D�tو D�� nا ,
أم	ن� بrن ن#�م )

D�tو �ً�ّ . ون#:�ي ب*��

 

A��&ت Z��< ،%ی% ا���دسfى (: اVی� Q� %jوم: ج�ء ب���� �Kم� 
م: ج�ء ب��%��7 �Z خ�

)٤٨()...ا�Eی: �!�ا ا����jت 
 

 ـ ابC زاذان وأب� داود ا��)� �، �C أب� �)� اn ا�����، �Pل أم�	 ١

Cم��b�ا���م(ا� D��(D��P ��:») Zإّ- )...خ�
 م��K وم: ج�ء ب����Q� %j ی�Vىم: ج�ء ب��%��7 �

nی� أب� �)� ا �* .»ا���7% �'�� وا���j% ب��su: م$

أ8 ُأن'Gj ب����7% ا��� م: ج�ء ب�Kدخ. ا���%، وا���j% ا��� «:  ت��6	 ا�$ )�]و�P ورد ��[

 .م: ج�ء ب�K أآ'Z ا= �� ا���ر، و�� ی1'. م&Q!� �K؟

)٤٦  ( ���k �ل أبt �P٤: ٢م��. 

 .٧٨: ٦٣ب�7ر ا�ن�ار )  ٤٧(

)٤٨  (yh#٨٤: ا� . 



'P :, .ب

 . »�� وا���j% ب��suا��P :'� %��7ل

�D ا���م( ا�)�P	]وروي �C اKم�م[�( :» Zsuوب Zاوت�� %jوا��� ،Z'ّو� �ا���7% و8ی% �

.!� �K&م +�
 .)٤٩(»و8 ی

أH)	ن� ا�#�ض�  ـ وأH)	ن� أب� �)� اn، م7�� بC �)� اn بC م7�� ا�#�ئ��، ٢

 �(�hن ا����$� Cب ��م7 C�7اد«أب�ا��m(ب« C��7ا� Cب ��م7 	ن� أب� ب�	(Hأ ،

، ��ث�� ا�C��7 بC إب	اه�� ا���hص، أH)	ن� ا�C��7 بC ا���7، »ب7�«ا��)� � 

� بC ا�Gب�	، �C أب� إس�7ق ا��)� �، �C أب� �B� C� ،أب�ن Cب �أH)	ن� إس����

' : �)� اn ا�����، �PلHأب�د Cب �� ,� ���k)ا���م D�ی� أب� �'� ا=، أ8 «: �#�ل)�

 �ُان'Gj ب����7% ا��� م: ج�ء ب�K أدخZ ا= ا���%، وا���j% ا��� م: ج�ء ب�K أآ'Z ا= �� ا���ر، و�

 .ی1'. م�Q!� Z؟

'P :, . ب

 .)٥٠(»ا���7% �'��، وا���j% ب�P :��suل

أH)	ن� م7�� بC أ��� بC م7��، :  ـ أH)	ن� م7�� بC �)� اn بC أ���، �Pل٣

��ث�� م7�� بC �)� ا�	���ن بC : ��ث�� �)� ا� GیG بC ی�7, بC أ���، �Pل: �Pل

�، �PلB6ا� :Cب 	ث�� ج 6�� 

س� ' أب� ج 6	 : ��ث�� م7�� بC زی�، �C أب��P Dل: ��ث�� أب�، �Pل: ا��P ،C��7ل

� «: ی#�لHدD� ل�#� ،Cم��b�ا� 	أم� ,ی� أب� �'� ا= أ8 ُأخ'
ك : أب� �)� اn ا����� �

A��&ـ م: ج�ء ب����7%(:ب�1ل ا= ت D��P ,ن ـ إ�� ؟)ت&!

 . ب, ج ' ��اك: �Pل

 .)٥١(ث� P	أ ا�ی". »ا���7% �'�� أه. ا�'�- وا���j% ب�P :��suل

� وأه� ب�:D:أ>�ل� �ّ� , :، و��*� ن�::�ن)��*� ا���م( هOJ ا�ی" واض7" ا��-�" �

�*� ا���م(أن*� ت$)' أّن �ّ� �� وأه� ب�:D: اُ-و�,�("��� . 

أن مC أبBm*� �#� ب�ء ب�Bm مC اn ت ��,، ��� ب��z ب�C أ�C ج*�رًا : وا�$�ن�"

 .أنD - ی7)*�

)٤٩  ( ���k �ل أبt �P٢٩٦: ٢م��. 

 .٧٥: ا� ��ة)  ٥٠(

)٥١  ( �، ت��6	 ن�ر ١٠٢: ٣٦، ب�7ر ا�ن�ار ١٥٨: ١	ح ا�H)�ر ، ش٧١: ١، د��ئ� اKس�م ٥٤٩: ١ش�اه� ا�:�Gی

 C� .٢٩١: ١، ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, ٦٢٧: ، ن*� اKی��ن١٠٥: ٤ا�$#



� : �#� ذآ	 ا�	اون�ي و�T	O م� ی

أی��C �$��ن �� أhP, : أت, م	وان بC ا���7 ومC م D مC ب�� أم�"، �#�ل *...

 .ا���ی�" وی��C ا�C�7 م! ا��)�؟، - ی��ن ذ�z أب�ًا

� وه� ت#�لو�#7'mب ,� "Lا ] ی� ب�� ه�ش�[م� �� و��� :  ��ئ�Hی�ون أن ت�	ت

 .)٥٢(ب�:� مC - ُأ�ّ�


��)�� ��� رس�ل اn، ��نD آ�ن : �#�ل ابC �)�س ��	وان Cی� د�	ا، - ن��	hان

�	ف ب7	م" P)	 ج�O رس�ل اn مC أن ی*	ق ��D ه�مً�، آ�� ی*	ق ذ�z أ�� وأ

"Lل � �ئ�P ث� ،,
� ب�:D ب�m	 إذنD، انh	ف ��C7 ن���D ب��)#�! آ�� وّHود ،O	�T :

��، وی�مً� �, ج�mب , .)٥٣(واس�أت�O ی�مً� �

TEء ا�وه-bة ه	ی	س C� �Lه�ت�	�Tاث و���#�م ا�JیC آ�ن�ا ی)�Bmن  ا

nرس�ل ا)D�tو D�� nا ,
( zون ذ�	*Eن�ا ی��� ،�ً�� zذ� ,، و���*� - ی�	أون �

Dم! أن ،D:ب� ��ه �*Bmل ب�H Cم sm(ا�)D�tو D�� nا ,
آ�ن �� م�اCk آ$�	ة )

D:ب� �, �ّ� أه� C���*� ا���م(ی�7 ا����(. 

 

A��&ت Z��< ،%&ی% ا���بfا :)� .)٥٤() ����F: ی�مEj �: ا��&��ث

آ�' « :��ث�� أب� �Pل:  ـ ��ث�� م7�� بC ا�C� ،C�7 ���ن بC س�ی	، �Pل١

ی� :  �#�م إ���� k �مً� م� أآ' k �مً� م$gP D، �#�ل �� )��*�� ا���م(��� ج 6	 بC م7��

 .س�ی
، آ�� رأی- `&�م�� هEا؟

)٥٢  (nل رس�ل ا�P Cرن ب��*� وب��Pف م ��ه�، و	وا� ،"��D وD�t(انE	 أی*� ا�#�رئ ا�)�� إ�, هOJ ا��� nا ,
 ( ��

C�7م�م ا�Kا o�)ا���م D�� :(�� �(�� Cب ���7ب"، ص  �#� روى أ�hا� �أH)	ن� �� بC ا�C��7، : ، �#�ل�B�١٩ئ

, اn : ��ث�� ش )"، �C ��ي بC ث�ب'، �C ا�)	اء بC ��زب، �Pل: ��ث�� أم�" ب�P ،���H Cل: �Pلّ
 nرأی' رس�ل ا

 D��]D�tو [�, ��ت#D وه� ی#�ل وس� C�7وا� :D(ّ�r� اJإن� أ�ّ� ه �* .ا�

, : أH)	ن� ا�C�7 بC �	ی�، �Pل* ّ
��ث�� س��6ن �C �)�� اn بC أب� یGی�، �C ن��! بC ج)�	، �C أب� ه	ی	ة أن ا��)� 

 D�� nا]D�tو[C�7 . ا�*� إن� أ�ّ)D(ّ�r� D وأ�ّ� مC یD(7:  وس� �Pل �

, اn : أH)	ن� إس����� بC م� �د، �Pل* ّ
��ث�� ���H بC ا��7رث، �C أش �، �C ا�C� ،C�7 ب s أ
�7ب ا��)� 

 D��]D�tل]و�P ـ ی �� أن�ً�ـ ��D :  وس� nا ,ّ
 nرأی' رس�ل ا �#�]D�tو[ ��:�� OJW� ,� C�7وا� �;Wی � وس

D، ��#�ل(ّ#�� D�� � .ا�*� إن� أ�ّ)D(ّ�r� D: م� ب�ا �D، ث� ُی#)

�D وD�t(إ�, �T	 ذ�z مC ا���دی� ا��hدرة �C ا��)� ا�آ	م� nا ,
�D وD�t(ن ا��)�، وا�:� ت)�C أ)� nا ,
آ�ن )

C�7ا���م(ی�7 ا� D�، اP	أ هJا أی*� ا�#�رئ ا��	ی� وت �� م�C ی���ن أن�6*� ب������C، وه� ی ��ن �Hف )�

�D وD�t(س�	ة ا��)� ا�آ	م� nا ,
.( 

)٥٣  ( pائ	ائ� وا��	W٢٤٢: ١ا� . 

 . ٨: ا�:��ث	)  ٥٤(



'P :Dث� . بrب� أن' وأم� ی�بC رس�ل اn، م� أآ' م$gP D و- أt C5آ� أب�ًا م$

 .إن ���� تm	T	ت �)��'

 .ی� س�ی
، م� ی'��G؟: �#�ل

'P :,�� ت nی" �� آ:�ب اt ت	ذآ ،nرس�ل ا Cی� ب. 

 .وم� ه�؟: �Pل

'P :Dآ:�ب �� nل ا�P:)�مC [ی��ن هJا ا�; �م  �6W' أن )ث� ����F: ی�مEj �: ا��&�

 . ا�Jي ی����r اD�� n]ا�� ��

ی� س�ی
، 8 ُت�Fل �: `&�م `�� و8 ث�ب ��: وz7B� : 8 �:, ب�ت ن�اجOJ، ث� �Pل

 .را7J% `�'%، ب. ��� ُخB و�Z ُخ��1 و��&!. ��Z ب��)��%

D� 'P :ا�� ��؟ ��� ،nرس�ل ا Cب� أن' وأم� ی�بrب. 

� ب�7 �ّ� �� و��
تZ، ی��P :�Fل��� ا= ی�م ا���1م%، آ�� آ�ن $�
آ� �� ��: أن&!- �K

Zت
٥٥(»�� و��(. 

��ث�� م7��بC ی�7, :  ـ ��ث�� ا��7آ� أب� �� ا�C��7 بC أ��� ا�)�*#�، �Pل٢

��ث�� أب� ذآ�ان ا�#�س� بC إس����� ب��	اف س�" H�� وث��ن�C : ا��P ،���hل

��ث�� إب	اه�� بC �)�س ا���h� ا���ت� ب��ه�از س�" س)! و�L	یC : وم�P ،C�:Zل

��X �� ا��ن�� :  �#�ل �� )��*�� ا���م(آّ�� ی�مً� ب�C ی�ي �� بC م�س,«: وم�P ،C�:Zل

�1�1� � .ن&�

�ث� ����F: ی�مEj �: (:  �#�ل �D ب s ا�6#*�ء م�C یB7	O ��#�ل اG� n وج

� .��ن��، وه� ا���ء ا�)�رد؟، أم� هOJ ا�� �� �� ا)ا��&�

�D ا���م(�#�ل �D ا�	ض��(Dت�

وب، ���1- «:  و�� # A� T�!�آEا ��
ت!�T أن�� وج&

%^J�` :� �Pل ه� ا���م ا�)��،: ه� ا�)&�م ا�)��، و>�ل Sخ
ون: ه� ا�!�ء ا�'�رد، و>�ل \�
ه

�D ا���م( و��1 ��ث�� أب�، �: أب�Z أب� �'� ا= ا��dدق: )��D ا���م(ا�	ض��(  TEه � أن أ>�ا��

 A��&ل ا= ت�< �� T��� ت
إن ا= �V :  و>�ل )��D ا���م( ، ��su)ث� ����F: ی�مEj �: ا��&��(ذآ

�، وا8م���ن ب�8ن&�م م��L'1 م: K�� G�Eب y:!و8 ی Zب �K�� .sّ^ت �!� Tل �'�دFوج. 8 ی�

�ق بZ؟C!ا� A#
�>�: ���� ی�sف إ�A ا�V� B��C وج. م� 8 یC!أه. ا�'�- !ا� ��'� �، و��: ا��&�

وم�ا8ت��، ی�Fل ا= �'�دZ�� T ب&� ا������ وا��'�ة، 0ن ا�&'� إذا و�A بG�E أّداT إ�A ن&�� ا���% ا�Eي 8 

>�ل رس�ل : أنZ >�ل)��*� ا���م(یVول، و��1 ��ث�� بG�E أب�، �: أب�S :� ،Zب�ZJ، �: أم�
 ا�! م��:

�D وD�t(ا=� nا ,
ی� ��، إن أّول م� ُی�Fل ��Z ا�&'� ب&� م�ت�K$ Zدة أن 8 إ�Z إ8ّ ا=، و أن : )

 .٦٠٥: ت��6	 �	ات ا�����)  ٥٥(



 Aر إ���وآ�ن ی&��1  G�Eب 
م7!�ًا رس�ل ا=، وأنG و�� ا�! م��: ب!� ج&Z ا= وج&�G� Z، �!: أ>

Z� ي 8 زوالEا� � .)٥٦(»ا��&�

ءت �:��6	 هOJ ا�ی" واض7" ا��-�"، وه� ت	بg ب�C  إن ا�	وای�ت ا�:� ج�:أ>�ل

C�:�BP: 

�*� ا���م(�BP" و-ی" �� وأه� ب�:D: اُ-و�,�(. 

��� أن ی��� )��*� ا���م(�)*�: وا�$�ن�" o7أ�)*� �� ب� أن ی�ا��*�، و- ی C�� ،

 .�)*� م! أنD - ی�ا��*�، وإّ- آ�ن آ�ذبً�

 

 

 

 

 

 

� ا�
�!: وّدًا(: �Aاfی% ا��2م�%، >��Z ت&�K� .&�7ت س����dا ا�� .)٥٧()إن ا�Eی: Sم��ا و�!

 أب� روق �C ا��7Bك وش )"، �C ا�C� ،��7 ��	م"، وا���� ]روى[ ـ ١

 �*�C س �� بC ج)�	، وا� GیGي ا����:�ن� �� T	ی� ا�#	tن، �C أب� ��	 وآ

D��P C� �Zُس Dس أن�(� Cاب C� :)�
� ا�K� .&م� : �#�ل)!: ودًاس�� Dن� ،�نGل �� �

)D م7)"P �� � . )٥٨(مC م�� إّ- و� 

��ث�� : ��ث�� ��ن بC س�م، �Pل:  ـ ��ث�� م7�� بC �$��ن بC أب� ش�)"، �Pل٢

بL	 بC ���رة ا� $W��C� ، أب� روق، �C ا��7Bك بC مGاح، �C ابC �)�س، �Pل 

�� �� '�Gودًا(:  ن :!�
� ا�K� .&�7ت س����dا ا��م�P ، : �� %'7ل)إن ا�Eی: Sم��ا و�!

�ب ا�! م��:<)٥٩(. 

�D (ا�P nل رس�ل:  ـ وأH	ج ابC م	دویD وا��ی�� �C ا�)	اء، �Pل٣� nا ,


D�tو(�� اج&. �� ���ك ��Kًا، واج&. �� ���ك ودًا، « :� Kواج&. �� �� ��ور ا�! م��: >. ا�
، ب�7ر ١٣٧: ١)��D ا���م(، ���ن أH)�ر ا�	ض�٨٥٠: ٢، تrوی� ا�ی�ت ٣٨٥: ١) ��D ا���م( م��� اKم�م ا�	ض�) ٥٦(


6, ٣٧٠: ٥، ا�:��6	 ا���h� ٢٨٥: ٢، م�:�رك س��6" ا�)�7ر ٢٧٢: ٧ا�ن�ار �، ی��ب�! ١٤٧٣: ٢، ا�:��6	 ا

 .٣٣٣: ١ا���دة �Jوي ا�#	ب, 

 . ٩٦:م	ی�)  ٥٧(

)٥٨  ( ���k �ل أبt �P٢٨٩: ٢م�� . 

)٥٩  ( gوس� . ٣٤٨: ٥ا�� �� ا



� ا�
�!: ودًا(، �rنGل اn م�دةK� .&�7ت س����dا ا���Pل ���G' �� . )إن ا�Eی: Sم��ا و�!

��. 

� بC أب� : وأH	ج ا�;)	ان� وابC م	دویC� ،D ابC �)�س، �Pل* � �� '�Gن

 ���k)ودًا :!�
� ا�K� .&�7ت س����dا ا���ب م�P ، :� "(7ل)إن ا�Eی: Sم��ا و�!P �

Cم��b�٦٠(ا�(. 

 

 ا�L	ی6" أن اn ت ��, ج �  ی:pB م�� ذآ	O ا���م �� ت��6	 هOJ ا�ی":أ>�ل

� بC أب� � Cم��b�ب ا��P �� �7دة وا���ا� ���k)ا���م D��( Cأن م zذ� Cوی6*� م ،

- یD(7 ��� ب�bمC، ومC ی��� �ّ)D - ب� أن ی��	 �, ن*�D وk	ی#D، وإّ- ���ن 

Dو�� � � C�(7�ا� Cم ���*� ا���م(آ�ذبً� �� د��اr��� ،Oل اn أن ی� �(  Cوم

 .ا��:����C ب�*�*�

 

 

A��&ت Z��< ،%&ی% ا���سfا :) :j!(ا= ت 
� بEآ
 ا= أ8 بEآKب�< :j!(م��ا وتS :یEا�

 .)٦١()ا�1�ب

�D :  ـ �Pل ا��:#� ا�*��ي �� آ�G ا� ��ل١� nا ,ّ
 nأن رس�ل ا �� C�

]D�tا�ی"]و OJه '�Gن ��� �ذاك م: أ�ّ� ا= ورس���P :» Zل )ت)!j: ا�1�بأ8 بEآ
 ا= (:  وس

 .)٦٢(»وأ�ّ� أه. ب��� ��د>ً� \�
 آ�ذب، وأ�ّ� ا�! م��: $�ه�ًا و\�J'ً� أ8 بEآ
 ا= ی��7ب�ن

٢Dhا نJ$�ر م� ه��ا��ر ا� �� �kا���� Cل ج�ل ا��ی�Pـ و  : Cج اب	Hوأ

�� C� Dدوی	ا���م([م D��([ D�� nا ,ّ
 nأن رس�ل ا ]D�tو[ OJه '�Gن ��� � وس

ذاك م: أ�ّ� ا= ورس��Z وأ�ّ� أه. ب��� ��د>ً� \�
 «: �Pل ،)أ8 بEآ
 ا= ت)!j: ا�1�ب(: ا�ی"

 .)٦٣(»آ�ذب، وأ�ّ� ا�! م��: $�ه�ًا و\�J'ً� أ8 بEآ
 ا= ی��7ب�ن

، �hHئy ا���� ٥٦: ٢، ا��mی	 ٣٥٥: ٣٥، ب�7ر ا�ن�ار ٢٨٩: ٢، م��t �Pل أب� ���k ٢٨٧: ٤ا��ر ا���$�ر )  ٦٠(

C�(�١٣٢: ا� �، ی��ب�! ا���دة ٢٢٠: ١) ��D ا���م(، ج�اه	 ا��;��� �� م���P اKم�م ��٤٧٥: ١، ش�اه� ا�:�Gی

: ٥، ا�� �� ا�وسg ١٢٥: ٩، م��! ا�Gوائ� ٧١: ، �hHئy ا�ئ�"٢٥١: ��، ت��6	 �	ات ا���٣٦٠: J�٢وي ا�#	ب, 

، تrوی� ٣٥٤: ٣، �:p ا�#�ی	 ٥٤٠: ، ت��6	 ا�����١١٥C: ١٤، ت��6	 ا���Gان ٢٤٣: ، ت��6	 أب� ��Gة ا�$����٣٤٨

 .١٦١: ١١، ت��6	 ا�#	k)� ٣٠٩: ١ا�ی�ت 

 . ٢٨: ا�	��)  ٦١(

 .٤٤٢: ٢آ�G ا� ��ل )  ٦٢(

 .٥٨: ٤ا��ر ا���$�ر )  ٦٣(



٣Cب ��ـ م7  Cا�#�س� بnإ�, أب� �)� ا D ا���م( �)�� ر� D�:  �� D��P ت ��,)�

� بEآ
 ا= أ8 بEآ
 ا= ت)!j: ا�1�ب(Kب�< :j!(م��ا وتS :یEا�(ل�P ،: » nل رس�ل ا�P) nا ,


D�tو D��(���k �أب Cب � .ت�ري ��!: ن�V-؟: )��D ا���م( � 

�: �Pل .ا= ورس��Z أ�

� ���0م
 واJ0!% م: ��!: ��ق ب�، وSم:: �Pل ب�، وأ�'G و��
تG م: ب&�ك، وس

 .)٦٤(»ب&�ك

إن*� ن�� '�G�C أ�ّ� اn ورس��D :  ذآ	 هOJ ا�ی" ج�! مC ا� ��ء، و���Pا:أ>�ل

nرس�ل ا C� zورد ذ� ��آ ،D:ب� ��D وD�t(وأه� nا ,
هJا یGم�� بB	ورة �ّ� ، و)

�D وD�t(ا��)�� nا ,
(D:ب� ��*� ا���م( وأه�(���k �أب Cب ��D ا���م(، و�, رأس*� ��( ،

�*� ا���م( ا�Jي ه� س�� أه� ا�)�'�( . 

 

A��&ت Z��< ،ة

(: اfی% ا�&�$K٦٥()إن ا�!��1: �� ج��ت ون(. 

تJاآ	 أ
�7ب�� ا���" ��� : )� اn ا�ن�hري، �Pلب�س��دC� O ج�ب	 بC �...  ـ ١

�D وD�t(ا��)� �#�ل ا��)�� nا ,
�#�ل أب� : ، �Pلإن أّول أه. ا���% دخ�8 �� ب: أب� `���«: )

ی� رس�ل اn أ��� أH)	ت�� أن ا���" م7ّ	م" �, ا�ن)��ء �:, : دج�ن" ا�ن�hري

*� ُأم:z؟Hاُ-م� �:, ت� ,*�، و�Hت�. 

Pم:: �ل Tأن = ��اًء م: ن�ر �!�د -! بA ی� أب� دج�ن%، أم� �

 8 إ�Z إ8ّ ا= م7!� رس�ل ا=: ی�>�ت، م���ب �A ذ�G ا��اء

 .و���ّ� ا��اء أم�م ا��1م

�: �Pل� z�Jب x	�ُ�)ا���م D� .ا�7!� = ا�Eي أآ
م�� و$
��� بG: �#�ل)�

�D وD�t(�#�ل ا��)�: �Pل� nا ,

 ی� �� م� م: �'� یG'7 وی��7. م�دتG إ8ّ ب&Z2 ا= : )iاب

�D وD�t(، ث� P	أ ا��)�ی�م ا���1م% م&��� nا ,

 ): هOJ ا�ی"(Kم1&� * إن ا�!��1: �� ج��ت ون ��

 .)٦٦(»)��ق ��� م�G م��1ر

٢C� ،�� ج أب� ن	Hل  ـ وأ�P 	ج�ب :»*�D ب���� رس�-�� nا ,ّh]D�tو [ �وس

 D�� nا ,ّ
 ]وD�t[ی�مً� �� م��� ا���ی�" �Jآ	 ب s أ
�7بD ا���"، �#�ل ا��)� 

 .٨٢: ٣، �:p ا�#�ی	 ٧: ٣، ش	ح ا�H)�ر٣٦٧: ٣٢ب�7ر ا�ن�ار)  ٦٤(

 . ٥٤: ا�#�	)  ٦٥(

 . ٥: ٨ب�7ر ا�ن�ار )  ٦٦(



��� م1&� (: ، ث� ت�ی� أب� دج�ن% أم� �!- أن م: أ�'�� واب�A ب!7'��� أس��Z ا= ت&��A م&��: وس

 .)٦٧(»)��ق ��� م�G م��1ر

�Pل رس�ل «: روى ا���� أب� ���k ب�س��دC� ،O ج�ب	 بC �)� ا�P ،nل... ـ ٣

nا)D�tو D�� nا ,
(��D ( ، ث� ت� رس�ل اnم: أ�'G وت�8ك، أس��Z ا= م&��: � � nا ,


D�tو(  :)
Kم��1ر* إن ا�!��1: �� ج��ت ون G� .)٦٨(»)�� م1&� ��ق ��� م

 

 

A��&ت Z��< ،ة
i� %ی% ا��7دیfو��: م}ب(: ا �K� A٦٩()`�ب(. 


, اn (، �C رس�ل اn )رض� اD�� n(  ـ ا�C��7 بC س �� م � �ً�، �C ابC �)�س١

D�tو D�� و��: م}بD��P �� : ») ت ��,�(K� A)`�ب ، Z�� ون^( Tا= ب�� �Kس

ة �� ا���% \�$

ُ�
ى م: وراء � �Kن�d\أه. ا���%، وإن أ Tأ��ا Aم: رو�Z، ت�'- ا�7� وا�7.، وا�2!�ر م����% �

 .)٧٠(»ی7
م�K و��Z و�: ی����K ��وTس�ر ا���% و�� م�Vل �� ب: أب� `���، �: 

رأی' �� مh:W	 ت��6	 م7�� بC : س � ا�� �د ���� اب�k Cووس، �Pل...  ـ ٢

 Cاب 	وج 6 �ا� )�س بC م	وان، ��ث�� أ��� بC م7�� بC م�س, ا����

 Cب ��ا����7�، وم7��ام7���P ،ازG(ا� C��� Cب ��ا���ت� وم7 ��ث�� ���, : أ���

��ث�� أب� : أH)	ن� م7�� بC ب��ر ا�*��ان�، �C ی�س� ا��	اج، �Pل: بC م*	ان، �Pل

، �C ج 6	بC م7��t C� ،ب�ئC� ،D أم�	  ه	ی	ة ا� ��ري ـ مC و�� ���ر بC ی�س	ـ

���k �أب Cب �� Cم��b�ا���م(ا� D�, رس�ل ا�n�� ن�P ، :»� '�Gل)�) D�� nا ,


D�tو��: م}ب()و �K� Aب�`(nس�د ا����ي إ�, رس�ل ا��D (أت, ا��#�اد بC ا� nا ,


D�tب,؟: �#�ل)و�k وم� ،nی� رس�ل ا. 


ة �� ا���% �� س�ر ا�
اآ� ا���اد ���ر �� |ّ�K مj% ��م >'. أن ی�K&(1، ور>�K ب
ود : �Pل�$


، وزه
ه� ری�ض �^
، وأsزن�'�. خ �Ku!�و ،
sخ .>��ؤه� س��س واس�'
ق، وث!
ه� ج


 وت
اب�K م�G و��'
، و��Ki�i ز�^
ان ی��+، sد أخ
و��.، وب)�7ؤه� ی�>�ت أ�!
، وزم

 . ١٣٩: ٦ا��ر ا���$�ر )  ٦٧(

)٦٨  (�P���٢٧٦: ا��، م�:�رك س��6" ا�)�7ر ٤٥٦: ، ت��6	 �	ات ا�����٢٠٩: ٧، ب�7ر ا�ن�ار ٤٧٣: H٢)�ر ، ش	ح ا

٤١٣: ١٠ "�mا� �Lب, ٣١١: ١، آ	وي ا�#J� دة��٣٩٥: ١، ی��ب�! ا�. 

 . ٢٩: ا�	��)  ٦٩(

 . ٢٣١: ٣٩ب�7ر ا�ن�ار )  ٧٠(



�K م�X م: r� ،:�&!وا� B��
وأ����ج ی�Fج{ م: \�
 و>�د، وی�^�
 م: أ��K ا���'�.، وا�

�K&!ب: أب� `��� ی� �� %&�$ Xم��� . 

� ا�!�JQ% ی�1دون ن�'ً� >� ج'- م: ا���>�ت، �� ی�^( �'��!� Kی��7ث�ن إذ ج�ءت �Kه� ی�مً� �� |ّ

 ،،
���K ا�
وح، مVم�م% ب�Qس. م: ذه� آFن وج�ه�K ا�!�dب�L ن�sرة و���ً�، وب
ه� ��i أ�!


 ا���|
ون إ�A م2�K ���ً� وب�Kًء ذ�ٌ. م: \�
 م�Kن%، ن�ٌ� م:rی� �)�ن ��Cأب�_، م V�

 وم�\ 

ری�#%، ���K رج�ل أ��ان�K م: ا��ر وا���>�ت، م^ss% ب�� �  وا�!
ج�ن، �^��K7J م: ا�Eه� 

�K� ا���< ��، ثKإ�� �Jا���� G� ا��Qم : ا�0!
 م'�% ب��&'1
ي وا8رج�ان �Fن�خ�ا ت�J
رب�� ی1

sذو ر�!% واس&% و� Zنq� ،Z�&وس Zs� :م �
 إ���� وی���7� ویVی�آr��� ZورونV����r� .. 

� $�ء $��P : �ًjلK^ً� وا��ًا م&��8 8 ی^�ت م���1ن (��� ،Z�A را�� �K�7ل آ. رج. م����

 �K�^7ا���% إ8ّ أت 

ة م: $��iون ب
و8 ی^�ت ُأذن ن�>% ن�>��K، و8 ب
آ% ن�>% ب
آ��K، و8 ی!

�، وأن ی^
ق ب�: ا�K�1ی
` �� آ
اه�% 0ن ت�2K1ی
� م: `K� -
ج. ور��Z1ب2!�ره�، ور� . 

رب�� أن- ا��Qم وم�G ا��Qم و�G یB7 ا��Qل : �!� ر�&�ا إ�A ا��'�ر ت'�رك وت&��A، >���ا

 .وا�آ
ام

أن� ا��Qم وم�� ا��Qم و�� یB7 ا��Qل وا�آ
ام، �!
�'ً� ب&'�دي ا�Eی: �^�rا : ��1ل: �Pل

A . آ. ��ل مi^�1:و���� �� أه. ب���، ورا��ا �1� و خ^�ن� ب����u، وآ�ن�ا م�� �

 .أم� و�VتG وجG�Q م� >�رن�ك �B >�رك، وم� أدی�� إ��G آ. �EJ�� ،G1ن ��� ب�����د: >���ا

� �Vّ وجّ.Kرّب �K� ل�< : ��'dأن �!��(� ،�إن� >� و#&- ���� م ون% ا�&'�دة، وأر�- ��� أب�ان�

� إ�A رو�� ور�!�� ��س��Fن���sن أ�f�� Tا��ج� �� ��، وت!��ا �� �� ا0ب�ان، و��ّ��j$ م� 

 �� $Fن�، وب7'��rام�� و`��� و�
�، و��: ب
�!�� وآ���!�Fا���م ب �أ�)�� أم�ن��� وإن� �� أجVآ

�D وD�t(أه. ب�- م7!�� nا ,
( . 

 Z�&�$ :م 
d1!أن ا� A�� ،ب: أب� `��� �� ا�&)�ی� وا�!�اه� �� یVا��ا ی� م�1اد م7'� ��

 .ا��ن�� م�E خ�K1 ا= إ�A ی�م ا���1م%���!�A �� أم���Z م2. ج!�+ 

A��&ت'�رك وت �Kرب �K� ل�< : Aوا إ�
rن�� ��� B7ب�ون م� ی �
ت� �� أم�ن���، ور#��d< �1�

� .م�اه� رب�

 

 وا0ب�_ وا0�^
، یVهsو ا0خ 
��: م: ا���>�ت ا�0!ّ� A�qذا ب1'�ب و>�dر �� أ�


 م��C إذن �!&- ا0Cم� Z8 أن�ب�dر م��K، �!� آ�ن م: تG ا��d1ر م: ا���>�ت م^
وش ن�ره�، �


 م'�2ث% ب��Vب
ج� ^dی�ط ا�

، وم� آ�ن م��K م: ا���>�ت ا0ب�_ ��K م^
وش ب��sب�����س ا0خ



 �Kی��ر م: أب�اب ،

، وا�^s% ا�'��sء وا�Eه� ا�0!
، >�ا��ه� وأرآ�ن�K م: ا���هsا0خ


 وأ�
ا#�K، ن�ر $&�ع ا�T��� X!i م2. ا��d< .ب�ب آ A�آ� ا��ري �� ا���Kر ا�!s�ء، وإذا �

%Kم: آ. ��آ �!K�� ر ج���ن م�ه�م��ن�d1ا� G .زوج�ن م: ت

�ی:، ب�� آ. و��� Cی�ي و��ان مFاذی: م: ن�ر، ب
� ����ا �A بKم��ز� Aاف إ�
dأرادوا ا8ن �!�

� ��!% ب
ذون م: تG ا�'
اذی:، ��!�K وأ����K م: ا�^s% ا�'��sء،Kذا م�q� ،
 وأث^�ره� م: ا���اه

�K� .�< �
اره< 
� ��A إذا اس�1Kام% رب
� ب�Kن �Kی %�JQ!وج�وا ا� �Kا م��ز��ه. وج�ت� م� : دخ

 .و��آ� رب�� ��1؟

 .ن&� رب�� ر#��� ��رَض ���: >���ا

� داري، و����7� ا�!j��K� ،%�JQً� ه��jً� �)�ء \�: >�ل�
 ب
#�ي ���� وب7'�� أه. ب�- ن'�� �

ا�7!� = ا�Eي أذه� ��� ا�V7ن إن رب�� �u^�ر $��ر ا�Eي (: م�Eوذ، ��Z�� X ت���u، �&��ه� >���ا

Z 8 ی!��� ���K ن�d و8 ی!��� ���u� �Kبs� :دار ا�!�1م% م �� .)٧١(»)أ�

 

 A��&ت Z��< ،ة
i� %ی% ا��2ن�fة وب�`�%(: ا
� ن&!Z |�ه��)٧٢()واس'� �
 

١	P�(ـ ا� )ا���م D�� ن&!Z |�ه
ة وب�`�%D��P ��  :) ت ��,�(��ا��&!% «: ، �Pل)وأس'� �

�D وD�t(ا��rه
ة ا��'�� nا ,
وم� ج�ء بZ م: م&
��Z وت����T، وأم� ا��&!% ا�'�`�% ��8ی��� أه. ، )

 .)٧٣(»ا�'�- و��1 م�دت��

 ـ �� ت��6	 �� بC إب	اه�� ، ��ث�� أب�، �C ا�#�س� بC م7��C� ، س���ن ٢

�D ا���م(�Pل رج� ��� أب� ج 6	«: بC داود ا���#	ي، �C ش	یC� ،z ج�ب	، �Pل�( :

� ن&!Z |�ه
ة وب�`�%(���D وD�t(أم� ا��&!% ا��rه
ة ����'�: ، �Pل)وأس'� �� nا ,
وم� ج�ء بZ م: )

V� =ا %�
 وج. وت����T، وأم� ا��&!% ا�'�`�% ��8ی��� أه. ا�'�- و��1 م�دت��، �����1 وا= >�م م&

ی� أی�K ا�
س�ل (: ، �rنGل اnهTE ا��&!% ا��rه
ة وا�'�`�%، وا���1ه� >�م |�ه
ة و�� ی&��1وه� ب�`�%

�Kب�� و�� ت م: >Kاه��Fم�� بS ی: >���اEم: ا� 

ح رس�ل  )٧٤()8 یV7نG ا�Eی: ی��ر��ن �� ا��^^�

�D وD�t( ا=� nا ,
� إ8ّ ب&�1 و8ی��� وم7'��� )Kإی!�ن A��&ی1'. ا= ت'�رك وت �� Zأن �Kو�V٧٥(»��� ن(. 

 

 . ٧١: ٥٦ب�7ر ا�ن�ار )  ٧١(

 . ٢٠: �#��ن)  ٧٢(

 . ٥٤: ٤٢ب�7ر ا�ن�ار )  ٧٣(

 . ٤١: ا���ئ�ة)  ٧٤(

)٧٥  ( C�، ا�:��6	 ١٤٨: ٤، ا�:��6	 ا���h� ١٦٦: ٢، ت��6	 ا�#�� ٥٢: ٢٤، ب�7ر ا�ن�ار ٢١٢: ٤ت��6	 ن�ر ا�$#

 ,6
� .٣٥٠: ، وا��L " �� أ��دی� ا�6	ی#�٢٣٩C: ��١٦	 ا���Gان ، ت٩٧١6: ٢ا



A��&ت Z��< ،ة
i� %2��2ی% ا�f7: ا��1ل(: ا� �� �K��
)٧٦()و��&
 

: ��ث�� م7�� ابC رب� "، �Pل: ��ث�� أب� أ���، �Pل:  ـ م7�� بC س���ن، �Pل١

ا�#�س� ا�����، �C أب� ه�رون ا� )�ي، �C ��ث�� �� بC : ��ث�� ���C ا�ش#	، �Pل

� �� �7: ا��1ل( :أب� س �� ا��Wري �� D��P ت ��,K��
� ب: أب� ) بـ �P :)ل(و��&� _uب

�D ا���م(`����(
)٧٧(. 

أH)	ن�  ـ أH)	ن� أب� ا�C�7 ا���ر P	اءة �T	 مّ	ة، ��ث�� أب� ا�C�7 ا��6hر، ٢

ت�:�م، ��ث�� زآ	ی� بC ی�7,، ��ث�� �� بC ا�#�س�، �C أب� ه�رون ا� )�ي، �C أب� 

 Gّو� �� �� �7: ا��1ل(س �� ا��Wري �� D��P جّK��
� ب: أب� : �Pل)و��&� �Ksu'ب

���`)٧٨(. 

  ) ��Dرض� اn( س �� ا��Wري  ـ وأH	ج ابC م	دویD وابC ���آ	 �C أب�٣

�� D��P :)7: ا��1ل� �� �K��
� ب: أب� `���«: ، �Pل)و��&� �Ksu'٧٩(»ب(. 

� ابC أب� :أ>�ل� sm(ی C��� "م، وأن*� ن�ز���� ذآ	 هOJ ا�ی" �T	 وا�� مC ا
���k)ا���م D��(. 

 z�Jو� ،�ً�ّ
ً� آ�ن�ا ی)�Bmن ��Wی6" واض7" ا��-�" �� أن ه��ك أش	Lوا�ی" ا�
ا�����#�C، و�P ورد �� ب s ا�:��6	ات أن ن�G' هOJ ا�ی"، ���ن' ��م" �� 	�" 


�7ب �Pل�6� ���� م���o ب � هOJ ا�ی": ب s اH م�. 

 

A��&ت Z��< ،ة
i� %&اب
)٨٠()وم: ی�1
ف ���% نVد ��K�� Z ���ً�(: اfی% ا�
 

: ��ث�� م7�� بC إس�7ق، �Pل: ��ث�� أب� أ���، �Pل:  ـ م7�� بC س���ن، �Pل١
��ث�� ا���7 ب�*5 C	C� ، ا���ي �� D��P : � م7�� بC ا�h)�ح ا��و-ب�، �Pلو��ث�
 .)٨١(»ا�!�دة �� Sل ا�
س�ل: �Pل)وم: ی�1
ف ���% نVد ��K�� Z ���ً�(« :ت ��,

�أH)	ن� أب� ا�#�س� آ*�� بC م �	، أّن أب�م7�� إس���:  ـ �Pل ا��و-ب�٢�  Cب

�� Cب ��م7 Cب 	ج 6 Cإس�7ق ب Cب ��م7  ���k �أب Cاب �ّ� Cب C��7ا� Cب

 . ٣٠: م7��)  ٧٦(

)٧٧  (Cم��b�ا� 	أم� �Pم��)ا���م D�� (١٥٥: ١ . 

)٧٨  ( � . ٢٤٨: ٢ش�اه� ا�:�Gی

�D ا���م(، وم���P أه� ا�)�'٢٣٨: ٢٧، وب�7ر ا�ن�ار ٨: ٣، وم��t �Pل أب� ���k ٦٦: ٦ا��ر ا���$�ر )  ٧٩(� :(

�٣٨٢C: ،وآ�L ا��#�٣٢٧C: ١، وآ�L ا�m�" ٤٠: ٥، و�:p ا�#�ی	 ١٠١��mا� D�(ر ١٥٨: ، وت��(H�: ١، وش	ح ا

١٥٣ �(k	#ا� 	٢٦٧: ١، وت��6. 

 . ٢٣: ا��Lرى)  ٨٠(

)٨١  (Cم��b�ا� 	أم� �Pم��)ا���م D�� (١٥٣: ١ . 



 ��ث�� ��� �� بC ج 6	 بC م7�� بC��� C ابC زی�، �C ا�C�7 بC ]أنD[��ث*� 

�، �C أب��P ،Dل� Cزی�ب :» nا ��7� �� �:P C�� ا���س �� Cب C�7ا� �;H

 إ�, أن �Pل)�م��D ا��(ـ وس�ق آ�مD: وأث�, ��D ث� �Pل

�1 �
��� وم: �� ی&
��� �Fن� ا��7: ب: ��، وأن� اب: ا���� وأن� اب: ـ � ���
أی�K ا���س م: �


، وأن� اب: ا��Eی
، وأن� اب: ا��ا�� إ�A ا= بqذنZ وا��
اج ا�!��
، وأن� م: أه. ا�'�- ا�Eی: �i'ا�

Z�'�� �1ل� �A آ. م�� �Kض ا= م�دت
� (: ا����Fوم: >. 8 أس ،Aب
�Z أج
ًا إ8ّ ا�!�دة �� ا�1�

�ً��� �K�� Z� دVف ���% ن
٨٢(»��>�
اف ا���7% م�دت�� أه. ا�'�-، )ی�1(. 

ا>�
اف «: �Pل)رض� اD�� n( ـ أH	ج ا�$ )� ب���C� O ابC م��C� ،z ابC �)�س٣

 .»ا���7% ا�!�دة fل م7!�

 �� Cب C�7ا� C� رن�يGا� Cروى ا����7 ج�ل ا��ی �Bا���م([أی D� �Pل �� ])�

D:(;H :»اف ا���7% م�دت��
 .)٨٣(»ا>�

�*� ( هOJ ا�ی" واض7" ا��-�"، �*� ت� � اP:	اف ا���7" �ّ� أه� ا�)�':أ>�ل�

، �*� تrم	ن� )��D ا���م(، و- شz �� أن س�� أه� ا�)�' ه� �� بC أب� ���k)ا���م

� .��� ن#:	ف ا���7" ون�6ز ب����"، ون��� مJ� Cاب ا���ر)��D ا���م(ب�7 �

 

 Z��< ،ة
i� %م��Cی% ا�fاA��&ت :) G�!ا= وه� م�7: ��1 اس� Aإ� ZKوج �وم: ی�

A1وة ا��ث
 .)٨٤()ب��&

� بC ���ض، : ��ث�� م7�� بC زن)�ر، �Pل:  ـ أ��� بC �)�ان، �Pل١�B6ث�� ا���


, (�Pل رس�ل اC� :»n ��� بC أب� س��، �C م��ه�، �C �)� اn بC �)�س ،�Pل

D�tو D�� nم: أ: )ا G�!�1 أ�'��، وم: أ�'�� ��1 أ�ّ� ا=، وم: أ�ّ� أه. ب��� ��1 اس�� �ً�ّ� �ّ�

�K� م�d^ا��� 8 ان A1وة ا��ث
 . )٨٥(»ب��&

)٨٢  ( � . ٢٠٦: ٢ش�اه� ا�:�Gی

� بC ج 6	٣٥٥: ١ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, )  ٨٣(� �: ٣م��t �Pل أب� ���k ، ٣٣: ، م#�ت� ا�;��)��٣٢٨C: ، م��ئ

، ١٧٢: ٣، ا���:�رك �, ا�C�7�7h ٥٠٧: ٨، ن*� ا�� �دة ٢٥١: ٢٣، ب�7ر ا�ن�ار ١٣٨: ، ذ�Hئ	 ا� #),١٧٠

، ���ة ٥٧٣: ٤، ت��6	 ن�ر ا�$#�C ٣٧٤: ٤، ا�:��6	 ا���h� ٣٠: ١٦، ش	ح ن*� ا�)�T" ٧٤: ا�Jری" ا�;�ه	ة ا��)�ی"

C��7م�م ا�Kا���م(ا D�� (٦٧: ١. 

 . ٢٢: �#��ن)  ٨٤(

)٨٥  (Cم��b�ا� 	أم� �Pم��)ا���م D�� (٤٧٦: ٢ . 



وم: (« :س��6ن بC� ،"���� C ا�Gه	ي، �C أن� بC م��D��P �� z ت ��,... ـ ٢

� وجZK إ�A ا=�: ل، �P)ی�� �� -�Vوه� م�7:; ن = ZKوج �مbمC : ، أيآ�ن أّول م: أخ

م;�! �#� اس:��z ب�� 	وة ا��ث#,، �Pل - إ�D إّ- اn وإ�, اP�� n)" اُ�م�ر، واn م� 

�*�� بC أب� ���k إّ- �� �:P. 

 .�#� اس:��z ب�� 	وة ا��ث#, ی �� و-ی" ��: وروي

�D وD�t(�Pل ا��)�: )��D ا���م( ا�	ض�]�Pل[� nا ,
( :» A1وة ا��ث
م: أ�ّ� أن ی�!�G ب��&

٨٦(»���!�G ب�7 �� ب: أب� `���(. 

�*� ا���م(م�س, بC ج 6	 �t Cب�ئD... ـ ٣�( Cوزی� ب 	P�(ا� C� ،وأب� ا���رود ،

� �� D��P ت ��,�:»)A1وة ا��ث
 .))٨٧»م�دت�� أه. ا�'�-: ل، �1�(�P اس�!�G ب��&

�*� ( مC أراد ا����ة �� ا��ن�� وا�H	ة �� ب� أن ی:��z ب � وأه� ب�:D:أ>�ل�

�ن*� سC6 ا����ة ـ آ�� ورد �C ا��)�; )ا���م)D�tو D�� nا ,
 ، وه� ا����hص �, ـ)

nض ا	� CیJت ��,، وه� ا� nا Cوة إم�م:*� م	وأس�د، وه� ا�  sأب� w�, آ� �*(� 

 .ا��ث#, ا�:� ی�)m� ا�:��z ب*�، آ�� ورد �� ت��6	 هOJ ا�ی" ا�L	ی6"

 

A��&ت Z��< ،ة
i� %ی% ا���دسfم�ًء (:ا �وأن �� اس��1م�ا �A ا�)
ی1% 0س���1ه

�ً<�\()٨٨(. 

' �)�ب" ا��ا�)�" �, أب� ج 6	:  ـ �Pل١Hا�(د D�بC  أH)	ن� ی�: ، �#��')��م�

5"؟� .رس�ل اn أي ش�ء آ�:� �� ا

�D ا���م(�#�ل�( :» ��B س'��7 ��'�7ا، وهCا� B!� خ� ،Z1آ�� ن�رًا ب�: ی�ي ا= >'. خB خ

�ا، وآ'
ن� ��'
وا، وذ�Vّ� Z��< G وجّ.K�: )�ً<�\ م�ًء �، )وأن �� اس��1م�ا �A ا�)
ی1% 0س���1ه

�ات ا= ��Z، وا�!�ء ا��uق ا�!�ء ا�^
ات وه� و8ی% Sل م7!�� � .)٨٩(»ا�)
ی%1 �ّ� �

ی&�� �� اس��1م�ا �A و8ی% أم�
 ا�! م��: �� «: و�� ا����� �C ا�)�P	...  ـ٢

� 0س���1ه� م�ًء \�>ً�، یK�Kون �� �� أم
هK���` ا�� : �1لوا0و���ء م: و��T، و>'Kب�$0
ب�� >

 .)٩٠(»ا�ی!�ن

 

)٨٦  ( ���k �ل أبt �P٢٧٤: ٢م��. 

)٨٧  (���k �ل أبt �P١٧٠: ٣م��. 

)٨٨  (C١٦: ا�� . 

 . ٢٤: ٢٥ب�7ر ا�ن�ار )  ٨٩(

)٩٠  ( ���hا� 	٢٣٦: ٥ا�:��6 . 



A��&ت Z��< ،ة
i� %&ی% ا���بfس�ل و 8 (: ا
ی� أی�K ا�Eی: Sم��ا أ`�&�ا ا= وأ`�&�اا�

� .)٩١()ت')�ا أ�!���

� بC م7�� ا�Gه	ي، �C م7�� بC �)� اn، ی �� ابC ...  ـ١� C� ،���T

� بC س��، �C م��z بC� ،"�;� C یGی� ب� C	�P ا��*�ي أن�P Dل� Cب C�7ل : ا��P

ی� أی�K ا�Eی: Sم��ا أ`�&�ا ا= وأ`�&�ا ا�
س�ل («: �� D��P ت ��,)��*�� ا���م(ج 6	 بC م7��

�اوت�� ت'). ��: ی&�� إذا أ`���ا ا= وأ`���ا ا�
س�ل م� ی'). أ�!����، و>�ل، )و8 ت')�ا أ�!���

�K��!٩٢(»أ�(. 

 

 

A��&ت Z��< ،ة
i� %ی% ا��2م�fاه��ى(: ا � .)٩٣()وإن� �u^�ر �!: ت�ب وSم: و�!. ���7ً� ث

��ث�� ا�C�7 بC ج 6	 بC إس����� : ��ث�� م7�� بC ا�#�س� ب�P ،��(� Cل...  ـ١

أH)	ن� م7�� ابC �)� اn : ��ث�� ا�C��7 بC م7�� بD س�اء، �Pل: ا��;�، �Pل

�، �PلE�7ل: ا��P ،زاق	ث�� �)� ا��� : C� ،Dأب� C� ،���ث�� ا�C�7 بC زی� بC أس

�!: Sم: ب!� ج�ء بZ : ا�ی"، �Pل)وإن� �u^�ر �!: ت�ب(« :ج�C� ،O أب� ذر �� �Pل اn ت ��,

_Jا
 . )٩٤(»اه��ى إ�S �ّ� Aل م7!�: ، ث� اه:�ى �Pلم7!�، وأدى ا�^

 : ـ ��ث�� أب� ا�C�7 ا��6رس� ـ ب�7ی� T	ی� ـ �Pل٢

� ا��P ،D�#6ل� Cب ��م7 	ث�� أب� ج 6�� :� ��ث�� �

 �(� Cب ��أ� Cلاب�P ،�P	(ا� nأب� �)� ا Cب ��أ� Cب nا: 

C� Dأب� C� ،nأب� �)� ا Cب ��أ� Oج� C� ،�ث�� أب�� 

 ��ث��: ��ث�� س*� بC ا��	زب�ن، �Pل: م7�� ب�P ،���H Cل

C� ،s�6ا� Cب ��م7 Cب 	ج 6 Cب nا �(� C� ،ر�hم� Cب ��م7 

 Oج� C� ،Dأب� C� ،	P�(ا� �� Cب ��م7 	أب� ج 6 C� ،Dلأب��P :» nج رس�ل ا	H
 D�� nا ,ّ
]D�tذات ی�م �#�ل] و �وإن� �u^�ر �!: ت�ب وSم: ( :إن ا= ت&��A ی�1ل: وس

 .)٩٥(»إ�A و8ی�G: ث� >�ل �&� ب: أب� `��� )و�!. ���7ً� ث� اه��ى

 

 . ٣٣: م7��)  ٩١(

 .٤٣٩: ٨، م�:�رك س��6" ا�)�7ر ٤١٨: ، ت��6	 �	ات ا�����١٩٨: ٢٧ب�7ر ا�ن�ار )  ٩٢(

)٩٣  (Dk :٨٢ . 

)٩٤  ( � .٤٩٤: ١ش�اه� ا�:�Gی

)٩٥  ( � . ٤٩٣: ١ش�اه� ا�:�Gی



A��&ت Z��< ،ة
i� %&ی% ا���سfإذا ه�ى(: ا � .)٩٦()وا���

� س���D، أH)	ن� أب� ��	 ١
 ـ أH)	ن� أب� ا�p:6 م7�� بC أ��� ا�L	وk� مC أ
م7�� بC ا� )�س بC م7�� بC زآ	ی� بC ی�7, بC م �ذ بC ���ی" ا�GWاز ب)�mاد، 
 ��Wا� Cب ��م7 Cب �أH)	ن� أب� �)� اn ا�C��7 بC ا���7 ا�س�ي ا��ه�ن، ��ث�� �

� ا��*��، ��ث�� هC� ،��L أب� بL	C� ، بC ه�رون ا�)h	ي، ��ث�� �Wا� Cب ��م7
آ�' ج���ً� م! �:�" مC ب�� ه�ش� ��� «: س �� بC ج)�	، �C ابC �)�س �Pل

�D وD�t(ا��)�� nا ,
(nآ�آ� �#�ل رس�ل ا s#إذ ان  : �K� Z�Vم� �� �م: ان1_ هEا ا���

 .م: ب&�ي )٩٧( ا����

ی� : �#�م �:�" مC ب�� ه�ش� ��E	وا ��ذا ا���آ� �P ان#s �� م�Gل �� ���Pا
وه� (, D��P  إ�)وا���� إذا ه�ى(رس�ل ا�T �P ،nی' �� �ّ� ��، �rنGل اn ت ��, 

A .)٩٨(»)ب�B�0ُ ا�0

��ي بC ث�ب' وس � بC : ورواO ابC ا���mز�� ا���L � مk C	ق ث��ن�"...  ـ ٢

أب� و�Pص ب���یC، وا�)	اء بC ��زب وابC �)�س ب���یC، ون��! م��, ��	 و�Jی6" 

Dأس��، و�� Cب :»�(آ�آ� �#�ل ا�� s#ان)tو D�� nا ,
D�( : ��ا�� �K� Tم: ان1_ �� دار

�Tى �� �ّ� ��، : ، ��E	 �:�" مC ب�� ه�ش� ��ذا ه� �� دار ��، �#���ام: ب&�ي

 . )٩٩(»)م� #. ���'�� وم� \�ى* وا���� إذا ه�ى(: ��Gل

� بC م7�� ا���ت�، ��ث�� ا��ه��، ��ث�� ٣B6اه��  ـ ��ث�� ا�	إب Cب ��

 Cواب D�� C� ،�� Cب C��7ت�، ��ث�� ا��� Cب �B6ا� Cب ��ج�ن�، ��ث�� م7	ا��


, اn ( ب��� أن� ��� ا��)�«: �Pل �)� اn بC �)�س: ��ن، �C زرارة بC أو�,، �Pل

D�tو D�: �� م���O ب � ا� �Lء ا�H	ة، و���O ج���" مC أ
�7بD إذ ان#s ن�� �#�ل)�


ت�K� Z ا���� م: ب&�يم: ان1_ هEا�� �� � . ا���

�#� ضّ� م7�� �� : ��ث)' ا�����"، ��ذا ا���� �P ان#s �� ��	ة ��، �#���ا

 nل اGنr� ،� .)١٠٠(»)م� #. ���'�� وم� \�ى* وا���� إذا ه�ى (�ّ� �

 

A��&ت Z��< ،ون
i&ی% ا�fا:)�K��2أم 
i� Z)١٠١()م: ج�ء ب��%��7 �
 

 . ١: ��ا��)  ٩٦(

)٩٧  (nن رس�ل ا��� ,�D وD�t(انE	 أی*� ا�#�رئ ا��	ی� إ�, هOJ ا���" ا�:� وردت �� nا ,
 .وت�ب	 �� م ��ه�)

)٩٨  ( � .٢٧٨: ٢ش�اه� ا�:�Gی

 . ٢٣٢: ١ا�h	اط ا���:#�� )  ٩٩(

، �hHئy ٤٥١: ، ت��6	 �	ات ا�����٤٣٦: ٢، م�ی�" ا�� �جG ٤٢: ، آ:�ب ا�رب �٢٩C: ٢ا�h	اط ا���:#�� )  ١٠٠(

C�(�ن٩٦: ا���� ا���یK١٩٨: ، ن*� ا. 



� ـ وم� رأی' * ... � Cب ��م7 C� ی�	روای" ش �� ,��� Cب ��ل م7�P


 أم�K��2م: ج�ء (« :م7��یً� م$gP D ـ �� D��P ت ��,i� Zا���7% ا��� ���P : Aل)ب��%��7 �

 .)١٠٢(»ا= و8ی��� أه. ا�'�-، وا���j% ��اوت�� أه. ا�'�-

 

 . ١٦٠: ا�ن �م)  ١٠١(

 .٤١: ٢٤ب�7ر ا�ن�ار )  ١٠٢(




ی^%)��D ا���م(�ّ� �ّ�: ا�^d. ا��2ن�iا��ّ�% ا� ��   

 

 

 

 

 

�ّ
ی^%)��D ا���م(�ـّ� �iا��ّ�% ا� ��  

 

���k وأه�  ���" ا�L	ی6" ��ل �ّ� �� ابC أب��#� وردت أ��دی� آ$�	ة �� ا

D:ا���م( ب� �*�� �)*� و��ئ�تD، وإ��z ج�" م�*� )�B� C�(وه� ت ،: 

 

�� ا���ر وا���%)��D ا���م(���< : 

:  ـ أH	ج م��o بC أ��� ا��Wارزم� ا���� ب���C� O ن��!، �C اب� C�	 �Pل١

nل رس�ل ا�P)D�tو D�� nا ,
(�ذا آ�ن ی�م ا���1م% ُی تA بG ی� �� ب�
ی
 م: ن�ر و�A إ«: � 

رأسG ت�ج >� أ#�ء ن�رT وآ�د یC)� أب�dر أه. ا�!�>�، ��Fت� ا���اء م: ��� ا= ـ جّ. جZ�Q ـ أی: 

ه� أن� ذا، ����دي ا�!��دي أدخ. م: أ�'G ا���% وأدخ. م: ��داك �� : و�� م7!� رس�ل ا=؟، ���1ل

 .)١٠٣(»��% وا���را���ر، �Fن- >��� ا�

� بC ا��P ،C��7ل٢� Cب ��م7 	ل:  ـ ��ث�� أب� ج 6�P ،�ث�� : ��ث�� أب��

� بC ا���7، : م7�� بC ی�7, ا� ;�ر، �Pل� C� ،,��� Cب ��م7 Cب ��ث�� أ���

Cب 	ج 6 nأب� �)� ا C� ،���H Cن ب��� م7�� ا��hدق، �C ه�Lم بC س���، �C س

�D و�P)D�tل رس�ل اt C� :nب�ئ�P ،Dل� nا ,
(��D ا���م( � �( :» ،Gأن- مّ�� وأن� م� ،�ی� �

 .و��G و��� وو��� و�� ا=، و��وك ��وي و��وي ��و ا=

G!س�� :!� � . ی� ��، أن� �
ب �!: ��ربG، وس

Kن�
�، ی� ��، أن- >��� ا���% وا���ر، 8 ی�خ. ا���% إ8ّ م: ی� ��، �G آ�V �� ا���% وأن- ذو >

Zت
ی� �� أن- واJ0!% م: و��ك �A ا�0
اف ی�م . �
�G و�
��Z، و8 ی�خ. ا���ر إ8ّ م: أن�
ك وأن�

 .  ٢٤٩: ١ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, )  ١٠٣(



�Kم�تQ&وا�! م��: ب ،�ی� �� ��8ك �� ی&
ف ا�! م��ن . ا���1م% ت&
ف ا�!�
م�: ب��!�ه

 . )١٠٤(»ب&�ي

 

�ً�ّ�D وD�t( أ�ّ� ا��'�)��D ا���م(م: أ�ّ� �� nا ,
(: 

�، ...  ـ ١� Cداود ب C� ،GیG ا� �(� C6,، ��ث�� س�ی� بhم Cب ��ث�� م7��

H	ج «: �C �)� اn بC �;�ء، ��ث�� م(7	J� C� ،ی6" ابC أس�� ا��6mري، �Pل

 D�� nا ,ّ
 nرس�ل ا]D�tل] وGإ�, م� �� بC أب� ���k وأن� م D، �#�لوس�  :

� ب���7ی@ ا�B7 ت��ن أآEب ���ه� ��Z م: ا0ُم%؟Kو ت�7ث�uأن- إذا آ�- �� >�م ت �آ�. 

��P : Dل� nا ,ّ
 nرس�ل ا D� ن أ��انً�، �#�ل�� ی:� Dووج]D�tو [�أم� : وس

 .ت
#A أنZ م: أ�'G أ�'�� وی
د �ّ� ا��7ض، وم: أبGsu أب�su�؟

 . )١٠٥(ب, ی� رس�ل ا�P :nل

� �Pل ٢� C� ـ  : D�� nا ,ّ
 nل �� رس�ل ا�P]D�tو [���K م&�Kد أن «: وس

 Gsuأ�'��، وم: أب G'س���، م: أ� Aا0ُم% س��uر بG ب&�ي، وأن- ت&�� �A م�� وت�1. �

Zم: رأس Z��7� ��&ی ،TEم: ه �sCس� TEوإّن ه ،��su١٠٦(»أب(. 

�D وD�t(و��D...  ـ٣� nا ,
خ1- أن� و�� ب: أب� `��� م: ن�ر وا��، �!7'� م�P :» �7ل)

�� _u'م �su'وم ��«)١٠٧(. 

6" ـ �� أم��� ا����6روي هJا ا��7)  ١٠٤(:W�6ظ م�rا��رج�ت٢١٣: ی� ـ ب 	ئ�hائ! ٥٧٠: ٤، ا����� ٢١٩: ، ب	Lا� �� ،

، روض" ١٥١: ، آ�6ی" ا�ث	٢٠٦: ، م �ن� ا�H)�ر٤٩٦: ، ا��hWل٣٠: ١) ��D ا���م(، ���ن أH)�ر ا�	ض�١٢٧: ١

C�E١٠٢: ا��ا�Cم��b�ا� 	أم� �Pا���م(، م�� D�� أم�	 ا��bم��٣٩C: �Gات، ن�ادر ا�� ٤٢٩: ١)��B6ت ،) D��

، م��t �Pل ٥٤٤: ٢، ا�W	ائ� وا��	ائp ٢٤٤: ، ا�$��P �� ا����١٨٩�P: ١، ا-�:��ج ٨٠: ، آ�G ا��6ائ�٩٢): ا���م

 ���k �ة١٢١: ٣أب��ا��٢٦٥: ، ا� ��١٦٥: ، ���ن ا���7 وا��، ٧٦: ، ا�;	ائ�٢٥٧: ، ا��#�٥٩C: ، ا��B6ئ

٣٨: ٢، ��" ا�ب	ار ٢٧٧: ، ا���اه	 ا����"٢٤٧: ١ا�h	اط ا���:#��  Gج� �٢٥٩: ١، م�ی�" ا�Gج� �ی��ب�! ا� ، :

: ١، ن*� ا�� �دة ١١٠: ٢، م�:�رك س��6" ا�)�7ر ١٦١: ١، ا��mی	 ٩٣: ، ا��	اج �ت١٨٧: ٧، ب�7ر ا�ن�ار ١٢٠

، ٣٢٤: ٢، ت��6	 ا�#�� ٤٠٥: )��D ا���م(، ت��6	 اKم�م ا� ��	ي٨٠: ١)��D ا���م(، م��� اKم�م ا�	ض�١٣٤


6, ٢٧: ١، ا�:��6	 ا���h� ٤١١: ٤ا�:)��ن �، ٩٩: ، ب�Lرة ا��h;٣٣,6: ٢، ت��6	 ن�ر ا�$#�C ٣: ١، ا�:��6	 ا

�P���١٤١: ا� "�mا� �L٦٩: ١، آC�#ا�� �Lا�ی�ت ١٨: ، آ �، ا�p�7h مC ٢٦: ، ا�ن�ار ا� �ی"١٧٦: ١، تrوی

 .٤٦: ، م��! ا���ری٢٤٢C: ٣ا���	ة 

 . ٣٤٠: آ:�ب ا���")  ١٠٥(

 . ٢٩٧: ١١آ�G ا� ��ل )  ١٠٦(

6" ـ �� ب�7ر ا�ن�ار )  ١٠٧(:W�6ظ م�rا ا��7ی� ـ وبJوق٢٦٦: ٩٣روي ه�hر ١١٦: ، أم��� ا��(H�، ١٥٢: ١، ش	ح ا

���k �ل أبt �Pن�ار ٢٣٤: ١ م���، ٢٥١: ، ا��	اج �ت١٦٦:  )��*� ا���م( ، م���P أه� ا�)�'١٩: ٨، ب�7ر ا



 

�D وQ�)D�tم% �ّ� رس�ل ا=� nا ,
�D ا���م( �ّ� �� ب: أب� `���)�(: 

 .��� tی" م7):�� مC ب �آ�؟«: أرب �C ا���� وو-ی" ا�;)	ي، �#�� �D...  ـ ١

, رأس �� وه� ا�, ج�ن)D، �#�ل� Oا إن �'� م: ب&�ي �ّ�: ��ض! ی�E١٠٨(»ه(. 

�ب� ا��٢ �P���آ:�ب ا� Cل ـ وم�P ،دة	أب� ب C� ،ی�b :ل رس�ل�P nا) nا ,


D�tو D�وا�Eي ن^�� ب��T 8 یVال >�م �: >�م ی�م ا���1م% ��A ی�Fل «: ونC7 ج�س ذات ی�م)�


T ��!� أ���T، و�: ج��T ��!� أبTQ، و�: م��Z م� آ�'Z : ا= ت'�رك وت&��A ا�
ج. �: أرب+!� :�

 .و��!� أن^Z1، و�: �'�� أه. ا�'�-

 .م� tی" �)��؟: �#�ل ��	

�, رأس �� Oا���م(��ض! ی� D�Sی% �'� �ّ� هEا :  وه� ج��� إ�, ج�ن)D، و�Pل)�

 .)١٠٩(»م: ب&�ي

٣Cا� #�ی 	ـ و�� ج�اه  : Dارزم� �� آ:�ب�Wا� ��أ� Cب oی� م��b�ج أب� ا�	Hأ

)�P���ل)ا��P ،ة	ی	أب� ه C� ، :ل رس�P D�� nا ,ّ
 nل ا�]D�tو [ �ونC7 [وس

وا�Eي ن^�� ب��T، 8 یVول >�م �'� �: >�م ی�م ا���1م% ��A ی�Fل ا= ت&��A «: ]ج�س ذات ی�م

ا�
ج. �: �!
T ��!� أ���T، و�: ج��T ��!� أبTQ، و�: م��Z م� آ�'Z و��!� أن^Z1، و�: �'�� أه. 

 .ا�'�-

	�� D� وم� : �#�ل ،nی" �)��؟ی� ن)� اt. 

, رأس �ّ� ـ وه� ج��� إ�, ج�ن)D ـ و�Pل� Oا م: : ��ض! ی�Eی% �'� �ّ� هS

 .»ب&�ي

هJا ��ی� : أH	جD ج���"، م�*� ا�:	مJي �C ب	ی�ة ا�س��، و�Pل ا�:	مJي

C��)١١٠(. 

 

� : �Qم% `�� ا��8دة)��D ا���م(�ّ� �

، ���ة أم�	 ٤٩١: ٢، ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, ١١٣: ١  )��D ا���م( ، م��� اKم�م ا�	ض�٣٤٤: ٦ا��mی	 

Cم��b�ا���م( ا� D��(  Dن��� C� ١٤٠: ٢. 

)١٠٨  ( ���k �ل أبt �P٥: ٢م�� . 

����زي)  ١٠٩(� ،C� رب� . ٢٤٤: آ:�ب ا

6" �� ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, )  ١١٠(:W�6ظ م�rا ا��7ی� بJن�ار ٣٣٦: ١روي ه�، اKم�م ٣١١: ٢٧، ب�7ر ا

��6ء) ��D ا���م(�Wراء ا�t �� :١٠٠�P���٧٧: ، ا� "�mا� �L١٠٣: ١، آC�#ا�� �L٢٢٨: ، آ. 



إب	اه��، �C أب�D ��ث�� �� بC :  ـ ��ث�� ا�C��7 بC إب	اه�� بC ن�ت�ن�P ،Dل١

 Cب nا ��(� C� ،أب� زی�د ا��*�ي C� ،	��� �أب Cب ��م7 C� ،ه�ش� Cاه�� ب	إب

 C� ،�� Cب C��7ا� Dأب� C� ،C��7ا� Cب �� Dأب� C� ،�� Cزی� ب C� ،p��


���k �أب Cب �� Cم��b�ا� 	أم� Dا���م(أب� D��D و)D�tا�P nل رس�ل: �Pل�(� nا ,
( :

»،�A `�� م���q� ،TنZ 8 ی7'�� إ8ّ ی� �� A��&7!� ا= ت� م: أ�'�� وأ�'G وأ�ّ� اJ0!% م: و��ك �

Zإ8ّ م: خ'2- و8دت ��su'و8 ی ،Z١١١(»م: `�ب- و8دت(. 

�D وD�t( �� ��ی� �kی� أنD)رض� اD�� n( ـ روى ابC �)�س٢� nا ,
�[ �Pل ) �) D��

 .»8 یG'7 إ8ّ `�ه
 ا��8دة، و8 ی'Gsu إ8ّ خ'�@ ا��8دة«: ])ا���م

�]و[� C� �*ا�	ـ م! ان7 "Lئ�� C� ا���م(روي D��('��P أو-دن� :  ـ 	(:Wآ�� ن

nرس�ل ا �*� ,�)D�tو D�� nا ,
(���k �أب Cب ��D ا���م( ب�7 ��( D(ّأ� C�� ،

Oش�	� Dأن ����. 

 :��ت ��*�و�P ُذآ	ت �� ذ�z أب

, ا��z7 )١١٢(إذا م� ا�:)	� xz�ُ  ***zش 	�T Cم DLT C�(ت 

 ,6h�ه� ا�Jوا� �mا� ���� ***z7�ا� D(ب���� ش �ٌ�)١١٣(
 

 ـ وأس�� ابC ج)	 �� نD(W إ�, ا�Gب�	 و�;�" و�Hات أن*� رأوا ج�ب	ًا ی�ور �� ٣

�D وD�t(�Pل �� ا��)�«: ، وی#�لس�z ا���ی�" وم����*�� nا ,
( : Aأب :!� 
i'ا� 
ٌ� خ��

Zن ُأمF$ �� 
r��ُ� Aأب :!� ،�� �ّ� A� �
 ا0ن�dر، أّدب�ا أو8دآi&ی� م ،
 .)١١٤(»��1 آ^

�D وD�t( �#� ج � رس�ل اn:أ>�ل� nا ,
��م" �� 	�" ��k ا��-دة، وه� �ّ� )

�� ���k �أب Cا���م(ب D��( DBmأب Cوم ،Dو-دت ��k C� zذ� �Lآ D(ّأ� C�� ،

 ��� D(P ,� ���w إن��ن أن ی 	ض �ّ� ��� �m(��� ،Dس�ء و-دت C� zذ� �Lآ

�D وD�t(ی 	ف م �, هJا ا��7ی� ا��hدر �C ا��)� ا�آ	م� nا ,
(. 

 

 

)١١١  (,6;h�رة ا��L٣٧٢: ب . 

 .أي ا�Jه�)  ١١٢(

)١١٣  (�P���ا� �� �P�$١٢٣: ا� . 

� ا�L	ائ! )  ١١٤(: ٢٧، ب�7ر ا�ن�ار ١٦١: ، م �ن� ا�H)�ر٥٦٢: ، أم��� ا��hوق١٤١: ١روي هJا ا��7ی� �� �

، ١٥٣: ، م��Lة ا�ن�ار٤٥٦: ، أم��� ا�;�س�٨: ٣، ش	ح ا�H)�ر ٢٧١: ، روض" ا��ا�١٣٨C�E: �١��7سC ، ا١٤٦

١٥٩): ��D ا���م(، اKم�م ��٩٨: ١٠م�:�رك س��6" ا�)�7ر  "�mا� �Lب, ٢٨: ٢، آ	وي ا�#J� دة��٢، ی��ب�! ا� :

٢٧٢. 



� :  ب
اءة م: ا���ر)�D ا���م�(�ّ� �

١١٥(»�ّ� �� ب
اءة م: ا���ر«:  ر� D)رض� اD�� n( ـ و�C ابC �)�س١(. 


, ( �Pل ا��)�:  ��Bئ� أ��� و�	دوس ا��ی��، �Pل ��	 بC ا�W;�ب]و��[ ـ ٢

D�tو D�� nاءة م: ا���ر«: )ا
� ب� �ّ�«. 

�Lوأن: 

 ا�;g بD ی� رب أوزاري*** �ّ� �� ج�" ��رى 

 D(ّ� ا���ر*** �� أن ذم�ً� ن�ى Cا���ر م �� Cَwh�ُ)١١٦(. 

�D وD�t( ـ و�� �	دوس ا��ی�� �� C�	 �Pل ا��)�٣� nا ,
� ب
اءة م: «: )� �ّ�

 .)١١٧(»ا���ر

 

� : �� ا��!�ء)��D ا���م(ا��
ض ا= �ّ� �

رض� اn (ا�C��7 بC ا���7 بC م�� ا�7)	ي، ب�س��دC� O س��ن ا��6رس�* ... 

D��(ل�P Dأن ، :»nآ�' ��� رس�ل ا)D�tو D�� nا ,
( �Pإذ و D�7ب
و���O ج���" مC أ

� أن أراك، : ��م	 وس�، �#�لأ�	اب� مC ب�� (P Cم zم�' بt �#� ��7ی� م nوا

zم� D���ردت سr� ،	ٌأم z�� ��m� أن أ�#�ك، و�P ب(P Cم z:P�
 .و

nرس�ل ا D� ل�#�)D�tو D�� nا ,
 .وم� ا�Eي بGu ��� ی� أ�
اب�؟: )

�D (رس�ل اnد��ت�� إ�, أن نL*� أن - إ�D إّ- اn وإ�, اPK	ار بrن�P : zل� nا ,


D�tَض  )و	ج)��ك، ث� �� تr� م وا��7 وا��*�د�hآ�ة وا�Gة وا��hج)��ك، وإ�, ا�r� 

� وو-ی:z�J� ،D �	ٌض ���� مC ا�رض أم � z�� Cد��ت ا���س إ�, �ّ� اب ,:�

 .اn �	ضD مC ا����ء؟

�D وD�t(�#�ل �D رس�ل ا�P :nل � nا ,

#Z م: ا��!�ءب. ا= �V وج. �: ). 

 .��ن آ�ن اG� n وج� �	ضD، ��7ث�� بD ی� رس�ل ا�P :nل ا��	اب�

�D وD�t(�#�ل ا��)�� nا ,
( : 
ی� أ�
اب� إن� ُا�)�- �� �� خ!X خ�dل ا��ا��ة م��K خ�

 .م: ا��ن�� بE7ا��
ه�، ی� أ�
اب� أ8 ُان'Gj بK:؟

 .ب, ی� رس�ل ا�P :nل

 . ٢٩١: ٢ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, )  ١١٥(

)١١٦  ( ���k �ل أبt �P٤: ٣م�� . 

 .٢٨٩: ، ا���:	ش�٤٥٢: ، ن*� اKی��ن٢٥٨: ٣٩، ب�7ر ا�ن�ار ٥٠: ٢ا�h	اط ا���:#�� )  ١١٧(



ّ� ج'
ا�J.آ�- ی�م ب�ر ج��: �Pل� �'K� اةVuا� -s1ا���م(�ً� و>� ان D�ی� م7!� إن : ، ��1ل)�

G� م، وی�1لQؤك ا��
� إ8ّ م: أ�''�Z، �!: : ا= ت&��A ی1� �ّ� �Kن^�� ب�^�� أ8 ُا� A� -��S �إن

Zو��اوت Zsuب Z�!Kأ� Z�suوم: أب ،Gذ� Z�!Kأ� Z�''أ� .Gj'اب� أ8 ُان
 .ب���2ن�%؟ ی� أ�

, ی� رس�ل اnب: �Pل . 

و>� )��D ا���م( آ�- ی�م ُا�� ج���ً�، و>� �
\- م: ج�Kز �!� �!Vة، �qذا أن� ب�'
ا�P :.�Jل

إن� �
#- ا�Qdة وو#&��K �: : ی� م7!�، ا= ت&��A ی1
ؤك ا��Qم، وی�1ل �G: ه'� �ّ�، ��1ل

 :� �K�&#آ�ة ووVوا� .�ا�7{ وو#&�Z �: ا�!�1
، ، وا��dم ��#&�Z �: ا�!���
، و]ا�!&�م[ا�&

 �K�� أ�ِ� أ��ًا �� ،BCج!�+ ا� A� Z�'7وم �وا���Kد ��#&�E� Z� :!� Zر و�
#- و8ی% �

:�� %�
` %dرخ. 

�D وD�t(ث� �Pل� nا ,
 .ی� أ�
اب� أ8 ُان'Gj ب��2��2%؟: )

 .ب,: �Pل

�D وD�t(�#�ل ا��)�� nا ,
&. �Z س��ًا، �����
 س�� ا�)��ر، م� خB ا= �V وج. $�jً� إ8ّ ج: )

 
K$وی�م ا��!&% س�� ا0ی�م، و ،%�JQ!ا��. س�� ا�
�، وا0س� س�� ا��'�ع، وإسJ�K'وا��2ر س�� ا�

 .رم�sن س�� ا��Kiر، وأن� س�� ا0ن'��ء، و�� س�� ا0و���ء

�D وD�t(ث� �Pل� nا ,
 .ی� أ�
اب�، إ8ّ ُان'Gj ب��
اب&%؟: )

 .ل اnب, ی� رس�: �Pل


ة أ��K �� ا���% وأ\�dن�K �� ا��ن��، : �Pل�$ �� �ّ� Bی� أ�
اب�، إن ا= �V وج. خ

 �Kن�d\ا���ر وأ �� �K
ة أ��$ �� _uا���%، وب Tا��ن�� أورد �� �Kن�d\م: أ :duب B�!: ت&

 .�� ا��ن��، �!: ت&B بdu: م: أ\�dن�K �� ا��ن�� أوردT �� ا���ر


, اn �(ث� �PلD�tو D� .ی� أ�
اب� أ8 ُان'Gj ب���Cم�%؟: )

 .ب, ی� رس�ل ا�P :nل

�D (إذا آ�ن ی�م ا���1م% ُی تA ب!�'
ي ����d �: ی!�: ا�&
ش، وی تA ب!�'
 إب
اه��: �Pل�


ي �: ی!�:، وم�'
 إب
اه�� �: ی� أ�
اب� وا�&
ش �Z ی!���ن، . ����d �: ی!�: ا�&
ش)ا���م'�!�


ف ����d ب�: ا�!�'
ی: ا�!&
وف ب�
س� ا��
ام% �&�، وأن� �: iس� ��ل م
ی!�:، ث� ُی تA ب�

A آ
س� ا��
ام% وأ��7ب� ����، و$�&% � �A م�'
T، و�� �ی!�: ا�&
ش �A م�'
ي وإب
اه�

:��� ���Z �!� رأی- أ��: م: �'�� ب�: خ�. 



� و$�&�Z، و8 �
ج أ: ی� أ�
اب�� :� ���Fإ8ّ وس .�Jا
ّ�ً� �Z'ّ� B، �!� ه'� �ّ� ج'� �'�

 .م: ���ي إ8ّ >�ل أ>
أ م�� �ّ�ً� أم�
 ا�! م��: ا��Qم

� بC : � �� ذ��P zل ا��	اب�� D�� Cو-ب Dس��	و� n "��kً� و �س

�D ا���م(���k أب��(
)١١٨(. 

 

� : إی!�ن وبZsu ن^�ق)��D ا���م(�ّ� �

 : ا�;)	ان� هJا ا��7ی� �� م ��D ا��)�	 ب;	ی#�C، نJآ	ه��أخ
ج

: ��ث�� �� بC �)� ا� GیG، ��ث�� إس�7ق بC إس����� ا�;��#�ن�، �P-...  ـ١

 	hأب� ن C� ،��B� Cب ��م��ور ��ث�� م7 C� ،C��	ا� �(� Cب nا �(�

'��P "��D : ا�7��	ي، �C ُأمC� ،D ُأم س� nا ,ّ
 n' رس�ل ا �س]D�tو [ �وس

ّ�ً� م م: و8 یZ'7 م���B«: ی#�ل� _u'8 ی«. 

 * �(� C� ،��B� Cث�� اب�� ،�
��ث�� م7�� بC �$��ن بC أب� ش�)"، ��ث�� وا

 C� ،	hأب� ن C��	ا� �(� Cب nا'��P ،"�: م��ور ا�7��	ي، �C ُأمC� D ُأم س

» D�� nا ,ّ
 nآ�ن رس�ل ا]D�tی#�ل]و �8 ی�7 �ّ�ً� إ8ّ م م: و8 ی'Zsu إ8ّ :  وس

B١١٩(»م���(. 

٢ Cب ���	ا� �(� Cب ��أ� C�7، ��ث�� أب� ا�	ه�k Cب 	ن� أب� ا�#�س� زاه	(Hـ أ 

�، ��ث�� أب� �)� اn م7�� بC أ��� بC م7�� بC ی #�ب، ��ث�� أب� أ��� اKس����

 Cب ��اري، ��ث�� أب� ا� )�س م7G(ر ا��hم� Cم�س, ب Cن ب���ج 6	 م7�� بC س

 Cي ب�� C� ،����ی�ن� ا���ی��، ��ث�� �)� اn بC داود، ی �� ا�W	ی)�، ��ث�� ا

وا�Eي �B ا�7'% وب
أ ا���!% وت
دى : س� ' �ّ�ً� ی#�ل«: ث�ب'، �C زر ب�P ،��(� Cل

Bإ8ّ م��� Gsu'إ8ّ م م: و8 ی G'78 ی Zا��'� ا0ُم� أن �K&� Zإن ،%!r&١٢٠(»ب��(. 

 ـ أH)	ن� ��	 بC �)� ا��� � �T	 مّ	ة، أH)	ن� �)� ا�h�� بC م7�� ا�#�ض�، ٣

 Cب C��7ن� ا�	(Hأ ،��kب، أH)	ن� م7�� بC أ��� ا���mن�، أH)	ن� �� بC ا���

 Cك، ��ث�� ���ن ب�(� C"، ��ث�� ی�7, ب��وی�� بG#إدری� ا� Cب 	ن� ج 6	(Hأ

�� C� ،زر C� ،'ث�ب Cي ب�� C� ،"( ي، ��ث�� ش	h(ن ا����])ا���م D�: �Pل])�

 .١٦٤: ٢، م�:�رك س��6" ا�)�7ر ٢٢١: ١ش	ح ا�H)�ر )  ١١٨(

 . ٣٧٥: ٢٣ا�� �� ا��)�	 )  ١١٩(

)١٢٠  ( oL٢٧٩: ٤٢ت�ری� م�ی�" دم . 



م م: و8 ی'�su� إ8ّ وا�Eي �B ا�7'%، وب
أ ا���!%، إن�K&� Z ا��'� ا0ُم� إ�ّ�، أنZ 8 ی7'�� إ8ّ «

Bم���«. 

 .T	ی� �C ش )"، وا��L*�ر ��ی� ا����، �C ��ي 

T��&!�  : z�Jن ذو ش �، وآ��یK�� ،ا���6ق Cم DBmن، وب��یKا Cم �أن �ّ� �

�P�� ی#�ل �� ،� L:و- : ا���6ق ی ،�ً#إن م�	د �ّ)D ی�h	 ا�	ج� بD مbم�ً� م;

Dب 	�hی DBmد ب	��ب H �ً#م��� ����، آ�ن �� ا�	أب� ب� smوأب D(ّأ� C�� ،�ًh��

م��G" مC أبDBm، وأ�ّ� أب� ب�	، �)Bm*�� ض�ل ون�6ق، و�)*�� ه�ى 

 .)١٢١(وإی��ن

�D ا���م( هJا ا��7ی� واضp ا��-�" �� أّن مC أ�ّ� �ّ�ً�:أ>�ل�(   Cم�ً�، ومbآ�ن م

 ،zذ� �� yٌّن ا��7ی� ن� ،D�أبDBm آ�ن م���#ً�، وهJا - ی7:�ج إ�, ا-س:�-ل �

 :و��C م! ذ�z ن�� ا�Jه)� ب � ن#J*� Dا ا��7ی� وت���D بD ی#�ل

» ...�P�� د : �� ی#�ل	��و- ب ،�ً#إن م�	د �ّ)D ی�h	 ا�	ج� بD مbم�ً� م;

�H �ً#م��� ����ا� Dب 	�hی DBmب Cم "�G، آ�ن �� م�	أب� ب� smوأب D(ّأ� C�� ،�ًh�

 .)١٢٢(»أبDBm، وأ�ّ� أب� ب�	، �)Bm*�� ض�ل ون�6ق، و�)*�� ه�ى وإی��ن

�«: D��Pأم�P�� د : �� ی#�ل	��و- ب ،�ً#إن م�	د �ّ)D ی�h	ا�	ج� بD مbم�ً� م;

�ًh��H �ً#م��� ����ا� Dب 	�hی DBmب«. 

6" ـ �� س�	 أ��م ا��)�ء )  ١٢١(:W�6ظ م�rا ا��7ی� ـ وبJ٥٠٩: ١٢روي ه ��h�٥٨٤: ، آ:�ب ا���"٥٠٣: ٧، ا� Gآ� ،

�D (، م��� اKم�م ا�	ض�٣٠٢: ٣٩، ب�7ر ا�ن�ار ٦٨: ١) م��D ا���(، ���ن أH)�ر ا�	ض�٦٢٢: ١١ا� ��ل �

� ا�L	ائ! ٨٥: ٢، ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, ٢٩٥: ١١، س)� ا�*�ى وا�	ش�د ٣٢١: ، آ�L ا��#�١٣٢C: ١)ا���م� ،

�	 ، م���P أم٥٢٠: ٢، ا��mرات ٣١٩: ٢) tل ا�)�'(، وس�ئ� ا��L " ١٩٧: ، أم��� ا��hوق٥٥٨: ، ا��hWل١٤٥: ١

 Cم��b�ا���م(ا� D�، آ�G ٣٠٨: ، أم��� ا��٤٠��6: ١، اKرش�د ١٥٢: ١، ش	ح ا�H)�ر ٣٥٨: ، ا���:	ش�٤٦٩: ٢)�

: ٢، ��ا�� ا���Z� ٢٤٧: ١، ا�h	اط ا���:#�� ٣٧١: ١، م��t �Pل أب� ���k ٧٨: ، أم��� ا�;�س�٢٢٥: ا��6ائ�

: ٤، م�:�رك س��6" ا�)�7ر ١٨٤: ٣، ا��mی	 ٣٢٧: ٢ب	ار ، ��" ا�٢٩١: ٣، ا��h6ل ا��*�" �� ُا
�ل ا�ئ�" ١٠٢

٣٣٠Cمb�٣٠: ، أ�� ��ی� �� ا� " �Lا� �Pي ٥٥: ١، م�اJم	ا�: Cوائ� ٣٠٦: ٥، س�G! ا��م��� ١٣٣: ٩، م� ،

١٠٥): ��D ا���م(، �hHئy أم�	 ا��bم��١٣٧C: ٥، ا���C ا��)	ى ٣١: ١ا�7���ي  ,، ٢٥١: ١، م��� أب� ی 

gوس�، أض�اء �, ١١٣: ، �:p ا��z ا� ,١٧: ٨، ش	ح ن*� ا�)�T" ١٨٠: ، م 	�" ��م ا��7ی�٣٣٧: ٢ ا�� �� ا

: ، ب�Lرة ا��h;٣٩١,6: ٧، ا�)�ای" وا��*�ی" ٤٧٧: ١، ش�اه� ا�:�Gی� ١٧: ٥، ت��6	 ا���Gان ٢١٧: ا���" ا��7��ی"

: ، آ�L ا��#�٤٥٣C: ، ن*� اKی��ن٢٦٧: ١، آ�L ا�m�" ٣٢٦: ، ا����٣١٨�P: ١، إ��م ا��رى ب��rم ا�*�ى ٣٠

٤٢٥�ّ .٣٢٨: ، ا�ن�ار ا� �ی"٤٠٢: ١، تrوی� ا�ی�ت ٢٠٩: ١) ��D ا���م(، ج�اه	 ا��;��� �� م���P اKم�م �

 .٥١٠: ٢١س�	 أ��م ا��)�ء )  ١٢٢(



Z�^�:n�7ی� ی�� أّن رس�ل ا�D و)D�t إّن ا����h ا��::(! �� nا ,
 ج � م�Gانً�  )

�ّ وب� ،DBm�C أ�ّ)D آ�ن مbم�ً�،  )��D ا���م(�� 	�" ا��bمC وا�����o، وه� �ّ� �

ومC أبDBm آ�ن م���#ً�، و��C ا��7 ب;)� :D ی#:B:� ا��:�ب " وا�JH ب#�ل ا��7)�ب 

P ،D:6��Wوت ��,و��م م D�7ن(س nل ا�:)�، )١٢٣()ا= >. إن آ��� ت7'�ن ا= ��ت'&�ن� ی7''�

 .���	د ا��7 - ی�h	 اKن��ن مbم�ً� h��Hً� إذا �� ی:�ب! ا��7)�ب

�ي أ�� أن ی#�ل oّ7ا �� یJه ,أن� ُا�ّ� �� بC أب� ���k، م! أنD - : و�

, �T	O، وإّ- آ�ن آ�ذبً� م���#ً�ی:�ب D، و- ی#:�ي بD، و- ی#�م� D. 

�ن �ّ� �� »ا��...��C أ�ّ)D وأبsm أب� ب�	«:  D��Pوأم� ،p�7
 	�T اJ*� ،

���k �أب Cا���م(ب D��(  ،D(7أن ی Cمbوم � �P ث)' ب������، ووج� �, آ� م�

� س�اء م� ورد مC ا�#	tن ا��	ی�، أم مC ا���" ا��)�ی" ا�L	ی6"، وأم� �ّ� أب� ب� 	�

�D ب���hWص، �� ی��ن بDBm ض�- ونP�6ً�، آ�� �Pل ا�Jه)�� � .ی	د د��

 

 

�ّ : �'�دة)��D ا���م(�ّ� �


�mان ...  ـ١ Cب ��م7 Cب ��C م7�� بC �)� اn بC ا��;� ا�����، ��ث�� �

 Cم�$� ب Cب ��ن)�ر، ��ث�� أ��� «: أب� ن ��، �Pلا�� �ل ب�B6م ج�ي أب� ن �� ا��P

�D ���7ث، � ��� ��E� �س	آ D� �hوُن "�بC دآ�C ب�mاد ونC7 م G�� ،Dل ا�	م

 .ی� أب� ن �� أت:�L!؟: �#�م إ��D رج� ـ D:��5 مC أه� H	اس�ن ـ �#�ل

 :��	O ا���L م#��:D و
	ف وج*D وت�$� ب#�ل م;�! بC إی�س

 ب	ج! ج�اب ا���ئ� ��z أ���*** وم� زال ب� �ّ)z �:, آrن�� 

 ���س� م�P Cل ا��ش�ة وت� ***�, ا���س ی�� �� � وه

 .ی� أب� ن �� أت:�L!؟: �� یD#6 ا�	ج� م	ادO، � �د س�ئ� �#�ل

��Lل ا��#� : Cب C�7' ا� �؟، سzه)' إ�ّ� ب p؟، وأي ریzب '�ی� هJا آ�� ب

«: س� ' ج 6	 بC م7��، ی#�ل: 
��p ی#�ل� �ّ�� .)١٢٤(»�� �'�دة وأ�s. ا�&'�دة م� ُآ�

 ـ أH)	ن� أب� ا�#�س� بC ا���	��Pي، ��ث�� أب� ب�	 بC ا�����ئ�، ��ث�� أب� ٢


�6ان، ��ث�� ا�C�7 بC ا� )�س ا�7��ل  Cب C�7ان، ��ث�� ا�	Lب Cب C��7ا�

 . ٣١: tل ��	ان)  ١٢٣(

 . ٣٤٦: ٢١ت�ری� ب�mاد )  ١٢٤(



س� ' :  ��	، ی#�لس� ' م*	ان بC أب�: ا�	ازي، ��ث�� م7�� ب� C����P ،ل

١٢٥(»�ّ� �� م: ا�&'�دة �s�F. ا�&'�دة م� ُآ��«: س��6ن ا�$�ري ی#�ل(. 

� �'�دة، «: ��ث�� ث#" بC� ��m أب� ن �� أن�P Dل:  ـ �Pل أ��� بC م���٣� �ّ�

� .)١٢٦(»وخ�
 ا�&'�دة م� آ�

 

���jت�ّ� Sل ا� 
 : �'�- م�^

�D ا���م(�Pل أب� �)� اn: ابC س �، �C ا�زدي �Pل... ـ ١�( :» G�Eا= ب Z&^م: أ�'�� ن


 ا= �qن ا= ی^&. بZ م� ی�iء، إن �'�� أه. ا�'�- ���7 �u� ��'وم: أ� ،�و�� آ�ن أس�
ًا �� ی� ا��ی

iی�ة ا��رق �: ا��iا� Lی
١٢٧(»�
ا�Eن�ب �: ا�&'�د آ!� ت�7 ا�(. 

إّن �'�� أه. ا�'�- «: )��D ا���م(�Pل أب� �)� اn:  ـ �C ب�	 بC م7�� ا�زدي، �Pل٢


�iی�ة ا��رق �: ا��iا� Lی
 .)١٢٨(»���7 ا�Eن�ب �: ا�&'�د، آ!� ت�7 ا�

 

�ّ : �Qم% >'�ل ا�0!�ل)�م��D ا��(�ّ� �

أH)	ن� أب� ا�C�7 أ��� بC :  ـ أH)	ن� م7�� بC م7�� ـ ی �� ا����6 ـ، �Pل١

��ث�� : ��ث�� أب�، �C س �، �C �)� اn بC م�س,، �Pل: م7�� بC ا��P ،C�7ل

��ث�� ا�� , بC ه�ل، �C ا��)�، �C أب� : م7�� بC �)� ا�	���ن ا� 	زم�، �Pل

nا �(� C� ،p��
�D و)D�tس� ' رس�ل اn:  بC ا� �(س، �Pل� nا ,
:  ی#�ل )

» ،�ّ�ً� ج�ام+ ا�&� A(وأ� ،�ّ�ً� خ!�ً�، أ�)�ن� ج�ام+ ا��� A(خ!�ً�، وأ� A��&أ�)�ن� ا= ت

وج&�� ن'�ً�، وج&Z و��ً�، وأ�)�ن� ا���ث
، وأ�)�T ا���'�.، وأ�)�ن� ا����، وأ�)�T ا���Kم، 


ت إ��Zوأس
ى ب� إ��rإ�ّ� ون 
rن A�� ،��7أب�اب ا��!�ء وا� Z� Lو�� ،Z. 

�D وD�t(ث� ب�, رس�ل ا�P :nل� nا ,
(D� ' .م� ی)��z ��اك أب� وُاّم�؟:  ، �#


ت إ�A ا���7 >� : ی�ب: �'�س، إّن أّول م� آ!�� رب� بZ أن >�ل: �#�لr�� ،G�7ت 
rی� م7!� ان


>-، وإ�A أب�اب ا��!�ء >� انCان ،Z�!ّ� وه� را�+ رأسZ إ�ّ�، ��!�� وآ� Aت إ�
r7-، ون�^

 .وآ!�� رب� �V وج.

)١٢٥  ( oL٥٣٠: ٢٤ت�ری� م�ی�" دم. 

، ن*� ا�� �دة ٢٨٠: ٣٩، ب�7ر ا�ن�ار ٢٤٧: ١) ��D ا���م(، م���P أم�	 ا��bم��١٥١C: ١س�	 أ��م ا��)�ء )  ١٢٦(

٤٦: ٨�٢٠٠): ��D ا���م(، اKم�م � " �Lا� �P٣٣٠,6: ٢، م�ا;h�رة ا��Lم�م ١٤٢: ، بK" ا�ج	ت ،

C��7ا���م(ا� D� .١٦٧: ١، ا���, وا��#�ب ٤١٠): �

 . ٧٧: ٢٧ب�7ر ا�ن�ار )  ١٢٧(

)١٢٨  (,6;h�رة ا��L٤١٥: ب�٢٠٢): ��D ا���م(، اKم�م �. 



- .ی� رس�ل ا=، ب� آ!G ربG؟: �1

ّ�ً� و��G ووزی
ك وخ�^�G م: ب&�ك، ���!�K� Z ه� ی�!+ : >�ل ��: >�ل� -ی� م7!� إن� ج&

!�Z وأن� ب�: ی�ي رب� �V وج.، ��1ل ���F� ،GمQوأ`&-: آ -'< �< �، �Fم
 ا= ا�!�JQ% أن ت�


د ا��Qم، ورأی- ا�!�JQ% ی�'�$
ون بZ، وم� م
رت ب!�JQ% م: م�JQ% ا��!�ء إ8ّ � ،-&^� Z��

ی� م7!� وا�Eي ب&G2 ب��B7 ن'�ً� ��1 دخ. ا��
ور �A ج!�+ ا�!�JQ% ب�س�QCف ا= : ه�Fون�، و>���ا

� إ�A ا0رض، �1-�V وج. �G اب: �!G، ورأی- �!% ا�&
ش >� ن��Kا رؤوس� : Xن� �َ�ِ .�J
ی� ج'

�؟Kش رؤوس
% ا�&!�. 

ّ� ب: أب� `��� اس�'�iرًا بZ م� : ��1ل� Zوج Aإ� 
rإ8ّ و>� ن %�JQ!م: ا� Gی� م7!�، م� م: م

� اس�Fذن�ا ا= �V وج. �� Kنq� ،ش
% ا�&!� Qب: خ �ّ� Aوا إ�
rأن ی� �K� =ذن اF� %ا���� TEه

Zوا إ��
r�� ���` �أب. 

 ،Z�� �ّ&� �iإ8ّ و>� آ �ًj`م� F`أ �!- أن� �&� ،Zن� ب
'Cوه� ی G�Eب T
!� ه')- ج&- أخ'�

Zإ�� 
rن A�� . 

': �Pل ابC �)�س#� :��
 .ی� رس�ل اn أو

�G ب!�دة �ّ� ب: أب� `���، وا�Eي ب&: �#�ل� A�� %��� �'� :ن'�ً� 8 ی1'. ا= م B7�2� ب��

 ،Zم� آ�ن م� A� Z!� .'< Zب�8ی� Tن ج�ءq� ،�ّ� ب: أب� `���، �qن ا= ت&��A أ�� �ّ� :� Z�Fی�

� ی�Z�F �: $�ء، ث� أم
 بZ إ�A ا���ر� Zت ب�8ی�Fی � .وإن �

A م: ز�� ! ب: �'�س ی�� �Kم� �ّ� _u'م A� �ً's� �$0 ن'�ً� إن ا���ر B7ي ب&�2� ب��Eوا�

أّن = و��ًا، ی�ب: �'�س، �� أّن ا�!�JQ% ا�!1
ب�: وا0ن'��ء ا�!
س�: اج�!&�ا �A بZsu ـ و�: ی^&�ا 

� ا= ب����رKبE&� ـ. 

'P :أ��؟ DBm(ی � .ی� رس�ل اn، وه

� �� ا�سQم ن�d'ً�، !ی� ب: �'�س: �PلK� =ی�&. ا �� م: ُام��، �Kون أن
 ن&�، ی'Zsu >�م یEآ

�Z، وا�Eي ب&�2� ب��B7 ن'�ً� م� ب&@ ا= � Zم: ه� دون �K�s^ت Z� �Ksuم% بQ� :ی�ب: �'�س، إن م

�ّ .ن'�ً� أآ
م ��Z م�ّ�، و8 و��ً� أآ
م ��Z م: و�ّ�� �

�D وD�t(� رس�ل ا��n أزل �D آ�� أم	ن: �Pل ابC �)�س� nا ,
( Dدت��ن� ب�
وو

�آ)	 ��� ���ي Dوإن. 

�D (اn ث� مB, مC ا�Gم�ن م� مB, و�B	ت رس�ل: �Pل ابC �)�س� nا ,


D�tو(D� 'Pو Dت	B7� ،ن�؟: ا����ة	مrت ��� z .��اك أب� وأم� ی� رس�ل ا�P n دن� أج


ًا و8 و�ّ�ً�ی� ب: �'�س، خ��� م: خ��� �ّ�ً�، و: �#�ل�K| �K� :8 ت��ن. 



-� 8 تFم
 ا���س ب�
ك مZ�^��C؟: >َ .ی� رس�ل ا=، �ِ

�D و�P :,�(�)D�tل� nا ,
�D، ث� �Pل)� ��Tرب�، ! ی�ب: �'�س:  �:, ُا �� �K�� B'س�<

A��&ا= ت 
�uی A�� م: ا��ن�� Z1� 

ج أ�� م!: خ��^Z وأن�Cن'�ً� 8 ی B7ي ب&�2� ب��Eم: وا� Zم� ب 

 .ن&!%


ی%1 �ّ� ب: أب� `���، ومْ. م&Z ! ی�ب: �'�س` Gإذا أردت أن تA1 ا= وه� ��G راض ��س

 ،Z�� G$ G��@ م�ل، وارَض بZ إم�مً�، و��ِد م: ��داT، وواِل م: واT8، ی�ب: �'�س، ا�Eر أن ی�خ

A��&ب�= ت 
ّ� آ^� �� Giن ا�q�«)١٢٩(. 

�D وD�t(�Pل ا��)�: ابC �)�س...ـ  ٢� nا ,
وا�Eي ب&�2� ب��B7 8 ی1'. ا= م: �'� «: )

ّ� ب: أب� `���� �ّ� :� Z�Fی� A�� %���)ا���م D��(«)١٣٠(. 

 

 �#� أ��P ا��hدق ا�م�C ب�n ت ��,، وج � م�Gانً� �#)�ل ا����ل، وه� �ّ� :أ>�ل

���k �أب Cب �ّ�D ا���م(��(�*� ،)D�tو D�� nا ,
 اn إّن: ی(W	 �C اn ت ��, وی#�ل)

�ّ� و- ی#)� �D ���" إّ- ب�7 �� �ّ� C� ن��نKل اrوت ��, ی� D(س)�7ن D��

، �7	ٌي ب�� مC أراد ا����ة أن ی:JW هJا ا���Gان وی �� ��� ی��ن مC م7)� )ا���م

Dوم�ا�� ��. 

 

 

�ّ : یFآ. ا����jت)��D ا���م(�ّ� �

ّ� بC ا����، ��ث�� �)� ا١� C�7ن� أب� ا�	(Hا��:�ن�، ��ث�� أب�  ـ أ GیG �

ا�C�7 بC ا�����ر، أH)	ن� أH� أب� ا� )�س م7�� بC م�س, بC ا�����ر، ��ث�� 

أب� �ّ� ا�C�7 بC ���ج ب���T C بC ���, بC ج	ی	 بC ���رة ا�;)	ان� ا�Gی�ت، 

�ّ� C�7آ�6ن�، ��ث�� أب� ا��بC ا�C��7 بC أ��� بC  وأن)rن� أب� م7�� بC ا

، ��ث�� ت��م بC م7��، أH)	ن� أب� �ّ� ا�C�7 بC ���ج  ��D ـ
h	ي ـ ب#	اءت� 

،  ب���T C بC ���, بC ج	ی	 بC ���رة ا�;)	ان� ـ وم���D أن;�آ�" �Pم دمoL ـ

)١٢٩  ( Gج� �٦: ٢م�ی�" ا�. 

، ب�7ر ١٠٨: ، ا��B:7	٦: ، ا��B6ئ�٥: ٢، م��t �Pل أب� ���k ١٤٣: ، ا�$��P �� ا����١٠٦�P: أم��� ا�;�س�)  ١٣٠(

6,١٠٤): ��D ا���م(، اKم�م �ّ�٣١٨: ١٦ا�ن�ار ;h�رة ا��L٧٨: ، بC�#ا�� �Lا�ی�ت ٤٦٤: ، آ �: ١، تrوی

٢٧٧. 



 "���ث�� م7�� بC �)� اn بC إب	اه��، ��ث�� أ��� بC ش)�ی"، ��ث�� م7�� بC م�

C ���د بC س�"، �C أی�ب، و�Pل ابC ا�����ر ابC س�"، ��ث�� یGی� بC ه�رون، �

�C� : D �;�ء، �C ابC �)�س �Pل� nا ,ّ
 nل رس�ل ا�P]D�tو[�ّ� «:  وس� �ّ�

 .)١٣١(»یFآ. ا�Eن�ب آ!� تFآ. ا���ر ا�7)�

٢ Cب �� C�7اه��، وأب� ا�	إب Cب ���ث�� أب� : أ���، �P- ـ أH)	ن� أب� ا�#�س� �

م��hر بC زریo، ��ث�� أب� ب�	 ا�W;��، أH)	ن� أ��� بC أب� ج 6	 ا�#;� �، 

 Cب ��ل، ��ث�� أب� ا� )�س أ�� �ا� nا �(� Cب ��م7 Cب nث�� أب� ا�#�س� �)� ا��

ش)�ی" بC ی �C بC ب�Lر بC ���� ا���
� �� س�" س' �L	ة وث�ث�Z" ـ وم� ���ي 

، ��ث�� م7�� بC م��" ا��اس;�، ��ث�� یGی� بC ه�رون،  ا��7ی� ـ���T D	 هJا 

�Pل رس�ل اn : ��ث�� ���د بC س�"، �C أی�ب، �C �;�ء، �C ابC �)�س �Pل

 D�� nا ,ّ
]D�tو[�ّ� ب: أب� `��� یFآ. ا����jت آ!� تFآ. ا���ر «:  وس� �ّ�

 .)١٣٢(»ا�7)�

 

تrآ� ا���ر  یrآ� ا����Zت آ�� )��D ا���م( إذا آ�ن �ّ� �ّ� بC أب� ���k:أ>�ل

 �ّ� �ا�7;�، �7	ٌي ب�� ـ نC7 ا�)L	 ـ أن ن7ّ� �ّ�ً� ��� نg7 مC ذن�ب��، ون� 

���ة مC ا���ر� "ّ� وس��. 

 

 

 

 

�ً�ّ� ا=)��D ا���م(�� أبu_ أه. ا��!�وات وا0رض �K� : 0ه

 *	P�(ل ا��P)ا���م D�ب:	ك )��D ا���م( ب�� ا�ب�اب وأذن � ّ�)١٣٣( ��� أم	 ا� )�س)�

�D وD�t(ب�بD ج�ء ا� )�س و�T	O مt Cل م7��� nا ,
ی� رس�ل اn م� ب�ل «: ، �#���ا)

� ویW	ج؟Hی� �ّ�. 

)١٣١  ( oL٥٢: ٣١ت�ری� م�ی�" دم . 

٢٥٢: ١)��D ا���م(، ج�اه	 ا��;��� �� م���P اKم�م �ّ�٦٢١: ١١، آ�G ا� ��ل ١٩٨: ١ا�h	اط ا���:#�� )  ١٣٢( ،

 .٨٦٦: ٢، تrوی� ا�ی�ت ٢٠١): ��D ا���م(، اKم�م ��٣٠٦: ٣٩، ب�7ر ا�ن�ار ١٨٠: ٢ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, 

�D وD�t(س و�T	O، وا�م	 ه� رس�ل ا�n� ب s ا���hدر، ��� أم	 ا� )�)  ١٣٣(� nا ,
.( 



nل رس�ل ا�#�)D�tو D�� nا ,
( :Z!�� Z� ا�!، هEا ج'
�J. ج�ءن� �: ا= ذ�G إ�A ا= ��

ی� �'�س ی� �� رس�ل ا= إن : �V وج. بG�E، ث� أخTE م� آ�ن یFخTE إذا نVل ا���� ��
ى ��Z، ��1ل

 �� Z<ت^�ر Q� G�iو� �� Gن�Sو ،Gو��ت �� G<ی^�ر �� �ً�ّ
ن� �: ا= ج. جZ�Q أّن �'Cی .�J
ج'


اش م7ّ!� � Aوا>�ً� رو�Z ب
و�Z، م�&
#ً� ��0اZJ م���!ً� م���ك، �� رأی- �ّ�ً� وه� ی��sر �

 ��r&ا�� A��&وم: ا= ت ،.�s^ام% وا��
!- أنZ ی��B7 م: م7ّ!� ا��&� Z�< 
� أن ی�1�T، آ���ً� $K�


اش م7!�� AB ب��'���ت% �Cد �: ا�

دT ا=  وا��'��.، أّن �ّ�ً� >� ان^�F� ،Zو�
وو>�ی% رو�Z ب

 �� Zآ�� ب�Kدون A��&تTم��� . 

 Z��JQم ��� Z� م�Z��V ��� رب ا�&��!�: و$
ی� م7�rرس�ل ا= ـ و� �و�� رأی- �ّ�ً� ـ ی� �

- م� ت
اZ� T ه�ه����:، 8س�1� A� $FنZ �� أ��rب�: و�
 . ا�!1


 آFخ�G أب� �q� �Kن�!� $�1�1ن�d�� �ًوه
'G م�< �� Z� رس�ل ا=، أن ت�� � .إی�ك ی� �

� ا= ب'Zsu، و�� أ�ّ'Z ا��^�ر ی� �� رس�ل ا=K�ّ�ً� أه. ا��!�وات وا0ر#�: 0ه� _uأب �� ،

Z�!�
� ا���% بK� ��ی!�ن ث� ی�خK1ن ی��F1% ا�!7!�دة، بCب�� Z�'7ا= �: م �Kأج!&�ن 0ث�ب. 

 �ّ�، إن ��ل �ّ� ج�.، إن وزن �ّ� ث�1.، م� و#+ �ّ� ��r� �ّی� �� رس�ل ا=، إن $Fن �

��Zت���� A� Lان أ�� إ8ّ رجVم� �� Zsuو8 و#+ ب ،Zت�jس� A� Lان أ�� إ8ّ رجVم� . 

 .�P س�' ورض�' ی� رس�ل اn: �#�ل ا� )�س

nل رس�ل ا�#�)D�tو D�� nا ,

 ا�&'�س، ��1ل: )r�� ،ا��!�ء Aإ� 
rان ،� .م�ذا ت
ى؟: ی� �

 .أرى ش��ً� ��k " ن#�" مC س��ء 
���" ج�": �Pل

nل رس�ل ا�#�)D�tو D�� nا ,
ی� �'�س ی� �� رس�ل ا=، إن ��: ت��!G �!� وه� ا= : )

 
�G أآ2� ��� ب
آ% هEا ا���rا��!�ء، و� TEه �� X!iا� TEأ��: م: ه %�s^م: ا� �ّ�V وج. �&

� ،�Kب�
A ا��'�ت وا�7'�ب وا�2!�ر ��@ ت��K�s وت�!��K وت� X!iا� TEآ% ه
� ب�r� :م �< Zأن ���


 ورم. �iوورق ا� 
�Z م: ا�!�JQ% ا�!1
ب�: أآ2
 م: ��د >)
 ا�!)�s� �ّ&� G!�����ك ب��

� آٌ. K|�7وأ� �K|�^وأ� �Kدم وأن^�سS :اب A(ف ا��'�ت، و��د خ���و��د $&�ر ا���7ان�ت وأ ،}���

ّ�، : ی���1ن� Zأخ� .s� G�'�� Z!�A ا�&'�س �� ن'�G �� ت�� �.� �K�1 ا�� T
���!� ا= وا$�

� ربG7، وج- رت'�G �� م��ت ا��!�واتr�«)١٣٤(
 

 

�ّ� �ّ� A : �!� خB ا= ا���ر)��D ا���م(�� اج�!+ ا���س �

 .٢٥: ٣٩ب�7ر ا�ن�ار )  ١٣٤(



 إج�زة، أH)	ن� أب�، ��ث�� أب� ���k ا����7�، ��ث�� ]هJا[ ـ أH)	ن� ش*	دار ١

� م7�� بC �)� اn ا��L)�ن�، أ��� بC م7�� بC ��	 ا�D�#6 ا�B6ي، ��ث�� أب� ا�	(;

�، ��ث�� م7�� بC م��hر، �C ی�7, ب�k Cه	 � Cب C��7ا� Cب 	
��ث�� ن�

: ا��	ب���، ��ث�� أب� م �وی"، �C ��� بC أب� س��، ��k Cوس، �C ابC �)�س �Pل

nل رس�ل ا�P)D�tو D�� nا ,
ّ� ب: «: )� �ّ� Aأب� `��� �!� خB ا= �� اج�!+ ا���س �

 .)١٣٥(»ا���ر

� بC م7�� ٢� C� ،Dأب� C� ،,م�س Cه�رون ب Cب ��م7 C��7ـ ��ث�� أب� ا� 

��ث�� ج 6	 بC م7�� بC م��C� ،z ا�#�س� بC إس�����، �C ���ن : بC ه��م، �Pل

�D ا���م(بC س�ی	، �C ج 6	 بC م7���(C��7ا� C� ،Oج� C� ،Dأب� C� ، ،�ّ� Cب 


ك ی� أب� �'� ا=؟«: )��D ا���م(�Pل �� أب� �ّ� بC أب� �P : ���kلiأ8 ُأب . 

- .ن&�، ی� أم�
 ا�! م��:: >

�D وD�t( >�ل �� ج�ك رس�ل ا=: >�ل� nا ,
( : %�JQم ،%�JQ!ا��!�ء ����1� ا� Aي ب� إ�
�!� ُأس

A ا��!�ء ا�
اب&% ���1� ج'
�J. �� م7^. م: ا��!�ء ب��'�iرة م: ا= �V وج.، و�!� �
ت إ�

� ب: أب� `��� �!� خB ا= ا���ر: ا�!�JQ%، ��1ل ��� �ّ� A� G١٣٦(»ی� م7!�، �� اج�!&- ُأم�(. 

 

�ّ�D ا���م(�ّ� ��(%jس� �K&م 
s8 ت %��� : 

أب� ت	اب �� ا��7ائo وا��Wارزم� �� ا�رب �C ب�س��ده�� �C أن� ...  ـ ١

�D وD�t(وا��ی�� �� ا�6	دوس، �C م �ذ وج���" �C اب� C�	�P ،ل ا��)�� nا ,
(  :

»%��� �K&8 ت�^+ م %jس� Zsuوب ،%jس� �K&م 
sب: أب� `��� ���% 8 ت �ّ� �ّ�. 

	��Lل ا��P: 


C� p�7 ث#�ت م�7ث���*** و�P أت' ا�	وای" �� ��ی�  

 � أج� ت��رة �:�ج	ی��*** بrّن م7)" ا�*�دّي �

 oWب "Zس� 	Bو��� ت ***���#W:�ا� C١٣٧(ی��ن ب*� م(
 

)١٣٥  (�P���٦٧: ا�. 

)١٣٦  (,6;h�رة ا��L١٢٦: ب ���Z٣٩): ��D ا���م(، م#�م اKم�م ��٢٤٨: ٣٩، ب�7ر ا�ن�ار ٨٦: ٤، ��ا�� ا� ،

، ی��ب�! ا���دة �Jوي ٢٢٥: ، آ�L ا��#�٩٨C: ١، آ�L ا�m�" ١٢٧: ، ب�Lرة ا��h;٤٥٧,6: ا����5	ات �� اKم�م"

�6ء) ��D ا���م(، اKم�م �ّ�٢٤٤: ٢ا�#	ب, Wراء ا�t �� :ات٦٨G� �٧٥: ، ن�ادر ا�. 

)١٣٧  ( ���k �ل أبt �P٢: ٣م�� . 



� بC م7�� ا�*��ان�، ٢� Cب z ـ وأن)rن� م*Jب ا�ئ�" أب� ا��6E	 �)� ا��

بC نh	 بC أ���، أH)	ن� ا�C��7 بC أب� ا� )�س ا�D�#6، أH)	ن� أب� أH)	ن� أ��� 

م7�� �)� اn بC م7�� ا�*	وي ب�*�ون�، أH)	ن� س���ن بC أ��� ا�;)	ان�، ��ث�� 

م7�� بC ی�س� ا�B)�، ��ث�� م7�� بC س �� ا�GWا��، ��ث�� ��	و ب� C�Gة أب� 

 C� ،!ب�	ان أب� ا�	م* Cب �H �لأس� ا�#���، ��ث��P zم�� Cل رس�ل : أن� ب�P

nا)D�tو D�� nا ,
( :» Z&8 ی�^+ م %jس� Zsuوب ،%jس� Z&م 
sب: أب� `��� ���% 8 ی �� �ّ�

%���«)١٣٨(. 

 ـ أH)	ن� ا���L ا�م�C أب� �)� اn م7�� بC أ��� بC ش*	ی�ر ا��Wزن، ب#	اءت� ٣

� Cم��b�ا� 	م�-ن� أم� �*L�ب D�����k �أب Cب � �� ذي ا�# �ة س�"  )��D ا���م(

��ث��ا���L أب� 
��p �)�ا�	���ن ابC ی #�ب ا�6�7� : اث�:� �L	ة وH����P ،"Zل

 ا����h� ـ

: ��ث�� وا��ي أب� ی�س� ی #�ب ب�k Cه	، �Pل: ، �Pل �Pم ���� ��جً� مC ن��Lب�ر ـ

:  اn بC س�ب�ر ا���P ،�#�Pل��ث�� أ��� بC �)�: ��ث�� أ��� بC إس�7ق ا�#�ض�، �Pل

��ث�� ا� �ء بC �)� : ��ث�� إس����� بC ج 6	�P ،ل: ��ث�� �)�� بC ه�ش�، �Pل

�D وD�t(�Pل رس�ل اn: ا�	���ن، �C أب�C� ،D �)� اn بC م� �د �Pل� nا ,
ی� «: )

 �Fن^Z1 �� س'�. ا=، وُمّ� �� �� أن �'�ًا �'� ا= م2. م� >�م ن�ح �� >�مZ، وآ�ن �Z م2. ُأ�� ذه'ً�

 �� را7J% ا���% و�iی �� ،�� ی�ا�G ی� �� �
A�� T �{ أ�� ��%، ث� >�. ب�: ا�d^� وا�!
وة، ث!� ��

�K .ی�خ

%��` �K&8 ی�^+ م %jس� Gsuوب ،%jس� �K&م 
s8 ی %��� G'� أن � .أم� �!- ی� �

خ��iم ا�! م: م� أبGsu، 0ن �'G ی� ��، �� ن2
ت ا��ر �A ا�!���B م� أ�'G، و�� #
ب- 

�1$ Bإ8ّ م��� Gsu'إ8ّ م م: ت1�، و8 ی G'7ن^�ق، 8 ی Gsu١٣٩(»إی!�ن وب(. 

 

 

 

�ً�ّ�D ا���م(`�بA �!: أ�ّ� ��(: 

)١٣٨  (�P���٧٥: ا� . 

)١٣٩  (,6;h�رة ا��L١٥٣: ب�: ٨، ب�7ر ا�ن�ار ٨٦: ٤، ��ا�� ا���Z� ١٩٦: ١، ا�h	اط ا���:#�� ٩٦: ، ا��B6ئ

٢٠٩): ��D ا���م(، اKم�م ��١٥٧: ٢، م�:�رك س��6" ا�)�7ر ٣٥٢ "�mا� �Lن٩٢: ١، آ��یK٤٤٩: ، ن*� ا ،

C�#ا�� �Lب, ٢٢٥: آ	وي ا�#J� دة��ی"٢٧٠: ١، ی��ب�! ا�� .٢٧: ، وا�ن�ار ا� 



��ث�� ا�C�7 بC : ��ث�� م7�� بC �)� ا�P ،nل:  ـ ��ث�� �$��ن بC س ��، �Pل١

� بC ا�G7ور، �Pل��ث�� س �� بC م7�� :	��P ،"ل� C� ،� : ی�	' أب� م �س

�D وD�t(س� ' ا��)�«: س� ' ���ر بC ی�س	 ی#�ل: ا�$#6�، ی#�ل� nا ,
ی� :  ی#�ل)

GبEوآ Gsuووی. �!: أب ،G�� ق��و G'ب� �!: أ��` ،��«)١٤٠( . 

" اn، أن)rن� أب����T بC ا�)��، أن)rن� م7��  ـ أH)	ن� أب�ی�س	 �)�ا��ه�ب بC ه)٢

�بC ا� )�س إم�ًء،  بC أ��� بC م7�� بC ����ن ا��	س�، ��ث�� م7�� بC إس����

�� Cن�ا�#�س� ب	(Hأ ،�P	ا� �� Cب ��ث�� أ���  ،	�#
 Cب �بC أب�ن، ��ث�� س*

Cث�� ی�7, ب�� �� C� ،�ن��mم ا��Lل ه�P ،ءGج Cی� ا��: ب	' أب� م �س ���

�D : س� ' ���ر بC ی�س	، ی#�ل: ی#�ل� nا ,ّ
 n' رس�ل ا �س]D�tو[ ،� وس

���k �أب Cب �ی� �� إن ا= �V وج. >� زی�G بVی�% �� ی�Vی: ا�&'�د بVی�% أ�ّ� إ��Z «: ی#�ل � 

 8 Gت��ل م: ا��ن�� $�jً�، و8 ت��ل ا��ن�� م�j�$ Gً�، ووه� �G �ّ� م��K، ا�Vه� �� ا��ن��، ��&

 Gsuووی. �!: أب ،G�� ق��و G'أ� :!� Aأت'��ً�، �)�ب �Kإم�مً� ور#�- ب Gا�!��آ�:، ور#�ا ب


ك، وأم� ا�Eی: d< �� دارك، ور��1ؤك �� Gان
� ج�K� G�� >�ا��ی: أ�'�ك وEم� ا�F� ،G�وآEب �

Bّ7� G�� م�>� ا��Eاب�: ی�م ا���1م%أب�suك وآEب�ا �K^<ا= أن ی� A� «)١٤١(. 

 

�ّ : ���ان ��7^% ا�! م:)��D ا���م(�ّ� �

, اn : د �C م7�� بC ش*�ب، �C أن�، �Pلب�Kس��...  ـ ١ّ
 n' رس�ل ا �س

 D��]D�tی#�ل]و � .»���ان ��7^% ا�! م: �ّ� �� ب: أب� `���«:  وس

 :�Pل م7�� بC ا���	��Pي

 وه� إ��D وس�:�*** tل ا��)� ذری :� 


6�7:�*** أرج� بrن ُا�;, �Tًا  C��١٤٢(ب�� ا��(
 

)١٤٠  (Cم��b�ا� 	أم� �Pم��)ا���م D�� (٤٨٢: ٢ . 

: ٢٧، ب�7ر ا�ن�ار ١٩٨: ١، ا�h	اط ا���:#�� ٩٢: ، ذ�Hئ	 ا� #),٣٩٦: ٢، ش	ح ا�H)�ر ٢٣: ٤ُاس� ا��mب" )  ١٤١(

١٤٣ Cاه�	(وا-ج:*�د٦٨: ١، ن�ر ا� yاج �ت٤٧٦: ، ا��	�٢٤٧: ، ا� 	ی�mض�٢٦٨: ٩، ا�	م�م ا�Kم��� ا ،) D��

: ، ب�Lرة ا��h;٦٢٢,6: ١١، آ�G ا� ��ل ١٠٢: ، ن�E درر ا���;�١٧٩C: ٣، م��� أب� ی , ١٢٣: ١)ما���

٢٣٣�P���١٢: ، ا� "�mا� �Lن١٦٢: ١، آ��یKا�ی�ت ٤٥٤: ، ن*� ا �: ١، ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, ١٨٤: ١، تrوی

�D (، م���P أه� ا�)�'١٨١:  ا�;�س�، أم���٦٥٥: ، أم��� ا��hوق٥٥٦: ، ا��hWل٢٨: ، ا�ن�ار ا� �ی"٢٧١�

، ش	ح ن*� ا�)�T" ٣٣٧: ٢، ا�� �� ا�وسg ١٣٢: ٩، م��! ا�Gوائ� ٩١): ��D ا���م(، اKم�م ��١١٥): ا���م

 .٥٠٤: ٢، ت��6	 ن�ر ا�$#�C ٢٦٥: ، ت��6	 �	ات ا�����١٦٧: ٩

)١٤٢  ( ���k �ل أبt �P٣: ٢م��. 



� بC ...  ـ ٢� Cب ��ج أ�	ا�#�ض� أب� ا�6 C� ،إج�زة ��م7 Cب ��ن� أ�	(Hأ

��ث�� أب� ا�6	ج، أ��� بC م7�� بC : ج 6	 بC م7�� بC ا�� , ا��P ،�k��Wل

 Cه�رون ب Cن ب��ث�� م��� ،"ج�زي، ��ث�� أب� إس�7ق إب	اه�� بC م*	ان ب��	م

� أب�B6ا� Cرم ب�T أب�ن ا���ت�، ��ث�� Cب �Wن، م��ا��  Cام" ب�P ن، ��ث����ا��  

واn ا�Jي - إ�D إّ- ه� س� ' «: �Pل س� ' أن� بC م��z ی#�ل: �C ا�Gه	ي، �Pل

nرس�ل ا)D�tو D�� nا ,
 .)١٤٣(»���ان ��7^% ا�! م: �ّ� �� ب: أب� `���«:  ی#�ل)

 

أنD مC ا���دی� ا��:�ات	ة، إذ أن آ$	ة  ی)�و مC آ$	ة k	ق هJا ا��7ی� :أ>�ل

nرس�ل ا Cم Oور�hق ا��7ی� ت�رث ا�#;! ب	k)D�tو D�� nا ,
(. 

���k �أب Cب � ��م" ُی 	ف ا��bمC ب*� )��D ا���م)وهJا ا��7ی� ی$(' أن �ّ� �

�� م�C ی�م ا�#��م"، ��C أ�ّ)D آ�ن �ّ)D ���انً� �D ی:��G ب�T C� D	O، ن�rل اn أن ی� 

Cی	ا�;�ه D:ل ب�tو ��*� ا���م(ی:��z ب�7 ��( . 

 

�ً�ّ�D ا���م(م: أ�ّ� ��(Zأ�� ا�!�ا`: إ�� �� TSر : 

أH)	ن� أب� ا�#�س� ج 6	 بC م7�� ب���P CیD، :  ـ أH)	ن� م7�� بC م7���P ،ل١

 ��ث��: ��ث�� �� بC م7�� بC م� �ة، �Pل: ��ث�� أب� �� م7�� بC ه��م، �Pل: �Pل


��P ،"Pل C: ج�ي م� �ة ب��م7 Cب 	ج 6 n' أب� �)� ا �ا���م(س ��*�:  ی#�ل )�

»�� �ّ� A� Gه�� GKا���م(وا= 8 ی D��(  A� Gه�� GKوا= 8 ی ،Zأ�ّ� ا�!�ا`: إ�� �� TSإ8ّ ر

�� _uا���م(ب D��( Zا�!�ا`: إ�� _uأب �� TSإ8ّ ر«)١٤٤(. 

) ر��D اn( ـ أH)	ن� ا���L ا�D�#6 أب� �� ا�C�7 بC م7�� بC ا�C�7 ا�;�س� ٢
���k �أب Cب �� Cم��b�ا� 	م�-ن� أم� �*Lم �� D��D ا���م(ب#	اءت� ��(  �� ،

أH)	ن� ا�� �� ا��ا�� أب� ج 6	 : ش )�ن س�" إ��ى �L	ة وH����P ،"Zل
ا����6 أب� �)� اn م7�� بC م7��بC ا�� ��ن أH)	ن� ا��P ، : ��Lل)رض� اD�� n(ا�;�س�

)nا D�ل)ر��P ، :ل�P ،��7م Cب 	ن� أب� ا�#�س� ج 6	(Hأ : Cب ��م7 ���ث�� أب� �

��P ،"Pل: ��ث�� �� بC م7�� بC م� �ة، �Pل: ه��م، �Pل Cث�� ج�ي م� �ة ب�� :

، ٢٧٨: ١٠، ا��mی	 ٤): ��*� ا���م('، م���P أه� ا�)�١٤٢: ٢٧، ب�7ر ا�ن�ار ٣٥٩: ، ا���:	ش�٣٧٠: ا� ��ة)  ١٤٣(

 	�mhل ١٨٢: ٢ا���م! ا���ا�  G٦٠١: ١١، آ� 	ا�#�ی s�� ،٤٨١: ٤C�(�ا���� ا� yئ�hH ، :رة ٣٠�Lب ،

,6;h�ب, ٢٤٥: ا�	وي ا�#J� دة��ب ٧٨: ٢، ی��ب�! ا��#�� .٢٧: ، ا�ن�ار ا� �ی"٤٧٥: ٢، ا���, وا

 . ١٦٤: أم��� ا�;�س�)  ١٤٤(



«: ی#�ل)��D ا���م(س� ' أب� �)� اn ج 6	 بC م7��Kب: أب� وا= 8 ی �� �ّ� A� Gه�� G

� ب: أب� `��� )��D ا���م(`���� _uب A� Gه�� GKو8 ی ،Zأ�ّ� ا�!�ا`: إ�� �� TSإ8ّ ر) D��

 .)١٤٥(»إ8ّ رTS �� أبu_ ا�!�ا`: إ��Z )ا���م

 

 :أدخQ ا��ّ�% م: أ�ّ'�!�

� بC أب� ���k ا�6	زادي، ه��س"، ��ث�� ��ث�� أب� �� ...  ـ١� Cب C�7ا�
ا���� أب� ا�C��7 ی�7, بC ا�C��7 بC إس����� ا����7� ا����7، إم�ًء، ��ث�� أب� 
 ،D�نh	 أ��� بC م	وان بC �)� ا��ه�ب ا��#	ئ ا�� 	وف ب��W)�ز ب#	اءت� �

)	ي ا��#	ئ ��ث�� أب� إس�7ق إب	اه�� بC أ��� بC م7�� بC أ���بC �)� اn ا�;
 �� Cب C�7ا� Cب 	�� C��7!، ��ث�� ا�#�ض� أب� ا��وأن� أس ، D�ا� �ل، P	اءة �

بC م7�� بC أب�ن ا��W �، ��ث�� ی�7, بC �)�  بC م��z ا��L)�ن�، ��ث�� إس�7ق
آ�� ��� ا���� �� : ا�7��� ا�7��ن�، ��ث�� ش	یz بC �)� اn ا��W � ا�#�ض�، �Pل

�� ،D�� ي م�تJا� Dض	6' أب� ���6" ـ وآ�ن م:��� ،,�D أب� ���6" وابC أب� ��� �H
D� ل�Pه� ـ و	ی�م : أآ) 	Htة، و	Hأی�م ا� Cأّول ی�م م �� zن�� nا oِ، ات��ی� أب� م7

مC أی�م ا��ن��، و�P آ�' ت�7ث �� �� بC أب� ���k ب��rدی� �� أم��' ��*� ���ن 
z� ًا	�H. 

، أس��ون� أس��ون�، ��ث�� أب� ا��:�آ� !!ا؟��$� ی#�ل هJ: �#�ل ا����: �Pل

�D و�P)D�tل رس�ل اn : ا���ج�، �C أب� س �� ا��Wري، �Pل� nا ,
إذا آ�ن ی�م «: )

أدخQ ا���ر م: أب�su!�، وأدخQ ا���% م: أ�'�!�، : ا���1م%، >�ل ا= �V وج. �� و�&� ب: أب� `���

A��&ت Z��< Gآّ. آ^(: وذ� ��K١٤٦()�ر ����أ���1 �� ج(. 

 .�Pم�ا - ی��� ب�� ه� أ�k مC هJا: �#�م أب� ���6"، و�Pل: �Pل

�D(��اn م� جGن� ب�بD �:, م�ت ا���� : �Pل� n" ا�١٤٧()ر�(. 

٢ �ا����" ج�ءوا ���  ـ �C إس�7ق بC م7�� ا��W � أّن ب s ا�6#*�ء مC أه

D� ا���Pو ،Dض	م �� ����� �� ت�7ث*� مC ب �؟: ا� � .إنz آ�' ت�7ث ��Bئ

������ث�� أب� ا��:�آ� ا���ج� �C أب� س �� : أس��ون� �rس��وO، �#�ل: �Pل ا

�D و�P)D�tل رس�ل : ا��Wري، �Pل� nا ,
إذا آ�ن ی�م ا���1م% >�ل ا= ت&��A �� و�&� ب: «: )

)١٤٥  (,6;h�رة ا��Lن�ار ١٥١: ب� .٢٨٠: ٣٩، وب�7ر ا

 . ٢٤: س�رة ق) ١٤٦(

 . ٥١: ا�رب �ن ��ی$ً�)  ١٤٧(



� آ. آ^�ر (أدخQ ا���ر م: أب�su!� وأدخQ ا���% م: أ�'�!�، وذ�Z��< G ت&��A : ���أب� `�Kأ���1 �� ج

����(�� "��kإ C� ١٤٨(، أي آ�6ر ب�)�ت� و����(. 

 

�ً�ّ : خ�� ا= �Z ب�0م: وا�ی!�ن)��D ا���م(م: أ�ّ� �

��ث�� أب� �kه	 أ��� بC : ��ث�� أ��� بC ا��	ي، �Pل:  ـ م7�� بC س���ن، �Pل١

� أ�H ا��#:�ل بC� ،�6 أب�C� ،D م7�� بC ��	 ب�P ،,��� : Cل� Cب C�7ث�� ا���

�، �Pل� C� ،Dأب� C� ،���k �أب Cب ��D وD�t(ا= أخE رس�ل«: �� nا ,
ب��ي ��� )

�، م: ب� ی�: م�تZ ث� >�ل�Z'7ن As< �1� G'7م�ت وه� ی �وی� ��، م: أ�'G ب&� . ی+ هTE ا�X!C ث

&- $!X أو \
ب-` �! .م�تG خ�� ا= �Z ب�0م: وا0م�ن آ

�D و�P)D�tل رس�ل اC� :n ج 6	 �Pل... � nا ,
م: ب�ی&G ث� م�ت «:  � � ذات ی�م)

% ج�ه�%، وم: ب1� ب&�ك وه� وه� یAs< �1� G'7 نZ'7، وم: ب�ی&G وم�ت وه� ی'Gsu م�ت م��

&- $!X أو \
ب- ��A ی
د �� ا��7ض` �! .)١٤٩(»یG'7 خ�� ا= �Z ب�0م�ن آ

أ8 أر#�G ی� ��، «:  ـ و�P أورد هJا ا��7ی� ا��:#� ا�*��ي �� آ�G ا� ��ل، �#�ل٢

�ی�ت'
ئ ذم��، �!: أ�'G �� ���ة م�� �As< �1 نZ'7، أن- أخ� ووزی
ي تs1� دی�� وت��V  م��

 Z� =ا �وم: أ�'G �� ���ة م�G ب&�ي خ�� ا= �Z ب�0م: وا�ی!�ن، وم: أ�'G ب&�ي و�� ی
ك خ�

ب�0م: وا�ی!�ن وSم�Z ی�م ا�^Vع، وم: م�ت وه� ی'Gsu ی� �� م�ت م��% ج�ه�% ی�7س'Z ا= ب!� 

 .)١٥٠(»�!. �� ا�سQم

� �Pل٣� C� ـ  :»Z�'�� رس�ل ا= �ّA ا= �` ]Z�Sو[  ،�ً!Jج�ن� �� ج�ول ن��� �وس

� م� أ��م ا���س ی�!�نG أب� ت
اب، >�ل: ��1ل< : ،Gن� وج�ت �� ن^�� م: ذ�Fن� آS
� وا= ] ��1ل[�<

 ��Kي ��K آ�V ا=، وم: 0ر#��G، أن- أخ� وأب� و��ي، ت�1ت. �: س��� وت'
ئ ذم��، م: م�ت ��

یG'7 ب&� م�تG خ�� ا= �Z ب�0م: وا�ی!�ن م� `&- ] وه�[م�ت �� ��Kك �As< �1 نZ'7، وم: م�ت 

 .»$!X أو \
ب-، وم: م�ت ی'Gsu م�ت م��% ج�ه�% و��س� ب!� �!. �� ا�سQم

 .)١٥١(رواتD ث#�ت: ا�)�
�	ي: �Pل

 .٢٧: ، وا�ن�ار ا� �ی"٢٥٢: ١ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, )  ١٤٨(

)١٤٩  (Cم��b�ا� 	أم� �Pم��)ا���م D�� (٤٨٦: ٢. 

 .٦١٠: ١١ ��ل آ�G ا�)  ١٥٠(

)١٥١  (Cم��b�ا� 	أم� �Pم��)ا���م D�، ٥٤٥: ، أم��� ا�;�س�١٠: ، أم��� ا��١١٣��6: ١ ش	ح ا�H)�ر ،٤٨٥: ٢) �

، ا�� ��ر ١٢١: ٩، م��! ا�Gوائ� ٢٧: ، ا�ن�ار ا� �ی"٣٧٤: ١، ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, ٢٦٤: ٣٩ب�7ر ا�ن�ار 



 

 

 

 

�ً�ّ�D ا���م(ا��&�� م: أ�ّ� ��(: 

١ Cب ��ث�� م7�� ،oوا� Cم�، ��ث�� ج��ل ب	B7ا� nا �(� Cب ��ـ ��ث�� م7 

 Cب 	ج 6 C� ،�(� بC��� C، ��	 ا���زن�، �C �)�د ا��� C� ،Dأب� C� ،��7م

 nا ,ّ
 nب�' رس�ل ا "�k�� Dُأم C� ،�� Cب C��� C� ،ى	mhا� "�k�� C�

 D��]D�tو ['��P ،�
�%، ��1ل] وZ�S[خ
ج ���� رس�ل ا= �ّA ا= ��Z «: وس� %�i� �: وس

 �� ��م% و�&� خ��%، وإن� رس�ل ا= إ����� 
1
اب��، هEا  )١٥٢(\�
 م�7بإّن ا= ب�هA ب�� و\^�


ن� أّن ا��&�� �B ا��&�� م: أ�ّ� �ّ�ً� �� ���تZ وب&� م�تZ، وأّن ا�1i� آ. ا�1i� م: 'Cی. ی
ج'

Zوب&� م�ت Zت��� �� �ً�ّ� _u١٥٣(»أب(. 

� «:  ـ ورواO ا��:#� ا�*��ي �� آ�G ا� ��ل، �#�ل٢�� 
إّن ا= �V وج. ب�هA ب�� و\^

 B� ��&ن� أّن ا��
'Cی. ی

 م�7ب �1
اب��، هEا ج'�\ �� خ��%، وإن� رس�ل ا= إ���&� 
��م% و\^

 �� �ً�ّّ�ً� �� ���تZ وب&� ا��&�� م: أ�ّ� �� _u1� م: أبi1� آ. ا�iوأن ا� ،Zوب&� م�ت Zت���

Z١٥٤(»م�ت(. 

 

�D وD�t(ا��'�� nا ,
(Zأ�ّ� أه. ب�� :!� +�^$ : 

١ D�� nا ,ّ
 ـ أH	ج هJا ا��7ی� ا��:#� ا�*��ي �� آ�G ا� ��ل، �C ا��)� 

]D�tل]و�#� ،�� $^�+ ی�م ا���1م%«:  وسK� أرب&% أن� : ،�K�Jا�� �K� �#�1ری��، وا�E� م
ا�!�

 ،Zوا إ��
� �� ُأم�ره� ���م� ا#)K� �وا����Zو���ن Z'� ب1K� �7!١٥٥(»وا�(. 

: ١� ی , ، م��� أب٣٣٥: ٦، ا��mی	 ١٨٦): ��*� ا���م(، م���P أه� ا�)�'٦٦: ، ذ�Hئ	 ا� #),٢٠٩: وا���ازن"

٤٠٣Cم��b�ا� 	ا���م(، ���ة أم� D�� ( Dن��� C٧٠: �١. 

 .م�دة ��ب�: أي س�مD7، م�Hrذ مC �)�تD إذا أ�;�:D، ا��h)�ح: ��ب�O م�7ب�ة)  ١٥٢(

 . ٤١٥: ٢٢ا�� �� ا��)�	 )  ١٥٣(

: ١، ش	ح ا�H)�ر ٢٠٧: ١) ��D ا���م(، م���P أم�	 ا��bم��٢٤٩C: ، أم��� ا��hوق١٤٥: ١٣آ�G ا� ��ل )  ١٥٤(

٢١٠ ���k �ل أبt �Pا� #),٣: ٣، م�� 	ئ�H:#�� ٩٢: ، ذ��اط ا�	h٢٠٩: ١، ا�Gج� �ب�7ر ١٢٩: ٢ ، م�ی�" ا� ،

٩٢): ��D ا���م(، اKم�م ��٢٦: ٣، ا��mی	 ٨١: ٤٠ا�ن�ار  "T�(ح ن*� ا�	١٦٩,6: ٩، ش;h�رة ا��L٢٣٧: ، ب ،

 "�mا� �L٩٢: ١آ�: ١، ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, ٢٥٢: ١) ��D ا���م(، ج�اه	 ا��;��� �� م���P اKم�م �

٣٨١C�#ی	أ��دی� ا�6 �� " �L١١٧: ، ا�. 

 .١٠٠: ١٢آ�G ا� ��ل )  ١٥٥(



٢ nا �(� Cب C��7ا� Cب ��م7 Cی�7, ب ���k اه� أب�Gم�م ا�Kن� ا���� ا	(Hـ أ 

، �E6ً� وP	اءة �� دارO ب�م� �� ا��7	م س�" )ر��D اn(ا���ان� ا�;)	ي ا����7� 

بC أ��� ا��ه�:�ن� أH)	ن� ا���L اKم�م أب� �� ج�م! : ت�! وH����P ،"Zل

� بC ا�C�7 بC ا� )�س ا����h�، : ب����ب�ر، �Pل� C�7م�م أب� ا�Kا ��Lن� ا�	(Hأ

أH)	ن� أب� ا�#�س� : أH)	ن� أب� إس�7ق أ��� بC م7�� بC إب	اه�� ا�$ ��)�، �Pل: �Pل

��ث�� أب� ب�	 م7�� بC �)� اn بC م7�� : ی #�ب بC أ��� ا��	ي ا��6	وض�، �Pل

��ث�� أب� ا�#�س� : بC ا� )�س ب� C�Gة �� س�" س)! وث�ث�C وث�ث��P ،"ZلبC �#�ة 

��ث�� : ��ث�� أب� �� س�" س:�C وم�P ،C�:Zل: �)� اn بC أ��� بC ��م	 ا�;�ئ�، �Pل

���ث�� أب� : ��ث�� أب� م�س, بC ج 6	�P ،ل: بC م�س, ا�	ض�، �Pل اKم�م �

�، �Pل��ث�� أب� م7�� بC �: ج 6	 بC م7���P ،ل : ،C��7ا� Cب ���ث�� أب� �

�، �Pل: �Pل� Cب C��7ث�� أب� ا��� :���k �أب Cب �: �Pل)��D ا���م(��ث�� أب� �

nل رس�ل ا�P)D�tو D�� nا ,
� $^�+ ی�م ا���1م%«: )K� أرب&% أن� : �K� �#�1رّی��، وا�E� م
ا�!�

� �� ُام�ره� ���م� ا#)
وا إ��K� �وا���� ،�K�Jا��Zو���ن Z'� ب1K� �7!وا� ،Z«)١٥٦(. 

�*� ا���م( ه� س�� أه� ا�)�')��D ا���م(C أب� ���k - شz أن �� ب:أ>�ل�( C�� ،

nآ�ن رس�ل ا D(ّأ�)D�tو D�� nا ,
( Cی��ن ��ل م zذ� Cا� �� م , شD� �ً �6، و�

D:وو-ی D .أبDBm، ج �� اn مC ا��D� C�(7 و�ه� ب�:D، ومC ا��:����C ب7)

 

�ّ� _uا���م(ب D��(
 : آ^

 ... *Kا اJ*ل وب�P س��د :�(ل ا���P)D�tو D�� nا ,
� آ^
 وبu_ ب�� «:  )� _uب

� .)١٥٧(»ن^�ق ه�$

ا��6E	 ا�#�L	ي وأب� ا�#�س� ا��7Lم� أH)	ن� ����ً� أب� : وروى ابC ���آ	 �#�ل

-�P : ،اب���، ��ث�� أب� �)��، ��ث�� س�ی�	دی�، ��ث�� أب� س �� ا�����ث�� أب� س �� ا

)١٥٦  (,6;h�رة ا��Lض�٦٩: ب	ر ا��(Hن أ��� ،)ا���م D�، وس�ئ� ا��L " ٢٩٩: ، آ�6ی" ا�ث	١٩٦: ، ا��hWل٢٨): �

، م�:�رك س��6" ٥٠: ٨ب�7ر ا�ن�ار ، ٣٦٦: ، أم��� ا�;�س�٣٨٢: ١٢، م�:�رك ا��س�ئ� ٣٣٣: ١٦) tل ا�)�'(

6,١٠٤: ١) ��D ا���م(، م��� اKم�م ا�	ض�٥٢: ٤ا�)�7ر ;h�رة ا��L٤٠: ، ب "�mا� �L٥٢: ١، آC�#ا�� �Lآ ، :

 .٨٥: ، م��زل ا�H	ة وا��;��� ا�H�6	ة١١٥: ٢، ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, ٧: ١١، س)� ا�*�ى وا�	ش�د ٣٢٩

، ���ن ٢٧٣: ٢، ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, ١٣١: ١) ��D ا���م(، م��� اKم�م ا�	ض�٣٠١: ٩٣ب�7ر ا�ن�ار)  ١٥٧(

٦٥: ١) ��D ا���م(أH)�ر ا�	ض�. 



� �#�ل: ��ث�� ش	یC� z ا����، �C س���، �C ج�ب	 �Pل� C� �Zس :» 
ذاك خ�


)١٥٨(»ا�'
ی% 8 ی'Zsu إ8ّ آ��
 

 

%�� �ّ� أه. dون خ
i� -�'ا�: 

 *nل رس�ل ا�P)D�tو D�� nا ,
( :» 
م: رز>Z ا= �ّ� اJ0!% م: أه. ب��� ��1 أ��ب خ�


 م��K �� ا��ن��، i� ،%dی: خ
i� �ا���%، وأن �� �ّ� أه. ب�� �� Zأن :�iی Q� ،ة
ا��ن�� واfخ


 �� اfخ
ةiو�. 

�، وا�: أم� �� ا��ن���رع �� ا��ی:، وا�
\'% �� ا�&'�دة، وا���ب% >'. ���Vه�، وا�7
ص �A ا�&

 ،Z�Kوج. ون V� =ا 
ا�!�ت، وا���iط �� >��م ا��.، وا��Fس م!� �� أی�ي ا���س، وا�7^� 0م

 .وا���س&% بu_ ا��ن��، وا�&�$
ة ا���Cء


 �Z دی�ان، و8 ی�Z� �d م�Vان، وُی&)A آ��بZ ب�!��Z، وی��� �Z ب: وأم� �� اfخ
ةiی� Q� اءة



 ا= �V وج. rوی� ،Zم: أه. ب�� %jم �� +^iا���%، وی .م: ا���ر، وی'�_ وجZK، وُی��A م: �


 ���ب، �)�بA �!7'� أه. �uة ی�خ. ا���% ب
إ��Z ب��
�!%، وی��ج م: ت���ن ا���%، وا�&�$

 .)١٥٩(»ب���

 

�ً�ّ : رTS ��@ ی�7)��D ا���م(م: أ�ّ� �

�، �C أب� داود ا�ن�hري، �C ا��7رث ا�*��ان�، �Pل١mت Cأب�ن ب C� ـ  :

»���k �أب Cب �ّ� ،Cم��b�ا� 	أم� ,� 'Hا���م(د D� .م� ج�ء بG؟: �#�ل)�

 '#� :Cم��b�ا� 	ی� أم� ،z� �(�. 

 .ی� ��رث، أت7'��؟: �#�ل

'P :Cم��b�ا� 	ی� أم� nن �، وا. 

أم� �� بu- ن^�G ا�7�1م رأی��� ��@ ت7ّ�، و�� رأی��� وأن� أذود �: ا��7ض ذود «: �Pل


اط ب�اء ا�7!� ب�: ی�ي رس�ل dا� A
ی'% ا�ب. �
أی��� ��@ ت7ّ�، و�� رأی��� وأن� م�ر� �\

�D وD�t(ا=� nا ,
 .)١٦٠(»�@ ت7ّ��
أی��� � )

)١٥٨  ( oL٣٧٣: ٤٢ت�ری�  دم. 

: ٢، ت��6	 ن�ر ا�$#�C ٢٧٢: ، روض" ا��ا�٥١٥C�E: ، ا��hWل٧٨: ٢٧، ب�7ر ا�ن�ار ١٥٣: م��Lة ا�ن�ار)  ١٥٩(

٥٠٤. 

)١٦٠  (�٤١٣): ��D ا���م(اKم�م � . 



:  ذات ��"، �#�ل )��D ا���م(أت�' أم�	 ا��bم��C:  ـ و�C ا��7رث ـ أی�B ـ ی#�ل٢

 .ی� أ��ر، م� ج�ء بG؟

': �Pل#� :z(� nج�ء ب� وا ،Cم��b�ا� 	ی� أم�. 


ه�، أم� إنZ 8 ی!�ت �'� ی7'��: �#�ل: �Pل�i�� Gث��Fأم� إن� سA�� Z�^ج ن
C��   @�� �ان
ی

T

ج ن^�A�� Z ی
ان� ��@ ی�C�� ��su'١٦١(»ی�7، و8 ی!�ت �'� ی(. 

D�� ا�)�7ر �� �� : ش 	ًا، �#�ل)��D ا���م(و�P روى ا���

 ـ� مC مbمC أو م���P o)�***  ی	نـ ی� ��رث ه��ان مC ی�'

 D�	وأ� D�	k ���	 وم� � �*** ی D�واس D�� ب 

 	 � �Pر وه� ت��� ض ذریD و- ت#	ب� ا�	ج�*** أ�Pل �

  D� إّن Dب�	ت# - Dذری ***�h:م �
 �)� ب7)� ا��

 ـ, �� ت�W �$	ة و- ز��***  وأن' ی� ��ر إن ت��ـ 

 r�5 ,)١٦٢( تD��W �� ا��7وة ا� ��***أس#�z مC ب�رد �
 

 

�ّ� Z'$)ا���م D��(A��&ب )ا���م D��( : 

�...  ـ ١� C� س��دKا اJ*ا���م(وب D��D و�P)D�tل �� ا���P :»�(ل)�� nا ,
( :» G��

Zsuوا �� ب
 .)١٦٣(»م2. م: ���A أ�ّ'Z ا���dرى ��A آ^
وا، وأبZsu ا���Kد ��A آ^

�D ا���م(إن م2. ��«:   ا�ی")١٦٤()و�!� #
ب اب: م
ی� مQ2(... ـ٢�(  Z'ّأ� A��� .2م

�ات � �� �� G�E�� ،Zا ُأم��Kب A�� د�Kا�� Zsuوأب ،Z� X�� يEل ا�V�!ا� T��Vأن A�� رى�dا��

 .)١٦٥(»ا= ��Z هG م7ٌ� \�ل وم^
ٌط >�ل

 

���� آ:�   ـ وأH)	ن� س�� ا��67ظ ش*	دار بC ش�	ویD بC ش*	دار ا��ی�� ـ٣

إ�ّ� مC ه��ان ـ أH)	ن� أب� ا�p:6 �)�وس بC �)�اn بC �)�وس ا�*��ان� آ:�ب"، 

�� Cم��� زی� ب C� ،"�� بC س� Cاب C��7ا� 	ه�k أب� ��Lا���م(��ث�� ا� D��( ،

 Cب ��ث�� م7�� ،�� بC ا� )�س، ��ث�� أب� �)� اn م7��بC س*B6ا� Cب �B6ث�� ا���

 .١٢٣: ، ب�Lرة ا��h;٤٨,6: ، أم��� ا�;�س�٤١٤): ��D ا���م(، اKم�م ��١٩٢: ٦ب�7ر ا�ن�ار )  ١٦١(

 .٢٤١: ٣٩ب�7ر ا�ن�ار )  ١٦٢(

 . ٣٠١: ٩٣ب�7ر ا�ن�ار )  ١٦٣(

 . ٥٧: ا�HG	ف)  ١٦٤(

 .٢٢٩: ٧م�:�رك س��6" ا�)�7ر )  ١٦٥(



 �� Cزی� ب C� ،�ا� �ء، ��ث�� أب Cب nا ��(� Cاه�� ب	ي، ��ث�� إب��)� اn ا�)

� بC أب�� Cب C��7ا� Cب ���k)ا���م D�� بC أب� )�� C� ،Oج� C� ،Dأب� C� ،

���k)ا���م D��D و�P)D�tل رس�ل ا�P  :nل�(� nا ,
(	(�H '7:� ی�م: » G�� 8 أن ت�1ل��

A م� م: � y
1- ��G ا���م م8�1 8 ت!� ،�`�اJ� م: ُام�� م� >��- ا���dرى^� ���A ب: م
ی

ا�!�!�: إ8ّ أخEوا م: ت
اب رج�G، و��K` .sرك ی��i^�ن بZ، و��: ��'G أن ت��ن م�� وأن� 

،Gث�� وأرث
 وأن- م�� ب!��V% ه�رون م: م�سA إ8ّ أنZ 8 ن'� ب&�ي، أن- ت دي دی�� وت�1ت. م�G، ت

A س���، وأن- �� اfخ
ة أ>
ب ا���س م��، وأن- \�ًا �A ا��7ض خ�^��، تEود ��Z ا�!����1:، �

A م��ب
 م: ن�ر رواء � G�&�$ ا��7ض، وأن- أّول داخ. ا���% م: ُام��، وإن �ّوأن- أّول م: ی
د �

� ����ن�ن \�ًا �� ا���% ج�
ان�، وأّن ��وك \�ًا |!�ء مK� +^$ا ،���� �Kوج�ه %s�'وی�ن، م



ب� وس!G س!�، وس
ك س
ي و�Qن��Q� Gن���، � Gب
� م�7!1:، �Kون، م��دة وج�هF!rم

وس
ی
ة ��رك آ�
ی
ة ��ري، وأن- ب�ب �!�، وأّن و��ك و��ي، و�G!7 �7!� ودمG دم�، وأّن 

A ���نG و�� >'G وب�: ����G، وا�ی!�ن مG!7� ���C ودمG آ!� خ��� �7!� ا�Bّ7 م&G و� Bّ7ا�


ك أنG و��
تG �� ا���%، وأّن ��وك �� ا���ر، ی� �� 8 ی
د iن� أن ُأب
ودم�، وإن ا= �V وج. أم

G� �7م Z�� ��uو8 ی ،G� _u'ا��7ض م A�. 


رت �Z س'�7نZ وت&��A س�ج�ًا، و�: �Pل ��: �PلC� مQم: ا�س M�� Zب �A م� أن&� Zت�!

:��D وD�t(وا�1
Sن، و�''�� إ�A خ�ت� ا��'��: وس�� ا�!
س� nا ,
(«)١٦٦(. 

 

�ّ� %&�i� =ا 
�D ا���م(\^�(Z�'7وم : 


, (�Pل رس�ل ا�P ، :nل:ب��س�ن�� ا�$�ث"، �C ا�	ض�، �t Cب�ئD: ا� ��ن...  ـ ١

D�tو D�� nوم7'�«: )ا G�&�iو� G
، ی� �� إّن ا= >� \^
 �G و0هiب�� G�&�$ �'7وم7'� م G�&�i

�
ك، ب)�: م: ا�&iوع م: ا�Vع ا�')�:، م�Vا0ن Gنq�«١٦٧((. 

)١٦٦  (�P���وق١٢٨: ا��h"١٥٧: ، أم��� ا��م ا�� ��وت Cل ا��ی��٢٥٠: ، آC�Eرات ١١٣: ، روض" ا��ا��m١، ا� :

٦٤Cم��b�ا� 	أم� �Pا���م(، م�� D�، ٢٨١: ، آ�G ا��6ائ�١٦١: ١، ش	ح ا�H)�ر ٦٢١: ش�، ا���:	٢٥١: ١) �

: ٣، ت��6	 ن�ر ا�$#�C ٢٤٨: ٣٨، ب�7ر ا�ن�ار ٧٠: ٢، ��" ا�ب	ار ١٤٠: ، ا��B:7	٢٠٠: ١ا�h	اط ا���:#�� 

١٢٣,6;h�رة ا��Lم ا�*�ى ٢٤٦: ، ب��r٣٦٦: ١، إ��م ا��رى ب "�mا� �L٢٩١: ١، آC�#ا�� �L١٠٩: ، آ ،

�D ا���م(، ���ة أم�	 ا��bم��٢٠١C: J١وي ا�#	ب, ی��ب�! ا���دة �� ( Dن��� C١٨٤: �١. 

 .٧٩: ٢٧، وب�7ر ا�ن�ار ١٥٦): ��D ا���م(م��� ا�	ض�)  ١٦٧(



إّن رس�ل «: �� روض�ت ا����ت، �C آ:�ب ب�Lرة ا��h;6, �� ��ی�...  ـ ٢

�D وD�t(ا=� nا ,
( �� A
د ��1ل  )ا���م��D (دخ. ی�مً� �� ،Z�� �
ًا، ��ّi'ورًا م��
م�

�ّ� م2. هEا ا���م؟: )��D ا���م(�� - .م� رأی- أ>'


ك أّن �� هTE ا����% نVل �ّ� ج'
�J.، و>�ل: �Pلiُأب -jم، و>�ل: جQا�� GJ

 : ا�Bّ7 ی1iب

ّ�ً� أّن $�&�Z ا�)�J+ وا�&��� م: أه. ا���%�. 

�ی�Ki ا= :  م#��:H Dّ	 س�ج�ًا، ور�! ی�O إ�, ا����ء، ث� �Pل)م��D ا���(��� س�! �

��&�i� �ت���� �dأن� >� وه'- ن M��z�Jآ C��7ل ا��Pو ،�* .، و�Pل ا�C�7 م$

�D وD�t(و�Pل ا��)�� nا ,
� نd� ����ت�: )� %&�i� -'م م��، إن� وه
 .م� أن�� بFآ

�� م� أن�� بFآ
م م��، إن�: و�Pل اG�  nوجKذن�ب Z�'7وم �� %&�i� ت
^\ �< 

 .)١٦٨(»ج!�&ً�

 

 

 

 

�D ا���م(ث�اب م7ّ'� �ّ� ب: أب� `����( 

� بC �)� ا�h��C� ، أب�C� ،D ج�C� ،O إ
)�ه�ن بC ...  ـ ١� Cب ��م7

�ی��، �C م7�� بC ���, ا���ب�، �C ا�# �)�، �C م�س, بC وردان، اس)�زن ا�

�D وD�t(�C ث�ب'، �C أن� أّن ا��)�� nا ,
% ُأس
ي ب� إ�A ا��!�ء ا�
اب&% رأی- «: �Pل)��

�D ا���م(��رة �� ب: أب� `����( ،-ی� ج'
�J. هEا ��؟، �Fو�� إ�ّ� بFن هEا مG خZ1 ا= : �1

 ��D ا���م(ب: أب� `����� ��رة ��(  �Kون وث�اب
یVورT آ. ی�م س'&�ن أ�� مG، ی�'�7ن وی�'

١٦٩(»)��D ا���م(�!7'� �� ب: أب� `���(. 

�D وD�t(ث� �Pل رس�ل اn...  ـ ٢� nا ,
(D�7ب
�8 ت&�'�ا �r^7% ا��!�ء أن ت1+ «:  

A ا�Gم: ذ� �rوج. ی7^� م� ه� أ� V� =ّن اq� ،0رض. 

 .وم� ه�؟: ���Pا

 .م: ذ�G ث�اب `��% ا�!7ّ'�: �!7!� و�P :Z�Sل

١٢٥: ١)��D ا���م(، م��� اKم�م ا�	ض�١١٦: ٦، م�:�رك س��6" ا�)�7ر ٥٢: ٣٥ب�7ر ا�ن�ار )  ١٦٨(. 

 . ١١٠: ٣٩ب�7ر ا�ن�ار )  ١٦٩(



وأنGل مC ا����ء م�ًء، ی �� ا��;	 ی�Gل م! آ� P;	ة مz یB *� �� : ث� �Pل

nل رس�ل ا�#� ،zذ� Cا م�(� � ��D وD�t(م�ض *� ا�Jي یrم	 بD ربG� D وج� nا ,
( :


ی: �!7ّ'� �� ب: أب� `��� أآ2
 م: ��د ه 8ء، ^u��!ا� %�JQ!ون ��د ه 8ء؟، إّن ا�
أَو ت���2

 .وإن ا�!�JQ% ا�Z�su'!� :���Q أآ2
 م: ��د ه 8ء

 �أ8 ت
ون آ2
ة هTE ا0وراق  )١٧٠()�Fخ
ج بZ م: ا�2!
ات رز>ً� ���(: ث� �Pل �G وج

 .وا�7'�ب وا��J�i7؟

P ده�؟: ���ا�� 	م� أآ$ nی� رس�ل ا , .ب

nل رس�ل ا�#�)D�tو D�� nا ,
( : �K�أآ2
 ��دًا م��K م�JQ% ی'���Eن �� �!. أ`'�ق ا���ر، �

 ،�K�'7وم �K�&�$ Aإ� �Kم� ی7!. م� .!� �� �Kم�ن�Cم��دی. ا���ر، وی �K<و�� ،�Kم: ��� رب �ا��7


ات �A م� 8 ی^� بF>. جVء م�Z ج!�+ أم�ال ا��ن��وأّن `'1ً� م: تG ا0`'�ق یi!. م:�C١٧١(» ا�(. 

٣Lا� D�#6ت� ا��� Cی�س� ب Cل ا��ی��م�  ـ روى ج�)nا D�آ:�ب ) ر� ��

Cم��b�ا�	أم� ��D ا���م(ا�رب �C� C ا�رب ��B� �� Cئ�( C� ،ی�Gی Cدب��� C� ،

�D وD�t(ا��)� س�r': �)� ا�	��C بC ا��	اج، �C ن��!، �C اب� C�	�P ،ل� nا ,
( C�

�� Cأب� ب ���k)ا���م D�أ8 ! آ!���V�؟م� ب�ل >�م ی��
ون م: �Z م��V% ��� ا= «:، �#�ل)�

وم: أ�ّ� �ّ�ً� ��1 أ�'��، وم: أ�'�� ر#� ا= ��Z، وم: ر#� ا= ��Z آ���T ا���%، أ8 وم: أ�ّ� 

 %�JQ!ا� Z� ت
^uاس� �ً�ّّ�ً� ی1'. ا= �QتZ و���مZ و>��مZ واس���ب ا= د��ءT، أ8 وم: أ�ّ� ��


 ���ب، �uأب�اب ا���% ی�خ. م: أي ب�ب $�ء ب Z� -7و�� A�� ج م: ا��ن��
C8 ی �ً�ّأ8 وم: أ�ّ� �


ب م: ا���ث
 ویFآ. م: $�
ة `�بA وی
ى م��نZ م: ا���%، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� أ�)�T ا= �� iی

ا���% ب&�د آ. �
ق �� ب�نZ ��راء، ویi^+ �� ث!�ن�: م: أه. ب��Z، و�Z ب�. $&
ة �� ب�نZ م�ی�% 

 مG ا�!�ت إ��Z ب
�B، ود�+ ا= �V وج. ��Z ه�ل م��
 ون��
، �� ا���%، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� ب&@ ا=

ون�ر >'Z وب�_ وجZK، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� ن��T ا= م: ا���ر، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� أث'- ا= ا��7!% �� 

'Z وأج
ى �A ���نZ ا��dاب و��L ا= �Z أب�اب ا�
�!%، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� س!� �� ا��!�وات <


 ا= �� ا0رض، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� ن�داT مG م: ت7- ا�&
ش أْن ی� �'� ا= اس�Fن� ا�&!. ��1 أس�

% ا�'�ر، أ8 وم: أ�ّ� �� 

 ا= �G ا�Eن�ب آ�K، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� ج�ء ی�م ا���1م% ووجZK آ��1!^\

� 

اط آ��'
ق ا��C`�، أ8 وم: �ّ�ً� و#+ ا= �A رأسZ ت�ج ا��
ام%، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� مّdا� A

 .٢٢: ا�)#	ة)  ١٧٠(

)١٧١  ( oئ�Pا�� Gآ� 	ن�ار ١٧٠: ١ت��6�١٥٠): ��D ا���م(، ت��6	 اKم�م ا� ��	ي٩٩: ٢٧، ب�7ر ا ���hا� 	ا�:��6 ،

٢٤١: ٤,6;h�رة ا��Lا�ی�ت ٢٥٣: ، ب � .٤١: ١، تrوی




اط وأم�نً� م: ا�&Eاب، أ8 وم: أ�ّ� dا� Aأ�ّ� �ّ�ً� وت�T8 آ�� ا= �Z ب
اءة م: ا���ر وج�ازًا �

Z� ان وی�1لVم� Z� �dدی�ان و8 ی� Z� 
i8 ی� �ً�ّ
 ���ب: ��u١٧٢(»...ادخ. ا���% ب(. 

 ـ أH)	ن� ا���L ا�D�#6 أب� ا���� م7�� بC �)� ا��ه�ب بC ���, ا�	ازي ب��	ي /

�D، ��ث��  �� درب زام*	ان ب���� ا�m	ب� �� 
6	 س�" �L	ة وH���P "Z	اءة�

أH)	ن� ا�L	ی� أب� : �Pل ا���L أب�س �� م7�� بC أ��� بC ا�C��7 ا�����ب�ري

� بC إ� Cب ��م7 Cب C��7ا� Cب �س�7ق بC �)� اn بC ج 6	ابC م7�� ا� )�س �#�

Cب	ج 6 Cب nا�(� Cب Cب ��م7 �بC أب� P ���k	اءة ��D �� ش*�ر س�" س'  �

��ث�� أب� �� ا�C��7 بC ا� )�س بC م7�� ا��	م�ن� : و�L	یC وأرب ��P ،"Zل

� :ا�W;�� ب�L	از �� ش*	 رم�Bن س�" س:�ث��ن���ث�ث��P ،"Zل� C�7ث�� أب�ا���

��ث�� : ��ث�� ر�)" بC ا��P ،C�7ل: � بC إب	اه�� ابL(� C" ا� )�ي، �PلبC إس����

��ث�� P:�)" بC س �� : أب� ب�	 م7��بC �)� اn ب���H C ب� C	�P ا��W � ا�)�P ،�Wل

��ث�� ���د بC زی�، �C �)� ا�	���ن ا��	اج، �C ن��!، �C ابC : ا�)�mن�، �Pل

�D وt(س�r' ا��)�: ��	 �Pل� nا ,
D�(���k �أب Cب �� C�)ا���م D�: ��Bm و�Pل)�

م� ب�ل أ>�ام یEآ
ون م��V% َمْ: �Z م��V% آ!���V�، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� ��1 أ�'�� وم: أ�'�� ر#� «

 Zو>��م Zم���و ZتQ� =ی1'. ا �ً�ّا= ��Z، وم: ر#� ا= ��Z آ���T ا���%، أ8 وم: أ�ّ� �


ت �Z ا�!�JQ% و��Z� -7 أب�اب ا���% ���خ. م: واس���ب ا= د��ءT، أ8 وم:^u�1 اس�� �ً�ّ أ�ّ� �


ب م: ا���ث
 ویFآ. م: iی A�� ج م: ا��ن��
C8 ی �ً�ّ
 ���ب، أ8 وم: أ�ّ� ��uء ب�iأي ب�ب ی

�Z س�
ات ا�!�ت � A��&ه�ن ا= ت'�رك وت �ً�ّ
ة `�بA وی
ى م��نZ م: ا���%، أ8 وم: أ�ّ� ��$

 T
 .رو#% م: ری�ض ا���%وج&. >'

 Zو� Zث!�ن�: م: أه. ب�� �� +^iراء وی�� Zق �� ب�ن
أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� أ�)�T ا= ب&�د آ. �

 V� =ود�+ ا ،Zب B�
ب�. $&
ة �� ب�نZ م�ی�% �� ا���%، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� ب&@ ا= إ��Z مG ا�!�ت ی

 وم: أ�ّ� �ّ�ً� أ|Z ا= �� |. �
$Z م+ وج. ��Z ه�ل م��
 ون��
، ون�ر >'Z وب�_ وجZK، أ8

 Zت���� Zت1ّ'. ا= م� �ً�ّا��Kiاء وا��dی�1:، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� نT��ّ ا= م: ا���ر، أ8 وم: أ�ّ� �

وت��وز �: س��jتZ وآ�ن �� ا���% ر��V!� Bة س�� ا��Kiاء، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� أث'- ا= ا��7!% �� 

Z ا��dاب و��L ا= �Z أب�اب ا�
�!%، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� ُس!� �� ا��!�وات >'Z وأج
ى �A ���ن

 .أس�
 ا= �� ا0رض

 . ٢٧٧: ٣٩ب�7ر ا�ن�ار )  ١٧٢(



ی� �'� ا= اس�Fن� ا�&!. ��1 \^
 ا= �G ا�Eن�ب : أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� ن�داT مG م: ت7- ا�&
ش

% ا�'�ر، أ8 �� 
وم: أ�ّ� �ّ�ً� و#+ ا= �A آ�K، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� ج�ء ی�م ا���1م% ووجZK آ��1!


اط آ��'
ق ا��C`�، أ8 وم: dا� A� 
% ا��
ام%، أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� مّّ�ُ Z�'ام% وأ�
رأسZ ت�ج ا��


اط وأم�نً� م: ا�&Eاب، أ8 وم: أ�ّ� dا� Aأ�ّ� �ّ�ً� وت�T8 آ�� ا= �Z ب
اءة م: ا���ر وج�ازًا �

 �dدی�ان و8 ی� Z� 
i8 ی� �ً�ّ
 ���ب، أ8 وم: : أو >�. �Z ـ  �Z م�Vان وی�1ل ـ��uادخ. ا���% ب

 %�JQ!ا� Z�7��� �!7ل مS �ّ� A
اط، أ8 وم: م�ت �dان وا�V�!ل م7!� أم: م: ا���7ب وا�S �ّأ�

وزارT ا0ن'��ء و>As ا= �Z آ. ��ج% آ�ن- �Z ��� ا= �V وج.، أ8 وم: م�ت �S �ّ� Aل مF� �!7ن� 

 .»، >���K ثQثً�آ^�Z ب����%

ه� : آ�ن ���د بC زی� یW:6	 ب*Jا ا��7ی� وی#�ل: �Pل P:�)" بC س �� أب� رج�ء

Dب 	ی# C�� �
� .ا

هJا ا�W)	 ی�ل �, وج�ب : �Pل م7�� بC أب� ا�#�س� ا�;)	ي م��h هJا ا��:�ب

� ب���-ی" �و���ء اn وا�)h7ت ��إن �*�ن هOJ ا��W	ات آ ،nو���ء ا�	اءة ا��-ی" 

nأ��اء ا C١٧٣(م(. 

 

��D ا���م(ا= یFم
 ب7ّ� ��(: 

 ـ ��ث�� م7�� بC �$��ن بC أب� ش�)"، ��ث�� إب	اه�� بC إس�7ق ا���h�، ��ث�� ١

 C� ،��� C� ،!ب�	ا� Cب ��P�� Cب C�7ا� C� ،,�Pل :  �Pل])��D ا���م([ أب� ��

 D�� nا ,ّ
 nرس�ل ا]D�tو [� .ی �� �ّ�ً�ی� أنX ان)B ��دع �� س�� ا�&
ب، «:وس

 "Lب؟): رض(�#��' ��ئ	أ��' س�� ا� . 

�D ا���م([، ��� ج�ء ��أن� س�� و�� Sدم و�� س�� ا�&
ب: �Pل�([ nرس�ل ا � أرس

nا ,ّ
 D�� ]D�tل �*�]و�#� ،Oت�r� ر�hن�A م� :  وس� إ�, ا� �
 ا0ن�dر أ8 أد��i&ی� م

�ا ب&�T؟sت :� Zب � .إن ت!���

 .ب, ی� رس�ل ا���P :nا

�D ا���م( هEا �� �T�'�F ب7'� وأآ
م�T ب�
ام��، �qن ج'
ی.:�Pل�(  :� ��� -أم
ن� ب��Eي >

 .)١٧٤(»ا= �V وج.

)١٧٣  (,6;h�رة ا��L٧٠: ب" �Lا� � .٣٦٨: ٢، تrوی� ا�ی�ت ١٢٤: ٦٥، ب�7ر ا�ن�ار ٦٤: ، مZ" م�#)"٣: ، ��Bئ

١١٦): ��*� ا���م(، م���P أه� ا�)�'١٥: ٣٨، ب�7ر ا�ن�ار ٧٠: ، ذ�Hئ	 ا� #),٨٨: ٣ا�� �� ا��)�	 )  ١٧٤( ،

: ٩، م��! ا�Gوائ� ٩٣): ��D ا���م(، اKم�م ��١٤٨: ، أم�ن ا�م" مC ا-H:�ف٢٦٨: ٩، ا��mی	 ٢٤١: ا��	اج �ت



 

� : ج�از �A ا���ر)��D ا���م(�ّ�  �

��ث�� أب�ن �� ا����7، ��ث�� أب� ب�	 م7�� بC ��رس ا�� )�ي ب)�mاد، ��ث�� * 

� Cلأب� ��رس ب�P ،C��	ا� �(� Cان ب�� : C� ،��� C� ،zی	ش C� ،ث�� ج�ي��

�D «: م��ه�، ��k Cوس، �C ابC �)�س، �Pل� nا ,ّ
 �(�� 'P]D�tو[�ی� :  وس

��ر ج�از؟� nرس�ل ا. 

 .ن �: �Pل

'P :وم� ه�؟. 

١٧٥(»�ّ� �ّ�  ب: أب� `���«: �Pل(. 

�D وD�t( �#� ج � رس�ل اn:أ>�ل� nا ,

�ل إ�, ا���"، )���k C	ی#ً� ����

، و��C ��� ب� �, ا��7 )��D ا���م(C أب� ���kوا��Wص مC ا���ر، وه� �ّ� �� ب

 Dس)�7ن nل ا�P �#� ،" :�ب�ا� D (;ب �B:#ا��7 ا�7#�#� ی �ا���W� مC ا��:�ب "، ب

، ����7 ی#:B� ا��:�ب " ��7)�ب، )١٧٦()>. إن آ��� ت7'�ن ا= ��ت'&�ن� ی7''�� ا=(وت ��, 

 .D �:, ی��ن م�hاPً� ��ی" ا��)�رآ"�� ب� ���7 أن ی:�ب! م7)�ب

 

�ّ :)>. ه� ا= أ��( �� ا���س آ!2. )��D ا���م(م2. �

�D وD�t(�Pل رس�ل اn: �)�س، �Pل و�C ابC...  ـ ١� nا ,
(�ی� «: )��D ا���م( � 

ث@ ا�1
Sن، وم: �� م� م2G �� ا���س إ8ّ آ!2. >. ه� ا= أ�� �� ا�1
Sن، م: >
أه� مّ
ة ��Fن!� >
أ 

 G'م: أ� �
أه� مّ
ت�: ��Fن!� >
أ ث2� ا�1
Sن، وم: >
أه� ثQثً� ��Fن!� >
أ ا�1
Sن آّZ، آEا أن- ی� �<

 Z'ب��نZ ��1 أ�ّ� ث@ ا�سQم، وم: أ�'G ب��نZ و>'Z ��1 أ�ّ� ث2� ا�سQم، وم: أ�'G ب��نZ و>

Bّ7 ن'�ً� �� أ�'G أه. ا0رض آ7ّ� أه. ا��!�ء �!� �Eب وی�یZ ��1 أ�ّ� ا�سQم آZ، وا�Eي ب&�2� ب��

� ب����رK١٧٧(»أ�� م�(. 

��P : Dل) رض( ـ أH	ج م��C� ،o أبC �)�س ٢� nا ,ّ
 nل رس�ل ا�P

]D�tو[��� ا�1
Sن م: >
أه� مّ
ة )>. ه� ا= أ��(ی� �� م� م2G �� ا���س إ8ّ آ!2. س�رة «:  وس

١٣٢ "T�(ح ن*� ا�	ل ١٧٠: ٩، ش��ا�  Gات ا�����، ت٦١٩�6: ١١، آ�	� 	٣١٩: � "�mا� �L١٠٩: ١، آ 	ج�اه ،

� .٤٨٩: ٢، ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, ١٠٥: ١) ��D ا���م(ا��;��� �� م���P اKم�م �

، وا�م��� �� ا��mی	 ٥٠٥: ، وابC ج)	 �� ن*� ا�٣٨٠oّ7: ٣روى هJا ا��7ی� ا�W;�� ا�)�mادي �� ت�ری� ب�mاد )  ١٧٥(

 .٤٢٤: ٤، وابC ��	 �� ���ن ا���Gان ٣٢٤: ٢

 . ٣١: tل ��	ان)  ١٧٦(

)١٧٧  (C�#ا�� �L٢٩٧: آ . 




أ ث@ ا�1
Sن، وم: >
أه� مّ
ت�: ��Fن!� >
أ ث2� ا�1
Sن، وم: >
أه� ثQث ��Fن!� >
أ ا�1
Sن < �KنF��

 �2آّZ، وآEا أن- ی� ��، م: أ�'G ب1'Z ��1 أخE ث@ ا�ی!�ن، وم: أ�'G ب1'Z و���نZ ��1 أخE ث

+ ا�ی!�ن آّZ، وا�Eي ب&�2� ب��B7 ن'�ً�، �� أ�'G أه. ا�ی!�ن، وم: أ�'G ب1'Z و���نZ وی�T ��1 ج!

� ب����رKاب ا= أ��ًا م�E� �!� أه. ا��!�ء G'7١٧٨(»ا0رض آ!� ی(. 

 


i� ل�dCب G�'7وم G�&�$ 
iب: 

 ... * Cدق[و��hم�م ا�Kا���م(ا D��([nرس�ل ا C� ،Dب�ئt C� )D�tو D�� nا ,
( Dأن

Cم��b�ا� 	م���D ا���م(�Pل �(  :»
i� ل�dCب G�'7وم G�&�$ 
iب : ،�أو��K `�� م���ه

�Kوث�ن� :�K2وث�� ،�Kاب&%: ��: إی!�ن
�، وا�K� =م�%: �ّ� ا�Cوا� ،�ن�ره� ی�&A : ا�^�7% �� >'�ره

�، وا���دس%Kوا���ب&%: ب�: أی�ی ،�Kب�< A�\و �Kم: ب�: أ��� 
�، : نVع ا�^1KJا�!1- م: ا= ��0ا

�، وا�&�$
ة: ا0م: م: ا�'
ص وا��Eام، وا���س&%: وا��2م�%K�� ت�jن�ب وا���Eم&� : ان7)�ط ا� �ه

� و��: م}ب�� ا���%K� Aب�(� ،�K&١٧٩(» وأن� م(. 

 

�ً�ّ� _uا���م(م: أب D��(%� : م�ت م��% ج�ه

�C� : D ابC �)�س �Pل...  ـ ١� nا ,ّ
وس� ب�C ] و�]D�t�� Ht, ا��)� 

� ب� Cاِخ ب�bی ��D ا���م([C أب� ���kأ
�7بD مC ا��*�ج	یC وا�ن�hر ��( [ Cوب�

 D(;� ،pی	ا� D�� '6�� Dأت, ج�و- �:�س� ذرا� ,:� �ً(Bmم �أ�� م�*�، H	ج �

 D�� nا ,ّ
7- أن «:  وس� �:, وج�O ��آOG ب	جD �#�ل �D]وD�t[ا��)� � �!� �<

�S :�� Mخ�- ب�: ا�!�Kج
ی: وا0ن�dر و�� أؤاِخ� -'s\اب، أ
�، ت��ن إ8ّ أب� تKوب�: أ�� م� Gب�� 

أم� ت
#A أن ت��ن م�� ب!��V% ه�رون م: م�سA إ8ّ أنX�� Z ب&�ي ن'�، أ8 م: أ�'G ُ�ّ� ب�0م: 

 .)١٨٠(»وا�ی!�ن، وم: أبGsu أم�تZ ا= م��% ج�ه�% و��س� ب&!Z �� ا�سQم

٢ Cوزي، ��ث�� ��م� ب	�ا� ��م7 Cد ب��ـ ��ث�� م7  C� ،	ی	دم، ��ث�� جt

�C� ،��� : D م��ه�، �C ابC �)�س، �Pل� nا ,ّ
وس� ب�C ] و�]D�t�� Ht, ا��)� 

� بC أب� ���k وب�C أ�� م�*�، � Cاِخ ب�bی �أ
�7بD وب�C ا��*�ج	یC وا�ن�hر �

، ب�7ر ٤: ٣، م��t �Pل أب� ���k ٢٣٥: ، م �ن� ا�H)�ر٨٦: ، أم��� ا��hوق٣٧٦: ١ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, )  ١٧٨(

 .٨٦٠: ٢، تrوی� ا�ی�ت ٣٢٢: ٩، م�:�رك س��6" ا�)�7ر ٣١٨: ٢٢ا�ن�ار 

 .٢٣١: ٧، وم�:�رك س��6" ا�)�7ر ١٦٢: ٢٧ب�7ر ا�ن�ار )  ١٧٩(

 . ١١١: ٩م��! ا�Gوائ� )  ١٨٠(



 D�� ,6�� Dرض �:�س� ذرا��ا�	یH ،p	ج �� مBm)ً� �:, أت, ج�و- مC ا

 D�� nا ,ّ
)D ا��)� ;�]D�tو[D� ل�#� D� �!� «:  وس� �:, وج�O ��آOG ب	ج<

ّ� ��: Sخ�- ب�: ا�!�Kج
ی: وا0ن�dر و�� ُاؤاِخ ب��G وب�: � -'s\اب، أ
7- إ8ّ أن ت��ن أب� ت�

�، أم� ت
#A أن ت��ن م�� ب!��V% ه�رون م: م�سA إ8ّ أنX�� Z ب&�ي ن'�، أ8 مKأ�� م� �ّ�ُ G'أ� :

 .)١٨١(»ب�0م: وا�ی!�ن، وم: أبGsu أم�تZ ا= م��% ج�ه�% و��س� ب&!Z �� ا�سQم

 

�ً�ّ : ��1 أ�� ا=)��D ا���م(م: أ�ّ� �

 ـ ��ث�� ی�7, بC �)� ا�)�P� ا�ذن�، ��ث�� م7�� بC ��ف ا�7�h�، ��ث�� أب� ١

 C� ،"6�H Cب 	;� C� ،�ش�� م� ��م7 Cث�� ا���7 ب�� ،zج�ب	 م7�� بC �)� ا��

�D : س� ' ُأم س�" ت#�ل: أب� ا�;�6� �Pل� nا ,ّ
 n' رس�ل ا �أش*� أن� س

]D�tی#�ل] و �ّ�ً� ��1 «: وس� _u�1 أ�'��، وم: أ�'�� ��1 أ�ّ� ا=، وم: أب� �ً�ّم: أ�ّ� �

 ��suوم: أب ��suا=أب _u١٨٢(»��1 أب(. 

٢nرس�ل ا C� ل��ا�  G:#� ا�*��ي �� آ��ا� Oـ وروا )D�tو D�� nا ,
: ، �#�ل)

» T8ّب: أب� `���، �!: ت� ���1 ت�8ّن�، وم: ت�8ّن� ��1 ت�A�ّ ُأو�� م: Sم: ب� و��>�� ب�8ی% �

 �1� ��suوم: أب ،��su�1 أب� Zsu�1 أ�ّ'�� وم: أ�ّ'�� ��1 أ�ّ� ا=، وم: أب� Z'ّا=، وم: أ�

 .)١٨٣(»أبu_ ا= �Vّ وجّ.

 ـ أH)	ن� أب� س �� ش�)�ن بC �)� اn بC ش�)�ن ا��bدب ب�
)*�ن، ��ث�� م7�� ٣

 �(� Cب-�P ،��أ� C�6ربmا� �(� Cب ��وأ� ��م7 Cا��ا�� ب : Cب �� Cب ��ث�� م7��

 Cب ��ي، ��ث�� م7	س �� ا� �� Cب ���	و، ��ث�� م7�� بC أ��� بC ب;"، ��ث�� �


�hل بC ا���*��، �Pل Dأب� C� ،ء�Bء، ��ث�� أب� ا��Bآ�' ��� ا��)� : ا�

 D�� nا ,ّ
]D�t�7]و
� بC أب� ���k، �#�ل �D  وس� �� ج���" مC أ� �H�� Dب

 D�� nا ,ّ
آEب م: ز�� أنZ ی7'�� وی'Gsu، أ8 م: أ�'G ��1 أ�'��، «: وس�] وD�t[ا��)� 

 Zsuأب ��suوم: أب ،��su�1 أب� Gsuا���%، وم: أب Zوم: أ�'�� ��1 أ�ّ� ا=، وم: أ�ّ� ا= أدخ

 .)١٨٤(»ا=، وم: أبZsu ا= أدخZ ا���ر

)١٨١  ( gوس� . ٦٢: ١١، وا�� �� ا��)�	 ٣٩: ٨ا�� �� ا

 . ٣٨٠: ٢٣ا�� �� ا��)�	 )  ١٨٢(

 . ١٦٠: ١١آ�G ا� ��ل )  ١٨٣(

6" ��روي ه)  ١٨٤(:W�6ظ م�rا ا��7ی� بJ : oL٤٥٩: ، ت�7 ا� #�ل٢٨٣: ٤٢ت�ری� م�ی�" دم 	أم� �Pم�� ،

Cم��b�ا���م(ا� D�� أم�	 ا��bم��٦٤C: ، مZ" م�#)"١٥٤: ١، ش	ح ا�H)�ر ٤١١: ١) ��B6ا���م(، ت D�� :(٢٥ ،



 �#� روى هJا ا��7ی� ��ة مC ا���م، وهJا ی�رث ا-k���Zن ب�hورC� O :أ>�ل

 .ا��)�، ب� ی�رث ا�:�ات	

� ��B �� ی$)' ��m	O مC ا��7hب"، �#� P	ن )��D ا���م)وا��7ی� ی$(' � 

�D وD�t(ا��)�� nا ,
�ّ)D ب�7 ��، و�ّ� �� ب�7 اn س)�7نD وت ��,، ��C أ�ّ� )

 CیJف أن ا�	ه�� ن  Cت ��,، وم nا smأب �#� DBmأب Cت ��,، وم nأ�ّ� ا �#� �ً�ّ�

ی)�Bmن اn ورس��D، و���*� �� ی�	أوا �, ا�:h	یp آ�ن�ا ی)�Bmن �ّ�ً� إن�� 

z�Jب. 

 

 

ّ� ب: أب� `���� _uا���م(ب D� : ی!�+ >)
 ا��!�ء)�

١ ،C��	ا� �(� Cاب ��، ��ث�� أب� س � م7	ه�k Cب 	ن� أب� ا�#�س� زاه	(Hـ أ 

 �(� Cب ��ث�� أ��� ،C��7ا� Cب �� Cب ��م7 C�7ث�� ا���� أب� ا���

C��	ث�� ا��6رس� ا��� ،� ب �س، ��ث�� أ��� بC �)� اn ا� ;�ر، ��ث�� م7�� بC س*

 ,ّ
�)� ا�	زاق، �C م �	، �C ا�Gه	ي، �C ��	م"، �C ابC �)�س أن ا��)� 

 D�� nا]D�tل]و�P ،��، وأّن «:  وسKJ��'أن �� �Kب��ء رأی .�Jا
إن!� ر�+ ا= ا�1)
 �� ب�� إس

� ب: أب�ا= �V وج. ی
�+ ا�1)
 �: هTE ا0� �Ksu'١٨٥(»`��� م% ب(. 

٢ Cة بG�� م� �ة، ��ث�� Cي، ��ث�� أب� ا�#�س� ب��P	�ا�� Cن� أب� ا�#�س� ب	(Hـ أ 

بC أب� ���� أب�  ی�س�، ��ث�� أب� أ��� بC ��ي، ��ث�� ا�C�7 بC �$��ن بC زی�د

nد أب� �)� ا��� Cب ��ي، ��ث�� م7	ازي، ��ث�� �)� س �� ا�)�	ان� ا�	ا�;* 

�Pل رس�ل اn : ا�	زاق، �C م �	، �C ا�Gه	ي، �C ��	م"، �C ابC �)�س �Pل

، ٤٧٥: ، ا��y وا-ج:*�د١٦٤): م��*� ا���(، م���P أه� ا�)�'٦٩: ٥، ب�7ر ا�ن�ار ١٩٨: ١ا�h	اط ا���:#�� 

، م��! ا�Gوائ� ١٦٠: ٢، م�:�رك س��6" ا�)�7ر ٢٥: ٣، ا��mی	 ٤١): ��D ا���م(، م#�م اKم�م ��٢٤٦: ا��	اج �ت

١٣٢: ٩ 	�mh٥٥٤: ٢، ا���م! ا� 	ا�#�ی s�� ،ات ا�����٤٢: ٦	� 	٥٤٥: ، ت��6 �، ا���ه	ة �� ن�� اKم�م �

D�t٦٦,6: و;h�رة ا��Lن٧٠: ، ب��یK٢٥: ، ن*� ا�٦٣: ١)��D ا���م(، ج�اه	 ا��;��� �� م���P اKم�م � �، س)

: ، ا� ��ة٢٨: ، ا�ن�ار ا� �ی"١٥٥: ٢، ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, ٨٦٣: ٢، تrوی� ا�ی�ت ٢٩٣: ١١ا�*�ى وا�	ش�د 

٢٦٣C�;�درر ا�� �E٣٩٢: ٧، ا�)�ای" وا��*�ی" ١٠١: ، ن�P���٣٢٧: ، ا��ش�، ا�	ر ٢٨٦: �:�(H�، ٣٨٠: ٢، ش	ح ا

 C�7�7hا� ,، آ�L ٩٣: ١، آ�L ا�m�" ١٧١: ٩، ش	ح ن*� ا�)�T" ٨٧: ٥، ا�� �� ا�وسg ١٢٨: ٣ا���:�رك �

C�#٣٠٢: ا��. 

)١٨٥  ( oL٢٨٢: ٤٢ت�ری� م�ی�" دم. 



 D�� nا ,ّ
]D�tو[��، «:  وسKJ��'أن �� �Kب��ء رأی .�Jا
إن ا= م�+ >)
 ا�!)
 �: ب�� إس

� ب: أب� `���� �Ksuا0ُم% ب TEه 
 .)١٨٦(»وإنZ ی!�+ >)
 م)

 

 :م: م�ت �S �ّ� Aل م7ّ!�

�Z أج
ًا إ8ّ ا�!�دة �� (وروى م��hر و��ف �C ا�C�7 ...  ـ ١� ���F8 أس .< 

Aب
 .ی:�ددون إ�, اG� n وج� وی:#	ب�ن م�D ب;��:D: ل، �P)١٨٧()ا�1

ا�ی" م���H" وإن�� ن�G' ب��"، وآ�ن ا��L	آ�ن یbذون رس�ل اn : و�Pل �Pم

 ��D وس� nا ,
 D�(دة ن��ب nه� ا	ا�ی"، وأم OJه '�G�� ��D وس� nا ,ّ


7�� ه�ج	 tوتD ا�ن�hر ونh	وO، وأراد اn أن ی� ،D�ر� "
#D ب��HانD مC و

�Z م: أج
 إن أج
ي إ8ّ �A رب ا�&��!�:(: ا�ن)��ء ��� ���Pا� ���F١٨٨()وم� أس( nل اGنr� ،

� إن أج
ي إ8ّ �A(: ت ��,�� �K� 
� م: أج���F١٨٩()ا= >. م� س(D��#ا�ی" وب OJ*ب 'W��� ، :

) 
�Z م: أج� ���Fم� أس .<:�^
اج رب) G، و١٩٠( D��P()وم� أن� م: ا�!��C� �ًج
� خK�Fأم ت�



م م12�ن)، و١٩١( D��P()خ�uم: م �K� ًا
� أجK�F١٩٢()أم ت�( Cب C��7�7ك وا�Bا� D��P ،

�B6س.ا��(� Cاب C� �7كBا� C� 	(ج�ی Oوروا . 

إن ا�:#	ب إ�, اn ب;��:D : و��� ب��#�ي، وآP ,6)7ً� ب#�ل مC ی#�ل:  ا�$ )� >�ل

 D�� nا ,ّ
 D�(وم�دة ن]D�tو[ nا ,ّ
 وس� وأه� ب�:D م���خ، و�P �Pل ا��)� 

 D��]D�tو[�م: م�ت �S �ّ� Aل م7!� م�ت $��Kًا ، وم: م�ت �S �ّ� Aل م7!� ج&. «:  وس

JQم T
�% ا�
�!%، وم: م�ت �A بS _uل م7!� ج�ء ی�م ا���1م% م���بً� ب�: ����S ZیX ا= زوار >'

 را7J% ا���%، وم: م�ت �A بS _uل )١٩٣(ا���م م: ر�!% ا=، وم: م�ت �A بS _uل م7!� �� ی
ح

dن Q� �ب������^$ �� Z� ��«. 

: ٢، ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, ٦٤٨: ، ن*� اKی��ن٢٢٧: ٢٧، ب�7ر ا�ن�ار ١٤٧: ، ا��B6ئ�٦٢: ئ�آ�G ا��6ا)  ١٨٦(

٢٤٣ oL٢٨٣: ٤٢، ت�ری� م�ی�" دم. 

 . ٢٣:ا��Lرى)  ١٨٧(

 . ١٠٩:ا�L 	اء)  ١٨٨(

)١٨٩  (r(٤٧:س . 

 . ٨٦: س�رة ص) ١٩٠(

 . ٧٢:ا��bم��ن)  ١٩١(

 . ٤٠:ا�;�ر)  ١٩٢(

 .راح ی	یp، وراح ی	اح، وأراح ی	یp، وا�$�ث" �P روي ب*� ا��7ی�: �� ی�L ری7*�، ی#�ل)  ١٩٣(



-و�Pل : وذآ	 هJا ا�W)	 ا�GمLW	ي �� ت��6	O ب�krل مC هJا، �#�ل: )١٩٤(>

 D�� nا ,ّ
 nرس�ل ا]D�tو[�م: م�ت �S �ّ� Aل م7!� م�ت $��Kًا، أ8 وم: م�ت «:  وس


T مG ا�!�ت �S �ّ� Aل م7!� م�ت م م�ً� م���!. ا�ی!�نiل م7!� بS �ّ� A، أ8 وم: م�ت �


T ب�ب�ن إ�A ا���%، أ8 وم: م�ت '< �� Z� L�� �!7ل مS �ّ� Aب����% ث� م��
 ون��
، أ8 وم: م�ت �

�� �ّ� Sل م7!� ج&. ا= >'
T مVار م�JQ% ا�
�!%، أ8 وم: م�ت �S �ّ� Aل م7!� م�ت �A ا���% 

 AبS _uل م7!� ج�ء ی�م ا���1م% م���بً� ب�: ����S ZیX م: ر�!% ا=، وا��!��%، أ8 وم: م�ت �

 %7Jرا �iی �أ8 وم: م�ت �A بS _uل م7!� م�ت آ��
ًا، أ8 وم: م�ت �A بS _uل م7!� �

 .)١٩٥(»ا���%

٢ � ـ روى اKم�م أب� إس�7ق ا�$ )� �� ت��6	C� ،O اKم�م م7�� بC أس

�، �C ی , بC� ،��(� C إس����� بC أب� ��P C� ،���H بC أب� ��زم، �C ا�;�س

�D : ج	ی	 بC �)� اn ا�)��، �Pل� nا ,ّ
 nل رس�ل ا�P]D�tو [�م: م�ت «: وس

 AS �ّ� Aل م7!� م�ت $��Kًا، أ8 وم: م�ت �S �ّ� Aل م7!� م�ت مu^�رًا �Z، أ8 وم: م�ت ��

'< �� L�� �!7ل مS �ّ� %ا�!�ت ب���� G
T مiل م7!� بS �ّ� A
T ب�ب�ن م: ا���%، أ8 وم: م�ت �

ث� م��
 ون��
، أ8 وم: م�ت �S �ّ� Aل م7!� یVف إ�A ا���% آ!� تVف ا�&
وس إ�A ب�- زوج�K، أ8 

وم: م�ت �S �ّ� Aل م7!� ج&. ا= ت&��A زوار >'
T م�JQ% ا�
�!%، أ8 وم: م�ت �S �ّ� Aل 

A ا���% وا��!��%، أ8 وم: م�ت �A بS _uل م7!� ج�ء ی�م ا���1م% م���بً� ب�: ����Z م7!� م�ت �

� را7J% ا���%iی � .)١٩٦(»SیX م: ر�!% ا=، أ8 وم: م�ت �A بS _uل م7!� �

�D ا���م(هJا sٌ�T مs�� C م�� ورد �� �ّ� �� بC أب� ���k: أ>�ل�( �Pو

 nا Cوأرج� م ،�:Pي و��	ًا �� ���م �#	Hذ Dس;	تD �� هOJ ا�وراق ��� أج 

 D�tو ��ن� م! م7	L7وأن ی ،��ا�;�)�C س)�7نD وت ��, أن ی:#ّ)� م�� هJا ا� �� ا�#

Cی	ا�;�ه. 

 

* * * 

)١٩٤  (�(k	#ه� ا� � .وا�#�ئ

)١٩٥  ( �(k	#ا� 	٢٢: ١٦ت��6 . 

، ١٥٩: ، ا�;	ائ�١٤١: ، س � ا�� �د٥٤: ، ا� ��ة٦٦: ، مZ" م�#)"٥٥: ٧، ش	ح أ
�ل ا����� ٢٥: ن*� اKی��ن)  ١٩٦(

، ت��6	 ١٦٠: ٢، م�:�رك س��6" ا�)�7ر ٤٤): ��D ا���م(، م#�م اKم�م ��٨٣: ، ا��	اج �ت٢٢٢: ٧ ا�ن�ار ب�7ر

� tل ا�)�'١٠٤: ١، آ�L ا�m�" ٧٣: ، ا����٧٢�P: ، ب�Lرة ا��h;١٥٧,6: ٥ا�$ ��)� B� ، :ا�ی�ت ١٢٨ �: ٢، تrوی

 .٢٣: ، م��زل ا�H	ة وا��;��� ا�H�6	ة١٣١: ٢، ا���, وا��#�ب ٩١: ١، ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب, ٨٦٥



 



 




س اfی�ت ا�1
Sن�%K�  

 

 

 

 

 

 

 ا�^�Kرس

 

 


س اfی�ت ا�1
Sن�%*   K� 


ی^%*   iوای�ت ا�

س ا�K� 


س ا�!�dدر*   K� 


س م��7ی�ت ا����ب*   K� 

 



 



 

 


س اfی�ت ا�1
Sن�%K� 

 

 ا�76h" ا�ی" ر�P ا�ی"

 ا�^�ت%7 

)�
اط ا�!���1d١٩ � )اه�ن� ا� 

 س�رة ا�'1
ة 

 ١٠٩ ٢٢ )..�Fخ
ج بZ م: ا�2!
ات رز>ً�(

 س�رة Sل �!
ان 

 �٧،١١ ٣١ )ا= ت7'�ن آ��� إن >.(

)�Kی: ی� أیEم��ا ا�S وا
 ٣١ ٢٠٠ )و��ب
وا ا�'

 س�رة ا����ء 

� م:(K� ٢١ �٩ )...ُاو�Gj ا�Eی: أن&� ا= �

 س�رة ا�!��Jة 

 �٠ �١ )..یFی�K ا�
س�ل 8 یV7نG ا�Eی: ی��ر��ن(

 س�رة ا0ن&�م 


 أم�K��2 م:(i� Z �٠ ١�٠ )ج�ء ب��%��7 �

 

 

 ا�76h" ا�ی" ر�P ا�ی"

 ��
 س�رة ا�

� بEآ
 ا=(Kب�< :j!(م��ا وتS :یE�٣ ٢٨ )ا� 

� و��: م}ب(K� A٢٩ )`�ب �� 

 � س�رة م
ی

):!�
� ا�K� .&م��ا س��S :یE�٢، �١ �٩ )إن ا� 

 Z` س�رة 

 �٨، �٧ ٨٢ )ت�ب وSم���!. �u^�ر�!: وإن�(

 س�رة ا�! م��ن 

)Gاج رب
C� �ًج
� خK�F١٢ ٧٢ )أم ت�� 



 ٢٩ �٩٣،٩ )>. رب إّم� ت
ی�� م� ی���ون(


اء &iس�رة ا� 

 ١٧ ٨٩ و٨٨ )إ8 م: أتA...* ی�م 8 ی�^+ م�ٌل و8 ب��ن(

�Z م: أج
 إن أج
ي(� ���F١٢٢ ١٠٩ )وم� أس 

 �d1س�رة ا� 

)�Kم� 
 �٣ �٨ )م: ج�ء ب��%��7 �Z خ�

 �رة �1!�نس 

� ن&!Z |�ه
ة(�� �٠ ٢٠ )واس'� �

� وجZK إ�A ا=( �� ٢٢ )...وم: ی�
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 F'س�رة س 

)��� �K� 
� م: أج���F١٢٢ �٧ )>. م� س 

 
 س�رة ��`

 �٩ �٣و�٣ )...ا�7!�= ا�Eي أذه� ��� ا�V7ن(

 س�رة ا����dت 

� م� و��ن(Kإن � ٣٣ �٢ )و>^�ه

 س�رة ص 

�Z م: أج
 وم� أن�(� ���F١٢٣ �٨ )...>. م� أس 

 س�رة ا��iرى 

).< ���F8أس Z� ٢٧،٢٨،�٣،١٢٢ ٢٣ )أج
ًاإ8ّا�!�دة �

)�ً��� �K�� Z� دVف ���% ن
 �٣، �٢ ٢٣ )وم: ی�1

 س�رة ا�Vخ
ف 

 ٣٠،٣١، ٢٩ �� )وإنE� Zآ
 �G و��1مG و���ف ت���Fن(

)�Kن� م�q� Gه': بEم� نq�( ٣٠، ٢٩ �١ 

)
� م��1رونأو نK� ٢٩ �٢ )ی�G ا�Eي و��ن�ه� �qن� �

)Gي أو�� إ��Eب�� G�!٣٠ و ٢٩ �٣ )��س� 

)� �١٠ �٧ )...و�!� #
ب اب: م
ی

 

 



 ا�76h" ا�ی" ر�P ا�ی"

 س�رة م7!� 

� �� �7: ا��1ل(K��
 �١ ٣٠ )و��&

 �� ٣٣ )...ی� أی�K ا�Eی: Sم��ا أ`�&�ا ا= وأ`�&�ا(

 س�رة ق 

ّ̂�ر( ّ�� آّ. آK٩ �٢ )...أ���1 �� ج� 

 س�رة ا�)�ر 


م م12�ن(uم: م �K� ًا
� أجK�F١٢٣  �٠ )أم ت� 

 � س�رة ا���

 �٩، �٨ ١ )وا���� إذا ه�ى(

 �٩ ٢ )م� |ّ. ���'�� وم� \�ى(

)A �٩ ٧ )وه� ب�B�8ُ ا�0

 
 س�رة ا�1!

)
Kإن ا�!��1: �� ج��ت ون( �� �� ،�� 

 �� �� )�� م1&� ��ق ��� م�G م��1ر(

 
i7س�رة ا� 

 �٢ ٧ )م� Sت�آ� ا�
س�ل �ECوT وم� ن�Kآ� ��Z ��ن��Kا(

 س�رة ا��: 

)� ��، �� �١ )وأن �� اس��1م�ا �A ا�)
ی1% 0س���1ه
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 س�رة ا����ث

)� �٠، ٣٩، ٣٨ ٨ )ث� ����F: ی�مEj �: ا��&�

 س�رة ا8خQص 

 �١١ ١ )...� ا= أ��>. ه(

 

 

* * * 

 

 



 






ی^%iوای�ت ا�

س ا�K�  

 

 


ی^%iوای�ت ا�

س ا�K� 

 

 ا�d^7% ا�J�1. ا��7ی@

»Gوی��7. م�دت G'7م� م: �'� ی �
 ی� �i(ا��)� »ابD�tو D�� nا ,
( �� 

»
�D وD�t(ا��)� »إذا آ�ن ی�م ا���1م% ُی تA بG ی� �� ب�
ی� nا ,
( �١ 

»_Jا
٣٢ )��D ا���م(ا��hدق »...ا�'
وا �A ا�^ 

�D وD�t(ا��)� »ُا�)�- �� �� خ!X خ�dل«� nا ,
( �٩ 

�D وD�t(ا��)� »ا>�
اف ا���7% ا�!�دة fل م7!�«� nا ,
( �٣ 

�٣ )��D ا���م(ا�C�7 »ا>�
اف ا���7% م�دت��« 

�٠ )��D ا���م(	ا�)�P »...ا���7% ا��� ��A ا= و8ی��� أه. ا�'�-« 

»��suب %jا���7% �'�� وا���« �٣، �٣ )��D ا���م(�� 

»Zsuوب Zاوت�� %jوا��� ،Z'ّو� ،�٣ )��D ا���م)ا�P�(	 »ا���7% و8ی% �� 

»Gإ�� G1� ا��J� ب�Fّ� خK�D وD�t(ا��)� »ا�� nا ,
( ٩ 

»@�� �� ادر ا�B7 م+ �K�D وD�t(ا��)� »...ا�� nا ,
( ٢� 

»Z'ّ�F� اEإن� أ�ّ� ه �K�D وD�t(ا��)� »ا�� nا ,
( ٣٧ 

»Z'ّ7وأ�ّ� م: ی Z'ّ�F� Z'ّإن� أ� �K�D وD�t(ا��)� ا�� nا ,
( ٣٧ 

 

 ا�d^7% ا�J�1. ا��7ی@

�٢ )��D ا���م(ا�C�7 »ا�!�دة �� Sل ا�
س�ل« 

»�
ی: �!7'� �^u��!ا� %�JQ!(ا��)� »...إن ا�D�tو D�� nا ,
( ١٠٨ 

»��D وD�t(ا��)� »...إن أّول أه. ا���% دخ�8 �� nا ,
( �� 

٨٧، ٧٧ )��D ا���م(ا��hدق »...إن �'�� أه. ا�'�- ���7 ا�Eن�ب �: ا�&'�د« 

�D وD�t(ا��)� »...إن �ّ'� م: ب&�ي �ّ� هEا«� nا ,
( �� 


ط وإن�� واردون �ّ� ا��7ض«� ��D وD�t(ا��)� »...إن� ��� nا ,
( ٢� 

�D وD�t(ا��)� »اه��ى إ�S �ّ� Aل م7!�«� nا ,
( �٧ 



»�!�suا���ر م: أب Q(ا��)� »...أدخD�tو D�� nا ,
( ٩� 

ّ�ً� خ!�ً�«� A(خ!�ً�، وأ� A��&(ا��)� »...أ�)�ن� ا= تD�tو D�� nا ,
( ٧٨ 

»�Kب����7% ا��� م: ج�ء ب Gj'أ8 ُأن...« �٣، �٣ )��D ا���م(�� 

�D وD�t(ا��)� »...أ8 وم: أ�ّ� �ّ�ً� و#+ ا= �A رأسZ ت�ج«� nا ,
( ١١٢، ١١٠ 

»Zم���و ZتQ� =ی1'. ا �ً�ّ�D وD�t(ا��)� »...أ8 وم: أ�ّ� �� nا ,
( ١١١، ١٠٩ 

�D وD�t(ا��)� »...أ8 وم: م�ت �S �ّ� Aل م7!� م�ت م م�ً�«� nا ,
( ١٢، ١٢٣� 

�D وD�t(ا��)� »...أم� ت
#A أنZ م: أ�'G أ�'��«� nا ,
( �٣ 

١٠٣ )��D ا���م(�� »...أم� �� بu- ن^�G ا�7�1م رأی���« 

٢٢ )��D ا���م(�� »...أن� ا��dیB ا0آ'
 وأن� ا�^�روق ا0ول« 

�D وD�t(ا��)� »...أن� س�� و�� Sدم و�� س�� ا�&
ب«� nا ,
( ١١٣ 

 

 ا�d^7% ا�J�1. ا��7ی@

٢٣  )��D ا���م(�� »...أن� �'� ا= وأخ� رس�ل ا=« 

»Zأن� �'� ا=، وأخ� رس��...« �٢٢ )��D ا���م(� 

»Zت��� �� �ً�ّ
, اn(ا��)� »أن ا��&�� �B ا��&�� م: أ�ّ� �D�tو D�� ( ٩٨ 

�D وD�t(ا��)� »أن- ا��dیB ا0آ'
، وأن- ا�^�روق ا�Eي ی^
ق«� nا ,
( ٢٢ 

»�� Gن�Sو ،Gو��ت �� G<ی^�ر �� �ً�ّ�D وD�t(ا��)� »..أن �� nا ,
( ٨� 

»�d(ا��)� »...إّن� 8 أج� ��'� إ8 نD�tو D�� nا ,
( ٢� 

�D وD�t(ا��)�  »ُاو�� م: Sم: ب� و��>�� ب�8ی% �� ب:«� nا ,
( ١١٩ 

»
i� ل�dCب G�'7وم G�&�$ 
i(ا��)� »بD�tو D�� nا ,
( ١١� 

ّ�ً� أن $�&�Z ا�)�J+ وا�&���«� 
i(ا��)� »...بD�tو D�� nا ,
( ١٠٧ 

»
� آ^� _u(ا��)� »...بD�tو D�� nا ,
( ١٠١ 

�D وD�t(ا��)� »�ّ� �� ب
اءة م: ا���ر«� nا ,
( �٨ 

�D وD�t(ا��)� »�ّ� ��  ب: أب� `���«� nا ,
(  ١١� 

»
sب: أب� `��� ���% 8 ت ��D و)D�tا��(� »...�ّ� �� nا ,
( ٨٧ 

�D وD�t(ا��)� »...�ّ� �� ب: أب� `��� یFآ. ا����jت«� nا ,
( ٨٣ 

»��D وD�t(ا��)� »�ّ� ��� م: ا�&'�دة وأ�s. ا�&'�دة م� ُآ�� nا ,
( ٧٧ 

� ا= ی�م«K�Fی� ،Zت
٣٩ )��D ا���م(ا��hدق »...�ّ� �� و�� 

�D وD�t(ا��)� »...�ّ� �� یFآ. ا�Eن�ب آ!� تFآ.«� nا ,
( ٨٢ 



�D وD�t(ا��)� »...خ1- أن� و�� ب: أب� `��� م: ن�ر«� nا ,
( �� 

 ا�d^7% ا�J�1. ا��7ی@

»
�D وD�t(ا��)� »...ذاك خ�
 ا�'
ی% 8 ی'Zsu إ8ّ آ��� nا ,
( ١٠١ 

�D وD�t(ا��)� »...ذاك م: أ�ّ� ا= ورس��Z وأ�ّ� أه.«� nا ,
( �٣ 

�D وD�t(ا��)� »رأی- ��رة �� ب: أب� `���«� nا ,
( ١٠٨ 

�D وD�t(ا��)� »...س�ر ا���% و�� م�Vل �� ب: أب� `���«� nا ,
( �� 

�D وD�t(ا��)� »...$�
ة �� ا���% �� س�ر ا�
اآ� ا���اد«� nا ,
( �٧ 

»�K��!أ� .('دق »��اوت�� ت�hا�)ا���م D��( �� 

»��D وD�t(ا��)� »...���ان ��7^% ا�! م: �ّ� �� nا ,
( ٩٢، ٩١ 

�D وD�t(ا��)� »....�8ُ)�: ا��اء \�ًا«� nا ,
( ١٢ 

�D وD�t(ا��)� »...0د�&: ا�
ای% ا�A رج.«� nا ,
( ١٣ 

�D وD�t(ا��)� »...��8 أن ت�1ل ��G `�اJ� م: ُام��«� nا ,
( ١٠� 

�D وD�t(ا��)� »...8 أ�^���� ت
ج&�ن«� nا ,
( ٣٠ 

»��D وD�t(ا��)� »...م2. أه. ب��� ���� nا ,
( ٢� 


ت«�� �� ��D و)D�tا���K� Z...« �( ا����م: ان1_ هEا ا���� nا ,
( �٩ 

»G�!��� A1وة ا��ث
�D وD�t(ا��)� »...م: أ�ّ� أن ی�!�G ب��&� nا ,
( �� 

�D وD�t(ا��)� »....��1��ً�ّأ�ّ'�� أ�ّ� م:«� nا ,
( ��،١٠٩،١١١ 

»@�D وD�t(ا��)� »...م: أ�'G ب1'Z ��1 أخE ث� nا ,
( ١١� 

�D وD�t(ا��)� »...م: أ�'G وت�8ك، أس��Z ا= م&��«� nا ,
( �� 

٧٧ )��D ا���م(ا��hدق »...م: أ�'�� ن^&Z ا= بG�E و�� آ�ن أس�
ًا« 

 ا�d^7% ا�J�1. ا��7ی@

»G'7م�ت وه� ی ��D وD�t(ا��)� »...م: ب�ی+ هTE ا�X!C ث� nا ,
( ٩� 

»Z
, (ا��)� »...م: ج�ء ب��%��7 �D�tو D�� n٣ )ا� 

»Z�Sث�اب `��% ا�!7'�: �!7!� و G(ا��)� »...م: ذ�D�tو D�� nا ,
( ١٠٨ 

�D وD�t(ا��)� »...م: م�ت �S �ّ� Aل م7!� م�ت $��Kًا«� nا ,
( ١٢٣،١٢� 

٧٢ )��D ا���م(�� »...وا�Eي �B ا�7'% وب
أ ا���!% وت
دى« 

�D وD�t(��)�ا »...وا�Eي ن^�� ب��T 8 یVال >�م«� nا ,
( �� ،�� 

»TSإ8ّ ر �� �ّ� A� Gه�� GK(ا��)� »...وا= 8 یD�tو D�� nا ,
( ٩٣ 

»Zو���ن Z'� ب1K� �7!(ا��)� »وا�D�tو D�� nا ,
( ٩٩ 



»TEه :� 
�D وD�t(ا��)� »...وإن ا= �V وج. ی
�+ ا�1)� nا ,
( ١٢١ 

»G� ��D وD�t(ا��)� »...وأ�'G و��
تG م: ب&�ك، وس� nا ,
( �� 

�D وD�t(ا��)� »...وأم� ا��&!% ا�'�`�% ��8ی��� أه. ا�'�-«� nا ,
( �٠ 

»%dی: خ
i� �(ا��)� »...وأن �� �ّ� أه. ب��D�tو D�� nا ,
( ١٠١ 


, اn (ا��)� »...ج�ه�% وم: أبGsu أم�تZ ا= م��%«D�tو D��( ١١٨ 

�D وD�t(ا��)� »...وه. ا��ی: إ8ّ ا��7«� nا ,
( ٧ 


ام��«�� Tم�
�D وD�t(ا��)� »...هEا �� �T�'�F �7ّ'� وآ� nا ,
( ١١� 

�D وD�t(ا��)� »...ی� �� إن ا= �V وج. >� زی�G بVی�% �� ی�Vی:«� nا ,
( ٩٠ 

»&�iو� G�D وD�t(ا��)� »...�Gی� �� إن ا= >� \^
 �G و0ه� nا ,
( ١٠� 

�D وD�t(ا��)� »...ی� ��؟، أن- أخ� ووزی
ي تs1� دی��«� nا ,
( ٩� 

 ا�d^7% ا�J�1. ا��7ی@

»Gأن- مّ�� وأن� م� ،��D وD�t(ا��)� »...ی� �� nا ,
( �٢ 

�D وD�t(ا��)� »...ی� ��، `�ب� �!: أ�'G و��ق«� nا ,
( ٩٠ 

»B���!ا� A�D وD�t(ا��)� »...ی� ��، �� ن2
ت ا��ر �� nا ,
( ٨٩ 

�D وD�t(ا��)� »...ی� �� م� م2G �� ا���س إ8ّ آ!2.«� nا ,
( ١١�،١١� 

G �ّ� اث��ن م7ٌ� \�ل«Kی...« �٣٢ )��D ا���م(� 

 

* * * 

 






س ا�!�dدرK�  

 

 

 


س ا�!�dدرK� 

 


ف ا�0�� 

 ـ ا�م���، ا���L ا�;�س�، مbس�" ا�) $" �;)��" وا��L	 وا�:�زی! دار ا�$#��"، ١

 . هـ  /١/١: ا�;) " اُ-و�,

��، ب�	وت ـ �)��ن، ا�;) " اُ-و�, ٢�� ـ أن��ب ا�ش	اف، �)�ذري، مbس�" ا

 . م/١٩٧ق ـ.هـ /١٣٩

 ا� ��" �P  ـ ا�م���، ا���L ا����6، م��Lرات ج���" ا���رس�C �� ا��7زة٣

 .ق. هـ ١/٠٣ا��#�س"، 

� بC �)�� اn بC ب�ب�یD ا�	ازي، م�رس" اKم�م /� Cرب �ن ��ی$ً�، م�:�� ا��ی� ـ ا

 .، �P ا��#�س"، ا�;) " ا�و�,)��D ا���م(ا��*�ي

  	
 ـ ُاس� ا��mب" �� م 	�" ا��7hب"، ابC ا�ث�	، ان:�Lرات إس������ن ت*	ان، ن�

 .�H	و

1�
 .١٣٨٨ل مC ا�����، ا�����، دار ا��:� اKس�م�"، ا�;) " ا�$��$"  ـ اُ-

 

 .ق. هـ ١/١٧ ـ ا�م���، ا���L ا��hوق، مbس�" ا�) $" �P، ا�;) " اُ-و�, ٧

 ـ ا�h�Kح، ا���L ا����P ،��6 ا��راس�ت اKس�م�"، مbس�" ا�) $" �P، ا�;) " ٨

 .ق. هـ ١/١٢اُ-و�, 

�، م��Lرات ج���" ا���رس�C �� ا��7زة ا� ��" �� �P  ـ ا�h:HKص، ا���L ا��٩�6

 .ا��#�س"

�:o�#7 ا�:	اث، دار )��*� ا���م( ـ اKرش�د، ا���L ا����6، تo�#7 مbس�" tل ا�)�'١٠

 .ا����6

 ١٣٨1 ـ ا-�:��ج، ا���L ا�;)	س�، k)! �� م;�ب! ا�� ��ن ا���� ا�ش	ف، ١١

 .م١٩11ق ـ .هـ 



ا�����زي ا�)7	ان�، )��D ا���م( إث)�ت إم�م" أم�	 ا��bم��C ـ ا�رب �ن ��ی$ً� ��١٢

 .ق.  هـ ١/١٧م;) " أم�	، ا�;) " اُ-و�,، 

 ـ أم�ن اُ-م" مC اHK:�ف، ا���L �;� اn ا���h�، ا�;) " اُ-و�,، ا��;) " ١٣

 �P ،"�� .ق.   هـ١٣٩٧ا� 

١/���k �أب Cب ��6�7h"، أ��� ا�	���ن� مD(ّ� C ���ان ا)��D ا���م( ـ اKم�م �

 .ا�*��ان�، ا��;) " ُا���' �:���

  ـ أ�� ��ی� �� ا��bمC، ا���L ه�دي ا���6�، مbس�" ١

 ا��L	 اKس�م� ا�:�ب " �����" ا���رس�C ب#�، ا�;) "

 .ق.هـ  ١/١1اُ-و�, 

١1� . ـ أم��� ا���7م�، ا�C��7 بC إس����� ا���7م

 .���L م7��د أب� ریD، ا�;) " ا��Wم�" ـ أض�اء �, ا���" ا��7��ی"، ا١٧

١٨ �� ـ أ��دی� أم ا��bم��C ��ئL"، ا���� م	تB, ا� ��	ي، ا����! ا� 

 اKس�م�، ا�:���� ��L	، ا�;) " ا��Wم�"

 . م/١٩٩ق ـ . هـ /١/١

 ـ إ��م ا��رى ب��rم ا�*�ى، ا�;)	س�، تo�#7 مbس�" tل ا�)�' ���Kء ا�:	اث، ١٩

 ،�Pق. هـ ١/١٧. 

 ـ ا�ن�ار ا� �ی"، ج 6	 ا��#�ي، k)! ا��;) " ا���7ری" �� ا����، ا�;) " ٢٠

 .ق. هـ ١٣٨١ م ـ ١٩1٢ا�$�ن�"، 

٢١��6ء، م*�ي �#�D إی��ن�، مbس�" ا�� �رف )��D ا���م( ـ اKم�م �Wراء ا�t �� 

 ،�P ،"س�م�Kق. هـ ١/٢٠ا. 

 


ف ا�'�ء� 

١ 	Pب� ��م7 ��L, ا����م" ا�� ـ ب�7ر ا�ن�ار، ت���r ا� � ا� �م" ا�W� "�7	 اُ

 هـ  ـ ١/٠٣ا�;) " ا�$�ن�" ا��77h" . ا�����، مbس�" ا����ء، ب�	وت ـ �)��ن

 .م١٩٨٣

٢,6;h�رة ا��Lـ ب )D�tو D�� nا ,
(,Bت	�ا� " �L� )ا���م D�، ت���r ���د ا��یC أب� )�

Cب ��م7 	س�م� ا�:�ب " ج 6Kا 	Lس�" ا��bم ،O	س س�P ي	أب� ا�#�س� ا�;) 

 .هـ ��١/٢٠���" ا���رس�C ب#� ا��L	�"، ا�;) " ا�و�, 



 ـ ا�)�ای" وا��*�ی"، -بC آ$�	 ا��مL#�، دار إ���ء ا�:	اث ا� 	ب�، k) " ج�ی�ة ٣

 .م١٩٨٨هـ  ـ١/٠٨م7##" ا�;) " ا�و�, 

�� k*	ان،  ـ ب�hئ	 ا��رج�ت، م7�� بC ا�C�7 ا/�� /�6h�١/٠ر، م��Lرات ا

 .ق.هـ 

 . ـ ب�m" ا�)���، ا��7رث بC أب� أس�م"، دار ا�;�ئ! ��L	 وا�:�زی! وا�:�hی	 

 


ف ا���ء� 

 ـ ت��6	 ا�#	tن ا� ��E، -بC آ$�	 ا�#	ش� ا��مL#�، دار ا�� 	�" ب�	وت ـ �)��ن، ١

 .ق. هـ ١/١٢م ـ ١٩٩٢

٢(;�;)���ت ب�	وت ـ  ـ ت�ری� اُ-م� وا���ك، �� ����	ي، م��Lرات مbس�" ا

 .�)��ن 

� بC إب	اه�� ا�#��٣� C�7ب� ا��، مbس�" دار ا��:�ب )ر��D اn( ـ ت��6	 ا�#��، 

 .ق. هـ /١/٠ا�;) " ا�$��$" . �;)��" وا��L	 �P ـ إی	ان

 .م، k*	ان ـ إی	ان١٩٩٠ق ـ . هـ ١/١٠ ـ ت��6	 �	ات ا�����، ا�;) " ا�و�, /

 ـ ت��6	 ا���h�، ا�s�6 ا���ش�ن�، م��Lرات م�:)" ا��hر k*	ان، ا�;) " ا�$�ن�"  

 .هـ ١/١1

 . ـ ت��6	 ن�ر ا�$#�C، ا���L ا��7یGي، ا�;) " ا�	اب "1

هـ ١/١٧ ـ ت�ری� ب�mاد أو م�ی�" ا���م، ا�W;�� ا�)�mادي، ا�;) " اُ-و�, ٧

 .م دار ا��:� ا� ��" ب�	وت ـ �)��ن١٩٩٧  ـ

 ت�ری� م�ی�" دمoL، -بC ���آ	، دار ا��6	 �;)��" وا��L	 وا�:�زی!، ب�	وت  ـ٨

 .�)��ن

 ـ ت*Jی� ا����ل �� أس��ء ا�	ج�ل، ����7 ا��:#C ج��ل ا��یC أب� ا���7ج ی�س� ٩

 .م، مbس�" ا�	س��" ١٩٨ق ـ . هـ ١/٠1ا��Gي، ا�;) " ا�	اب " 

�  ـ تrوی� ا�ی�ت ا��Eه	ة �� ��Bئ� ا� :	ة ا�;١٠� Cف ا��ی	ة، ا���� ش	ه�

�D ا���م(ا����7� ا-س:	اب�دي ا���6�، تo�#7 ونL	 م�رس" اKم�م ا��*�ي�( �P ،

 .ق.هـ ١/٠٧ا��#�س"، ا�;) " ا�و�,، 

١١ Cاب � ـ ت��6	 آ�G ا���Pئo، ا���	زا م7�� ا��L*�ي بC م7�� رض� بC إس����

�����" ا���رس�C ب#� ا��L	�"،  ج��ل ا��یC ا�#��، مbس�" ا��L	 اKس�م� ا�:�ب " 

 .ق. هـ ١/٠٧



١٢���k �أب Cب �� Cب C�7م�م ا�K" ا�ج	ا���م( ـ ت ��*��(oLت�ری� دم Cم . 

 . ـ ا�:��6	 ا��)�	، ا�W6	 ا�	ازي، دار إ���ء ا�$	اث ا� 	ب�، ب�	وت١٣

 


ف ا��2ء� 

�" أن�hری�ن ـ ق، مbس.هـ ١/١٢ ـ ا�$��P �� ا�����P، اب� C�Gة، ا�;) " ا�$�ن�"، ١

 .�P ا��#�س"

 


ف ا��7ء� 

١C��7م�م ا�Kا���م( ـ ���ة ا D�، ا���L ب�P	 ش	ی� ا�#	ش�، ا�;) " اُ-و�, )�

 .م، م;) " ا�داب، ا���� ا�ش	ف/١٩٧ق ـ .هـ ١٣٩٨

، ب�P	 ش	ی� ا�#	ش�، م��Lرات )��D ا���م( ـ ���ة اKم�م �� بC م�س, ا�	ض�٢

 .س �� ابC ج)�	

٣Cم��b�ا� 	ا���م( ـ ���ة أم� D� �C ���نD، م7�� م7��ی�ن، ا�;) " اُ-و�, )�

 .ق، مbس�" ا��L	 اKس�م� ا�:�ب " �����" ا���رس�C ب#� ا��L	�" . هـ  ١/١٧

 . ـ ��" ا�ب	ار، ا���� ه�ش� ا�)7	ان�/

 

�
ف ا���� 

هـ   ١/٠ب�	وت،  ـ ا���م! ����م ا�#	tن، ا�#	k)�، دار إ���ء ا�:	اث ا� 	ب� ١

 .م ١٩٨ق ـ .

٢���k �أب Cب �، م7�� بC أ��� )��D ا���م( ـ ج�اه	 ا��;��� �� م���P اKم�م �

 هـ  ١/١ا��مL#� ا�)���ن� ا���L �، م��! إ���ء ا�$#��" اKس�م�"، ا�;) " اُ-و�, 

 .ق ، إی	ان ـ �P ا��#�س".

 .ا���P ،��6 ـ إی	ان ـ ا���اه	 ا����"، ا�7	 ا� �م�، م��Lرات م�:)" ٣

 ـ ا���ه	ة �� ن�� اKم�م �� وD�t، ا�)	ي، م�:)" ا���ري دمoL، ا�;) " ا�و�, /

 .م١٩٨٢ق ـ . هـ ١/٠٢

 


ف ا��Cء� 

 ـ ا�W	ائ� وا��	ائP ،p;� ا��یC ا�	اون�ي، تo�#7 ونL	 مbس�" اKم�م ١

 .، �P ا��#�س")��D ا���م(ا��*�ي



٢ ،�P ،,ا�;) " اُ-و� ،oی	ا�); C���7 اب� ،C�(�ا���� ا� yئ�hH هـ ١/١٧ ـ 

 .ق.


" �)#�ت ا�ن�ار، ا���� ��م� ا��#�ي، ٣�H ق. هـ  ١/٠ ـ. 

/ �P "�� ـ ا��hWل، ا���L ا��hوق، م��Lرات ج���" ا���رس�C �� ا��7زة ا� 

 .ق. هـ ١/٠٣ا��#�س"، 

��! ا�)�7ث اKس�م�" ا�س:�ن" ا�	ض�ی"  ـ �hHئy ا�ئ�"، ا�L	ی� ا�	ض�، م 

 .ق. هـ ١/٠1ا��#�س" مL*� ـ ای	ان، 

 . ـ �hHئy أم�	 ا��bم��C، ا����ئ�، م�:)" ن���ى ا��7ی$"1

���Kء )��*� ا���م(ا�)�'  ـ �Hت�" ا���:�رك، ا���	زا ا���ري، تo�#7 مbس�" tل٧

 .ا�:	اث

 


ف ا��ال� 

١r�ب�� 	$�ر �� ا�:��6��وت ـ  ـ ا��ر ا�	، ب�	دار ا��6 ،�kا���� Cث�ر، ج�ل ا��ی

 .�)��ن

 


ف ا�Eال� 

١ C� ،ي	ا�;) nا �(� Cب ��أ� Cب,، م�7 ا��ی	ذوي ا�# �Pا� #), �� م�� 	ئ�Hـ ذ 

ن�W" دار ا��:� ا��h	ی"، ون�W" ا�GWان" ا�:���ری"، ���' ب�L	O م�:)" ا�#�س� 

 .ق.هـ 1 ��h�١٣)*� ���م ا��یC ا�#�س� ب��#�ه	ة 

 . ـ ا�Jری" ا�;�ه	ة ا��)�ی"، م7�� بC أ��� ا��و-ب�٢

 


ف ا�
اء� 

 . ـ روض" ا��ا�C�E، ا�6:�ل ا�����ب�ري، م��Lرات ا�	ض� �P ـ إی	ان١

 


ف ا���:� 

م، مbس�" ١٩٩٣ق ـ . هـ ١/١٣ ـ س�	 أ��م ا��)�ء، �Jه)�، ا�;) " ا�:�س " ١

 .ا�	س��"، ب�	وت

�H	 ا� )�د، ا�7��h� ا��Lم�، دار ا��:� ا� ��"  ـ س)� ا�*�ى وا�	ش�د �� س�	ة ٢

 .م١٩٩٣ق ـ . هـ /١/١ب�	وت ـ �)��ن، ا�;) " اُ-و�, 



 . ـ ا���C ا��)	ى، �)�*#�، دار ا��6	٣


)�p وأو-دO، ب���ان / � ـ س�	ة ا��)�، ابC ه�Lم ا�7��	ي، م�:)" م7�� �

 	h�ب 	زه� .م١٩1٣ق ـ . هـ ١٣٨٣ا

 م، دار ا�� 	�" �;)��" وا��L	 ١٩٧١ق ـ . هـ ١٣٩1ابC آ$�	  ـ ا���	ة ا��)�ی"،  

 .وا�:�زی!، ب�	وت ـ �)��ن

 ـ  س � ا�� �د، ا���� اب�k Cووس ا���7�، ا�;) " اُ-و�,، م��Lرات ا��; )" 1

 .م١٩ ٠ق ـ . هـ ١٣1٩ا���7ری" �� ا���� 

 .L	 وا�:�زی! ـ س�C ابC م�ج"، م7�� بC یGی� ا�#Gوی��، دار ا��6	 �;)��" وا��٧

٨	Lوا�� "��(; . ـ س�C ا�:	مJي، ا�:	مJي، دار ا��6	 �

 

:�iف ا�
� 

 ـ ش	ح ن*� ا�)�DT -بC أب� ا��7ی�، دار إ���ء ا��:� ا� 	ب�"، ا�;) " اُ-و�, ١

 .م١٩ ٩ق ـ .هـ ١٣٧٨

 ـ ش�اه� ا�:�Gی�، ا��7آ� ا����7ن�، مbس�" ا�;)! وا��L	 ا�:�ب " ��زارة ا�$#��" ٢

ق ـ . هـ �١/١١د اKس�م�، م��! إ���ء ا�$#��" اKس�م�"، ا�;) " اُ-و�, واKرش

 . م، k*	ان ـ إی	ان١٩٩٠

 ـ ش	ح ا�H)�ر �� ��Bئ� ا�ئ�" ا�k*�ر، �#�ض� ا�� ��ن ا��m	ب�، مbس�" ٣

"�	L�ب#� ا� Cرس���" ا����س�م� ا�:�ب " ��Kا 	Lا��. 

 ١/١1تB, ا�ب;7�، ا�;) " اُ-و�,،  ـ ا��L " �� أ��دی� ا�6	ی#�C، ا���� م	/

 .ق . هـ

 ـ ش	ح ُا
�ل ا�����، ا����, م7�� 
��p ا���زن�ران�، م! ت ���o ا���	زا أب�  

 .ا�C�7 ا�L 	ان�

 


ف ا��dد� 

� بC ی�ن� ا� �م�، ا���:)" ١� Cا��ی C:#�� إ�, م�:7#� ا�:#�ی�، زی��اط ا�	hـ ا� 

 .ق.هـ /١٣٨ا�;) " ا�و�, ا��	ت�Bی" ���Kء ا�ث�ر ا�� 6	ی"، 

 ـ ا��hارم ا��*	P"، ن�ر اn ا�:�:	ي، ��, ب:D7�7h ا���� ج�ل ا��یC ا���7ث، ٢

'B*ان، م;) " ن	*k. 



 ـ 
p�7 ا�)�Wري، ا�)�Wري، k) " ب�ُ-و��' �k C) " دار ا�;)��" ا� �م	ة ٣

 . م، دار ا��6	 �;)��" وا��L	 وا�:�زی!١٩٧١ق ـ . هـ ١/٠١ب�س:�ن)�ل، 

 . ـ 
p�7 م��، م�� ا�����ب�ري، دار ا��6	، ب�	وت/

 

 


ف ا�)�ء� 

١�P ،م��Wووس ا���7�، م;) " ا��k Cائ�، ا���� اب	ـ ا�;  

 .ق. هـ ١٣٩٩ 

 


ف ا�&�:� : 

١ 	Lس�" ا��bم ،oی	ا�); Cار، اب	ب� ـ ���ة ���ن 
�7ح ا�H)�ر �� م���P إم�م ا

 .ق. هـ  �١/٠٧�L	�"، اKس�م� ا�:�ب " �����" ا���رس�C ب#� ا

� ا�L	ائ!، ا���L ا��hوق، م��Lرات ا���:)" ا���7ری" �� ا���� ٢ هـ  ١٣٨ ـ �

 .م١٩11ق ـ .

�D ا���م( ـ ���ن أH)�ر ا�	ض�٣�( ����، ا���L ا��hوق، م��Lرات مbس�" ا

 .م/١٩٨ق ـ .هـ /�١/٠�;)���ت، ب�	وت، ا�;) " اُ-و�,، 

� بC م7�� ا��$� ا��اس;�، �P، دار ا��7ی�، ا�;) "  ـ ���ن ا���7 وا���ا��، �/

 .اُ-و�,

ق .  هـ١/٠٣ ـ ��ا�� ا���Z�، ابC أب� ج�*�ر ا����ئ�، ا�;) " اُ-و�,  

 .م، م;) " س�� ا�L*�اء �P ـ إی	ان١٩٨٣ ـ

 

 

:�uف ا�
� 

 . ـ ا��mرات، إب	اه�� بC م7�� ا�$#6�، تo�#7 ا���� ج�ل ا��یC ا���7ث١

 ١٣٩٧ ـ ا��mی	، ا���L ا�م���، دار ا��:�ب ا� 	ب� ب�	وت ـ �)��ن ا�;) " ا�	اب "، ٢

 .م١٩٧٧ق ـ .هـ 

� أآ)	 ا��6mري، م�:)" ا��hوق، ٣� o�#7ن�، ت��اه�� ا�� 	إب Cب ��م7 ،"(�mـ ا� 

 .k*	ان

 




ف ا�^�ء� 

ا����وي، دار ا��:�  ـ ��s ا�#�ی	 ش	ح ا���م! ا��mh	 مC أ��دی� ا�)�L	 ا��Jی	، ١

 ا� ��" ب�	وت ـ �)��ن، ا�;) " اُ-و�,

 .م/١٩٩ق ـ .هـ  ١/١

 . ـ �:p ا�#�ی	، ا��Lآ�ن�، ���� ا��:�٢

 ـ �:p ا��z ا� �، أ��� بC ا��hیo ا��m	ب�، م�:)" اKم�م أم�	 ا��bم��C ا� �م"، ٣

 .�ا
6*�ن ـ إی	ان، �##D و�o ��اش�D و
p7 أس�ن��O م7�� ه�دي ا�م��

 ـ ا��h6ل ا��*�" �� ُا
�ل ا�ئ�"، ا�7	 ا� �م�، مbس�" م �رف إس�م� إم�م /

 .ق. هـ ١/١٨، ا�;) " اُ-و�,، )��D ا���م(رض�

م، دار ١٩٩٣ق ـ  .  هـ/١/١ ـ ا��h6ل ا��W:�رة، ا���L ا����6، ا�;) " ا�$�ن�"  

 .ا����6 �;)��" وا��L	 وا�:�زی! ب�	وت

�، دار ا��:� ا� ��" ب�	وت ـ ��Bئ� ا��7hب"، أ�1(�� Cب ��. 

٧ "��(; ـ �:p ا�)�ري ش	ح 
p�7 ا�)�Wري، ابC ��	 ا� �#�ن�، دار ا�� 	�" �

 .وا��L	 ب�	وت، ا�;) " ا�$�ن�"

 ـ ا��B6ئ�، ش�ذان بC ج)	ئ�� ا�#��، م��Lرات ا��;) " ا���7ری" �� ا���� ٨

 .ق. هـ ١٣٨١م ـ ١٩1٢ا�ش	ف، 

� tل ا�)�'، ا٩B� ش�ر ـ�� � .��#	یGي، تo�#7 ا���� �

 


ف ا��1ف� 

 . ـ ا�#	tن وإ���زO ا� ��، م7�� إس����� إب	اه��، دار ا��6	 ا� 	ب�١

 


ف ا���ف� 

م، ١٩٩٣ق ـ . هـ ١/١٣ ـ آ:�ب ا���"، ��	و بC أب� ��
�، ا�;) " ا�$��$" ١

 .ا���:� اKس�م� ب�	وت

 ."، ب�	وت ـ آ�G ا� ��ل، ا��:#� ا�*��ي، مbس�" ا�	س��٢

 ـ آ:�ب س�� ب��P C ا�*���، س�� ب��P C ا�*���، تo�#7 م7�� ب�P	 ا�ن�hري ٣

 .ا�Gن��ن�

� ا��	اج��/� Cب ��م7 p:6أب� ا� D6�b�� ،ا��6ائ� Gـ آ� . 



 ـ آ�L ا��#��B� �� Cئ� أم�	 ا��bم��C، ت���r ا�C�7 بC ی�س� بC ا��;*	  

 .k*	ان ـ إی	ان. م١٩٩١ق ـ . هـ ١/١١ا�7�، ا�;) " ا�و�, 

1 C��� ��7م Cب 	ه�k ��7م ،Cی	" ا�;�ه�ئ� ـ آ:�ب ا�رب �C �� إم�م" ا

 .ق، �P، إی	ان.هـ ١/١٨ا��L	ازي ا���6� ا�#��، ا�;) " ا�و�, 

  ـ آ��ل ا��یC وت��م ا�� �"، ا���L ا��hوق، مbس�"٧

 .ق. هـ  ١/٠ا��L	 اKس�م� ا�:�ب " �����" ا���رس�C ب#� ا��L	�"، إی	ان، 

 . ـ ا���, وا��#�ب، ا���L �)�س ا�#��، ت#�ی� م7�� ه�دى ا�م���٨

 ـ آ�L ا���7" �$�	ة ا��*�"، اب�k Cووس ا���7�، م��Lرات ا��;) " ا���7ری" ٩

 .م١٩ ٠ق ـ . هـ �١٣٧٠� ا���� 

 


ف ا�Qم� 

�;)���ت ب�	وت، ١� ���� ـ ���ن ا���Gان، ابC ��	، م��Lرات مbس�" ا

 .ق. هـ ١٣٩٠م ـ ١٩٧١ " ا�$�ن�" ا�;)

 

 

�
ف ا�!�� 

، م	آG ا��L	 ا�:�ب! ���:� ا��Kم اKس�م�، ا�;) " )��D ا���م( ـ م��� ا�	ض�١

 .ق .  هـ١/١٨اُ-و�, 

٢���k �أب Cب �� Cم��b�ا� 	م�م أم�Kا �Pا���م( ـ م�� D�، م7�� بC س���ن )�

ق، . هـ ١/١٢ إ���ء ا�$#��" اKس�م�"، ا�;) " اُ-و�,، م7	م ا�7	ام ا�����، م��!

�P ان ـ	إی. 

�ب� ا�6	ج ا-
6*�ن�، مbس�" دار ا��:�ب �;)��" وا��L	 �P ـ ٣ ،C��(��;ا� � ـ م#�ت

 .إی	ان

/ Cم Oو�� C" م�ئ�� بC أب� ���k وا� Cم��b�ا� 	أم� �Pم�� Cم�#)" م "Zـ م 

 ���rا� �م"، ت oی	k*�ي�م�م ا�Kش�ذان، م�رس" ا Cا���م(اب D� .، �P ا��#�س")�

 ـ م��t �Pل أب� ���k، ابC ش*	 tش�ب، k)! �� ا��;) " ا���7ری" �� ا����،  

 .م١٩ 1ق ـ .هـ ١٣٧1

� ا�;)	س�، دار ا��7ی�، ا�;) " اُ-و�,1� �B6أب� ا� ���rن�ار، ت� . ـ م��Lة ا



�زي ا��Lه	ودي، مbس�" ا��L	 اKس�م�  ـ م�:�رك س��6" ا�)�7ر، �� ا���٧

"�	L�ب#� ا� Cرس���" ا����ا�:�ب " ��. 

 

 . ـ ا���:�رك �, ا�C�7�7h، ا��7آ� ا�����ب�ري، دار ا�� 	�" ب�	وت ـ �)��ن٨

 ١/٠٨ ـ م��! ا�Gوائ� وم�)! ا��6ائ�، ا�*�$��، دار ا��:� ا� ��" ب�	وت ـ �)��ن ٩

 .م١٩٨٨ق ـ .هـ 

 .� ش�)"، ����7 �)� اn بC م7�� بC أب� ش�)"، دار ا��6	 ـ م��h ابC أب١٠

� بC ا��$�, ا�:����، دار ا��rم�ن ١١� Cب ��م�م ا����7 أ�Kا ،, ـ م��� أب� ی 

oLاث دم	:�. 

;)��" وا��L	 وا�:�زی!١٢� Cم�	ان�، دار ا�7	���7 ا�;)� ،gوس� . ـ ا�� �� ا

 . ـ ا�� �� ا��)�	، ����7 ا�;)	ان�، ا�;) " ا�$�ن�" مGی�ة وم�7#"١٣

 ـ م�Gان ا-�:�ال �� ن#� ا�	ج�ل، ت���r أب� �)� اn م7�� بC أ��� بC �$��ن، /١

 .دار ا�� 	�" �;)��" وا��L	 ب�	وت ـ �)��ن

١ 	Lس�" ا��bارزم�، م�Wا� ���ا� ��م7 Cب ��أ� Cب o���ا� ���rت ،�P���ـ ا�  

 .ق.هـ ١/١١اKس�م� ا�:�ب " �����" ا���رس�C ب#� ا��L	�"، ا�;) " ا�$�ن�" 

بC   ـ م�ی�" م �جG ا�ئ�" ا-ث�� �L	 ود-ئ� ا���7 �, ا�)L	، ا���� ه�ش�١1

 ١/١٣ا�;) " اُ-و�, . س���ن ا�)7	ان� ـ ر��D اn ـ، مbس�" ا�� �رف اKس�م�"

 .ق.هـ 

�;)���ت ب�	وت  ـ م��! ا�)��ن، ا���L ا�;١٧� ����)	س�، م��Lرات مbس�" ا

 .ـ �)��ن، ا�;) " اُ-و�,

� بC ج 6	 وم�:�رآ�ت*�، نL	 ا��bت�	 ا� ���� �fم�م ا�	ض�١٨� ��D ( ـ م��ئ�

 .ق. هـ ١/٠٩، مL*� ا��#�س"، ا�;) " اُ-و�,، )ا���م

)	P�، دار ا��:� اKس�م�"١٩� ،C�7س�ـ ا� . 

ا�:�ب " �����"   ا���L ا��hوق، مbس�" ا��L	 اKس�م� ـ م �ن� ا�H)�ر،٢٠

 .ق. هـ ١٣٧٩ا���رس�C ب#�، 

 ـ م�:�رك ا��س�ئ�، ا���	زا ا���ري، مbس�" tل ا�)�' ���Kء ا�:	اث ب�	وت، ٢١

 .م١٩٨٧ق ـ . هـ ١/٠٨ا�;) " اُ-و�, 

اKس�م�"، مbس�"  ـ ا���:	ش�، م7�� بC ج	ی	 ا�;)	ي ا��L �، مbس�" ا�$#��" ٢٢

 .ا��ا
� ـ �P، ا�;) " اُ-و�, ا��##7"



 ـ م���P أه� ا�)�'، ا����, ���ر ا��L	وان�، م;) " ا����Lرات اKس�م�"، ٢٣

 .ق. هـ /١/١

٢/�، ن�� ا��یC ا� ��	ي، ا�;) " ا�	اب "، م;) " ا�داب )��D ا���م( ـ م#�م اKم�م �

 .ا����

٢ nا���� �)� ا ،" ا����7�، م;)���ت م�:)" ا����ح، k*	ان، ا�;) "  ـ ا��)�ه

 .م١٩/٧ق ـ . هـ ١٣11اُ-و�, 

 ـ م�ا�P ا��L "، ا����ي ا����ن��، مbس�" ا��L	 اKس�م� ا�:�ب " �����" ٢1

 .ا���رس��P C ا��L	�"، ا�;) " اُ-و�,

ق،  . هـ ١/١ ـ ا����5	ات �� اKم�م"، ا���L �)� اn ا�C�7، ا�;) " اُ-و�, ٢٧

 .ا��;) " م*	

٢٨ 	Pب� ��م7 ��Lا� 	�(Wا� o#7�ا� o�#7س����، تKا 	ازن"، أب� ج 6��ر وا��� �ـ ا� 

 .ا��7��دي

 ـ م��� ا�7���ي، �)� اn بC ا�Gب�	 ا�7���ي، دار ا��:� ا� ��" ب�	وت ـ �)��ن، ٢٩

 .م١٩٨٨ق ـ . هـ ١/٠٩ا�;) " اُ-و�, 

���ب�ري، م��Lرات دار ا���ق ا��7ی�  ـ م 	�" ��م ا��7ی�، ا��7آ� ا��٣٠

 .م١٩٧٠ق ـ . هـ ١/٠٠ب�	وت، ا�;) " ا�	اب " 

�، دار 
�در ب�	وت٣١(�� Cب ��، أ���ـ م��� أ� . 

٣٢ 	Lس�" ا��b، م��س ا�#�(� ��Lة، ا�	H�6;��� ا��ة وا�	Hـ  م��زل ا� 

 .اKس�م� ا�:�ب " �����" ا���رس�C ب#� ا��L	�"، ا�;) " اُ-و�,

 . ا�� �� ا��mh	، ا�;)	ان�، دار ا��:� ا� ��" ب�	وت ـ٣٣

م، مbس�" ١٩٩1ق ـ . هـ ١/١٧ ـ م��� ا��Lم��C، ا�;)	ان�، ا�;) " ا�$�ن�" /٣

 .ا�	س��" ـ ب�	وت

 

٣  ،�P �س�مKا 	! ا��6�ه�دي ا���س6�، م� ��س�م�، م7Kـ م�س��" ا�:�ری� ا 

 .�Pق، مbس�" ا�*�دي ـ . هـ ١/١٧ا�;) " اُ-و�,، 

 ـ ا��B:7	C�� ، بC س���ن ا�7�، م��Lرات ا��;) " ا���7ری" �� ا���� ٣1

 .م، ا�;) " اُ-و�,١٩ ٠ق ـ . هـ ١٣٧٠

 . ـ م��! ا���ریC، ا���L أب� ا�C�7 ا��	ن�ي٣٧



٣٨ �� "�� ـ ا���Gان، ا���� ا�;)�k)�ئ�، م��Lرات ج���" ا���رس�C �� ا��7زة ا� 

 .�P ا��#�س"

 


ف ا���ن� 

ن�E درر ا���;��B� �� Cئ� ا��h;6, وا��	تB, وا�):�ل وا��);�C،  ـ ١

Cم��b�ا� 	م�م أم�Kت م�:)" ا�k�;Wم Cم "��D ا���م(�Gرن�ي ا�6�7� ا���ن�، س�( ،

 .م١٩ ٨ق ـ .هـ ١٣٧٧ا�;) " اُ-و�, 

� بC ی�س� بC ج)	، م�:�! اKم�م ا�*�دي٢� Cا��ی Cزی ���rن، ت��یKـ ن*� ا ) D��

 .ق. هـ ١/١٨، مL*�، ا�;) " اُ-و�, )�ما��

 ـ ا���' ا�K:#�دی"، ا���L ا����6، دار ا����6 �;)��" وا��L	 وا�:�زی! ب�	وت، ٣

 .م١٩٩٣ق ـ . هـ /١/١ا�;) " ا�$�ن�" 

 ـ ن�ر ا�)	اه�C، ا���� ن �" اn ا��Gائ	ي، مbس�" ا��L	 اKس�م� ا�:�ب " �����" /

 .;) " اُ-و�,ا���رس�C ب#� ا��#�س"، ا�

 . ـ ن*�ی" ا��رای"، ا���� ��C ا��hر، نL	 ا��L 	، تo�#7 م�ج� ا�m	ب�وي 

  ـ ا��y وا-ج:*�د، ا���� ش	ف ا��یC، ا�;) " اُ-و�,1

 .ق، ا��;) " س�� ا�L*�اء ـ �P. هـ /١/٠

 ١٣٩1ا�;) " ا�و�,  ـ ن*� ا�� �دة، ا���L ا��7��دي، دار ا�: �رف ��;)���ت، ٧

 .م١٩٧1ق ـ .هـ 

٨ Cب 	ی	ج Cب ��م7 	أب� ج 6 ���r" ا�*�اة، ت�ئ� ـ ن�ادر ا�� �Gات �� م���P ا

 .اُ-و�, ، ا�;) "  ـ �P ا��#�س" ـ)��D ا���م(رس:� ا�;)	ي، مbس�" اKم�م ا��*�ي

 


ف  ا��او� 

١ " �Lا� � ا�)�' ���Kء ، ا�7	 ا� �م�، تo�#7 مbس�" tل)tل ا�)�'( ـ وس�ئ

 .ق. هـ /١/١ا�:	اث، 

 


ف ا���ء� 

١ ،	Lوا�� "��(; ـ ی��ب�! ا���دة �Jوي ا�#	ب,، �#��وزي ا�6�7�، دار اُ-س�ة �

 .ق. هـ ١/١1ا�;) " اُ-و�, 

٢�P ،"�� . ـ ی��ب�! ا�� �جG، ا���� ه�ش� ا�)7	ان�، ا��;) " ا� 




س م��7ی�ت ا����بK�  

 

 

 


س م��7ی�ت ا����بK� 

 

�*� ا���م(آ�" ا����! ا� ���� �ه� ا�)�'�(  …  

 ٧… ا��#�م"

�D ا���م(��: ا��7ی� ا�ول�(nإ�, ا oW٩…  أ�ّ� ا� 

�D ا���م(��: ا��7ی� ا�$�ن��(Dورس�� nا D(7١١…  ی 

 ١٧…  هJا ا��:�ب

 

 ا�^d. ا0ّول

�ّ�D ا���م(  �ّ� ��( �  �� ا�1
Sن ا��
ی


اط ا�!���1�(D��P ت ��, : ا�ی" اُ-و�,d١٩… )اه�ن� ا� 

 ٢١… ن#� آ�م ا�W6	 ا�	ازي

�Z أج
ًا إ8ّ ا�!�دة(: ا�ی" ا�$�ن�"، D��P ت ��,� ���F٢٧… )...>. 8 أس 

 ٢٩… )ت���Fن وإنE� Zآ
 �G و��1مG وس�ف(: ا�ی" ا�$��$"، D��P ت ��,

 ٣١… )Eی: Sم��ا ا�'
وا و��ب
وای� أّی�K ا�(: ا�ی" ا�	اب "، D��P ت ��,

� م� و��ن(: ا�ی" ا��Wم�"، D��P ت ��,Kإن � ٣٣… )و>^�ه

 /٣… )خ�
م��K م: ج�ءب��%��7 �Z(: ا���دس"، D��P ت ��, ا�ی"

 ٣٨… )ث� ����F: ی�مEj �: ا��&��(: ا�ی" ا���ب "، D��P ت ��,

 ١/… )...إن ا�Eی: Sم��ا و�!�ا ا��7��dت(: ا�ی" ا�$�م�"، D��P ت ��,

�(: ا�:�س "،D��P ت ��, ا�ی"Kب�< :j!(م��ا وتS :یEا= ا�
 ٣/… )...بEآ




(: ا�ی" ا� �ش	ة، D��P ت ��,Kإن ا�!��1: �� ج��ت ون( …// 

� و��: م}ب(: ا�ی" ا��7دی" �L	ة، D��P ت ��,K� A1/… )`�ب 

� واس'�(: ا�ی" ا�$�ن�" �L	ة، D��P ت ��, �� ٠ … )ن&!Z |�ه
ة وب�`�% �

� �� �7: ا��1ل(: ا�ی" ا�$��$" �L	ة، D��P ت ��,K��
 ١ … )و��&

 ٢ … )وم: ی�1
ف ���% نVد ��K�� Z ���ً�(: ت ��, ا�	اب " �L	ة، D��P ا�ی"

� وجZK إ�A ا= وه�(: ا�ی" ا��Wم�" �L	ة، D��P ت ��, / … )...وم: ی�

P ،ة	L� "ت ��,ا�ی" ا���دس D�� :)%1ی
   … )وأن �� اس��1م�ا �A ا�)

 ی� أی�K ا�Eی: Sم��ا أ`�&�ا ا=(:ت ��, ا���ب " �L	ة، D��P ا�ی"

 1 … )وأ`�&�ا

 ٧ … )...وإن� �u^�ر �!: ت�ب وSم:(: ا�ی" ا�$�م�" �L	ة، D��P ت ��,

 ٨ … )وا���� إذا ه�ى(: ا�ی" ا�:�س " �L	ة، D��P ت ��,


 أم�K��2(: ا�ی" ا� L	ون، D��P ت ��,i� Z 1٠… )م: ج�ء ب��%��7 �

 

 ا�^d. ا��2ن�

�ّ
ی^% )��D ا���م(  �ـّ� �iا��ّ�% ا� ��   

� ���P  …1١ ا���ر وا���" )��D ا���م( �

�ً�ّ�D وD�t( أ�ّ� ا��)� )��D ا���م( مC أ�ّ� �� nا ,
( …1٣ 

nم" �ّ� رس�ل ا�� )D�tو D�� nا ,
( ���k �أب Cب �1… : )��D ا���م(  �ّ� �/ 

� 11…  ��م" ��k ا��-دة )��D ا���م( �ّ� �

� 1٨…  ب	اءة مC ا���ر )��D ا���م( �ّ� �

�� �ّ� nض ا	ا���م( ا�: D� 1٨…  �� ا����ء )�

� ٧١…  إی��ن وبDBm ن�6ق )��D ا���م( �ّ� �

�ّ� �ّ� ) D� ٧1…  �)�دة )ا���م�

 ٧٧… �ّ� tل ا�)�' م�6	 ����Zت



�ّ ٧٨…  ��م" P)�ل ا����ل )��D ا���م( �ّ� �

�ّ ٨٢…  یrآ� ا����Zت )��D ا���م( �ّ� �

�ً�ّ�D ا���م( �� أبsm أه� ا����وات وا�رض ��( nا �*��ه  …٨/ 

�ّ� �ّ� ,o اn ا���ر )��D ا���م( �� اج:�! ا���س �H ���  …٨1 

�ّ�D ا���م( �ّ� ��( "Zم *� س� 	B٨٧…  ���" - ت 

�ً�ّ٩٠… )��D ا���م( �kب, ��C أ�ّ� � 

�ّ�D ا���م( �ّ� ��( Cمb�6�7" ا�
 ٩١…  ���ان 

�ً�ّ�D ا���م( مC أ�ّ� ��( Dإ�� Ckا��أ�� ا� �� Ot٩٣…  ر 

 /٩… أد�H ا��ّ�" مC أ�ّ)���

 ٩1…  H:� اD� n ب��مC واKی��ن )��D ا���م( ّ�ً�مC أ�ّ� �

�ً�ّ٩٨… : )��D ا���م( ا�� �� مC أ�ّ� � 

�D وD�t( ا��)�� nا ,
( D:ب� �٩٩… )��*� ا���م( ش� !�6�C أ�ّ� أه 

�ّ� smا���م( ب D� ١٠١…  آ6	 )�

"hH ون	L� '�(ا� � ١٠١… �� �ّ� أه

�ً�ّ ١٠٢…  رOt ��� ی�7 )م��D ا���( مC أ�ّ� �

�ّ� D(ش )ا���م D�١٠… )��D ا���م)  ب ��, �(/ 

�� " �L� nا 	6T)ا���م D��(D�(ّ7١٠1…   وم 

���k �أب Cب �ّ١٠٨…  )��D ا���م) ث�اب م(ّ7� � 

�١١٣… )��D ا���م( اn یrم	 ب7ّ� � 

� /١١…  ج�از �, ا���ر )��D ا���م( �ّ�  �

�ّ� ��D ا���م( م$�(  �� ه� اn أ��( �� ا���س آ�$P( …١١  

	L� ل�hWب z�(7وم z: ش� 	L١١1… ب 

�ً�ّ� smأب Cا���م( م D��("� ١١٧…  م�ت م�:" ج�ه

�ً�ّ�D ا���م( مC أ�ّ� ��( n١١٨…  �#� أ�� ا 



���k �أب Cب �ّ� smا���م(ب D� ١٢١…  ی��! P;	 ا����ء)�

 ١٢٢… ّ��مC م�ت �, �ّ� tل م7

 ١٢٧… �*	س ا�ی�ت ا�#	tن�"

  ١٣… �*	س ا�	وای�ت ا�L	ی6"

 ١/١… �*	س ا���hدر

 ١1١… �*	س م7:�ی�ت ا��:�ب

 


