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���	�� ، و��         - آ���ب إ	����  -�� ه�� ا�را	� أ��� �����      ذآ�	) �� ا�#��� ا+و�     ��  �ری( آ)'& ا%$�ة "��� أ!��ا �� ا

 ه� اA@�دی< ا�'�ی� ا)3 أآ�ت +=� أن ب�3 أ���       –:)9 ا/�)'8ة +�� ا�7م       ر5�  �ا!�� 34 أ���ت ا  –0/� ه�ا ا�ي أخ,�� +��     
     8�B:ه� ا�8Gة ا/=���� 34 اL87ن ، وK� ذآ��8 34 اJ=�7 8:4ة +��� +� أ	/�ء 84یH اF�G اAول �� ا��Aی�� ، آ/� ذآC� ��8 ا

 ��      M .. ه�ا ا�Oن     =N اA@�دی< ا�'�ی� ا)3  ��و
 

أ@� أه� 84وع ا�8Gة ا/=���� 34 اL87ن ، إ�& S"8 اب� @8ب ، ا/=97 بOب3 	,��ن ، رأس ا:,8 وQ�K�                 1"�0)  	/�  �� ا�#��� ا�.)  
                 U(, ..ا/�8آ�� ، و�S@9 أآ'8 +�د �� ا=���ت ا�'�ی� ، وز+�� ا%=�7ء ا�ی� أ	=/�ا آ8ه� ی�م ا

 
�,�ح وا8ذی=� ،                  ذآ8 أ	/�ء أخ8ى �� 84یH ا%=�7ء ب�      وا2�0)    �� ا�#��� ا�.)�.�      �8Gة ا/=���� 34 اL87ن ، و��Y@Z  ��ب��� 34 ا

� +=� آ8اه�)�� ا��ی�ة �'3 ا]	�م        �K�, وا.. 
 

اJ�ی< +� أب��ء ا%=�7ء 34 ا�8Gة ا/=���� 34 اL87ن ، و :=/�� +� أه� وا@� 34 أب��ء              �� ا�#��5/� ا��ا��� وا�4)��3 وا2�0)        
 ..�� ���وی� ا�ي أ	_ =/=N ا�^�ض      \=�7ء ب�3 أ��� ، وه� ا�اه   

 
     (0�=/�� ، 	�اء  =N ا)3 آ��F'K M خ�4)& أو                     �� ا�#��� ا�3)دس� ت6�/� ���وی� اب� أب� 	,��ن ا)3 ار :'�� H@ 34 اQ8ا! �+� أه

    �:J ..ب�� أن  �� ا
 

� ���وی� ث�     �� ا�#��� ا�3)��� وا2�0)    Qی< +� !8ا�J@� أرذل 84وع ا�8Gة ا/=���� 34 اL87ن     +� أ خ)/�� اJ=�7 ب�J�ی<   ا
 ..یaی� اب� ���وی�   اب�&  وأآ8Bه� د��ی� ، إ�&  

 
� 34 ا)�ری( ا]	��3 ،          0) �� ا�#��� ا�.)��0 وا2�   Q8اGF(K �74 !��&   اJ�ی< +� یaی� اب� ���وی� و+� !8ی/)& ا)3  �)'8 أ4�ح ا

37    �'�� �8Q�Y +=�          و+=� رأ	�� 	'g ا�'� و     ) ص (  84دا �� أب��ء ا�� وFi4 رؤو	�� ، و�� آ�ن �BBGب FBاء ، و����	�� ا
                  �=���ء 34 @8ة ا/�ی�� ب�� F(K آF ا�Jiب� ا'�ری�� ب�� �C +�8ة ZLف �� ..اAرض ، آ/� اZL &��! 9i(5ف ا

 
84ع   +� 	�)J�ث   �,���� ،    اJ�ی< +� 84وع ا�8Gة ا/=���� 34 اL87ن ، :� 8�5 ا,8ع ا           ا�/
م س0
ا2:    � �� ا�#��� ا�5)س�   

�,���� ، وFl ب& @)� إزا@             � �� ا,8ع ا:J .. �� 	�ة ا"��4    � ا��Aی�� أب� ا��ص ، وه� ا,8ع ا�ي ا	)=� ا

   �                                                                                                                                 ��وان �� ا�6#

� ب� أب� ا��ص اب� أ��� اب� +'� ش/_ ، اب� +� +B/�ن ب� +,�ن اب� أب� ا��ص             :Jوذرا+& ا�/� \�ال ��ة    ه� �8وان ب� ا
 ..خ�4)& ا)3 ا	)/8ت �Bث� +�8 +���     

 هـ ،    2 ب�%�sQ 34   ی�7ل أن �8وان و� ب/:� أو     ) 144 ص  5ج  ( ه��ك اخ)�ف +=�  �ری( ���� ، اب� اAث�8 34 أ	� ا$�ب�              
                                                                                                      .. هـ 5وF�K بF 34 ی�م ا"��ق ، أي 34      



� K� و� 34 ا/�ی�� ب�� U(4 �:� ، أي ب�� ا��م                  :J:� ا8KAب إ� ا��iص ا/)�ا84ة ه� أن �8وان اب� ا 8     x4ر �'� هـ ، Aن ا
 ..ی�م ���� أن ی�+� & و	'& و	9 أب�&      

  ��)�رك     - هـ   405  ��4 34 +�م   – 1)ل ا�#)آ/(  34 @��ة ا��Jان      - هـ   808  ��4 34 +�م   –، وا���8ي      ) 479 ص  4ج  ( 34 ا
��8ة اJ='��    - هـ 841  ��4 34 +�م –، وب8ه�ن ا�ی� اJ='3     ) 422 ص 2ج �3��7      ) 317 ص 1ج (  34 ا�، واب� @8G ا
 :أ�& �Kل �� ی=3   ) ص ( +� +'� ا8@/� ب� +�ف     ،  ) 181ص (  34 ا�iا+H ا/�K8J   - هـ  852  ��4 34 +�م –
 "          3'��د إZ أ � ب& ا�� �@A �� ، �74ل           )  ص (آ�ن Z ی�:J ا/=��ن ،  ه� ا�زغ اب� ا�زغ     : 4�+� & ، O4دخF +=�& �8وان ب� ا

 ��=/  " ..ناب� ا
 

             �'�� ی)���C� F ا��ب�7 +=� �:�ن و �ری( ���� ، 4~ن ا�BبM أ�&  –�A& أب�� \,� S$�8ا �C أب�&      ) ص ( و�4 آF ه�� اZ�Jت ا
� اب� ا��ص     :J إ� ا%�sQ ب8�O �� ا�'� ، وK� ب�7 ه��ك 34 ا/�,� �C أب�& أرب�� +�8 +��� ، و �K	H' وذآ��8 أ	'�ب ذN                    -ا

 7=J�B �� ه�� ا�را	�      34 ا�B ..� ا
 

 :�� ی=3  ) 82 ص (34  �ری( ا"=,�ء    - هـ  748  ��4 34 +�م – 1)ل ا�?ه=� 
 "   �����/  " ..بF ه� ب�غ خ�رج +=� اب� اaب�8 ، وZ +��� إ� اب�& بU�Ji        ،  إن �8وان Z ُی�� 34 أ�8اء ا
 

 ��)�رك    ذآ� ا�#)آ/��8 ا:'�8       - هـ   �4606 34 +�م     �–ا8ازى   ا,"8    ، و ) 528 ص  1ج  (  34 ا,(،   ) 23 ص  28ج  (  34 ا
34 ش8ح ���  - هـ 656  ��4 34 +�م –، واب� أب� @�ی�     ) 28 ص 2ج ( 34 أ	� ا$�ب�   - هـ 630  ��4 34 +�م –واب� اAث�8  

  �5�'�   150 ص  6ج  ( اK87\'3    ،  ) 72 خ%'� ر ) 131 ص  16ج    ( 34 اA C��G@:�م اL87ن     - هـ  671  ��4 34 +�م   –وا
   8�B�8   - هـ  774  ��4 34 +�م –، واب� آ�� :+� �J/� اب� زی�د أ�& �Kل �� ی=3    ) 195 ص 4ج ( 34  ,

 "Cب�ی �/ه�ا  : �8وان 	�� هFK8 و8i�K ، �74ل   : 	�� أب3 ب:8 و+/8 ، �74ل +'� ا8@/� اب� أب� ب:8       : �8وان   ���وی� Zب�& �Kل 
�74M       ،   ) 17اA@�7ف   ( ل �ا�ی& أف :/�     وا�ي �K  : (ا�ي �Kل ا� �4&   ��Q�+ N، آ�ب �8وان وا� �� ه�     آ�ب �8وان : 4'=� ذ

��/�)&     ب& و &�4 Ma� ي���� ا� ، �8وان و�8وان S 34='&  ، و:� ر	�ل ا� �� أب�  ش�M أن أ	/3 ا �� x^4 8/4وان،   
�,��� ا�    4، ر	�ل ا� �� أب�ك وأ�S 34 M='�       و:� : و34  �� x^4 M�O،   �,�Kل ا�a"�8ى   (  �l�Y4 M�O4  : ا,�HQ   و34 

��� ا� و��� ر	�&  ) أ��� ا��iرة ا�7رة     .. " 
 
 ) �Y@�� :"  أ�& آ��د & 34 ا)$%�� +=� ب�3 أ��� خ�S�i وا�Jiب� بi,� +��� +/� ب�8Yی�  إZ- 1827 ص 4 ج -8وای� بJ�Ji& ذآ8 ا'"�رى ا

Ji� واب�& �8وان �� اJ�ی<" �ب� +�ا� ا:JJ=�7 ا ، وK� ذآ��8 & ��B +=� ذN ب/�@�Y با��Aی� �Kم ب�Jف ا� ����B ، ����" ) .. و��@�Y ب�J=�7 ا
 

                         3(�=/�� وو	�M ا��ة ب���� +=� ا�ر!� ا/�ف �� أرواح اAت ا��آ�ن �8وان ی/FB ا�/�د ا,87ي =,)�� ا���ی� ا)i@ 3�ت �
iی   �'�34 أب�& وبOن �� ی"8ج �� S='& 	�:�ن �=���� وا@�ة �� +���ت ا�'�ة    ) ص ( �9 +=��� 5=7�� ، ورب/� ی/FB آ�م ا

 ..ا:'8ى 
 

� �� ی=3      - هـ  774  ��4 34 +�م – !�
ل ا�� آ./�  :J : 34 ا'�ای� وا���ی� +� �8وان ب� ا
�N ا�4� ، و/� آ�ن �)��� +=� ا/�ی��      �A& زور += و�8وان آ�ن أآ'8 اA	'�ب �i@ 34ر +B/�ن" ���& آ)�ب� إ� �8i بF(7 أو � 

 8'�//��وی� آ�ن ی�9 +=�� آF !/�� +=� ا.. "  
 

�� أ�  ا��)ص �� أ�/� وB5�%(C ا�A3)ح/�              � :��وان �� ا�6#
 
�� أ�  ا��)ص           -1 �  ا��
اط 0C" أ�/B ا�6#

  :ی=3 ه�ا ا�Oن ��   34 ) 1076ص    ( ��Jان @��ة ا  34 - هـ  852 +�م 34  ��4 – ا�"�/�ى 1)ل 
"     C� �:J " .. أب! 3�F 34 خi=� ا��وذ وK�  7�م ذآ8 ش�وذ أب! 3�F�O           F أن اب� 8K 8,lن ا
 
 M1�I !"ه) �L=3 ا�K�     �1�3 أ�  سA/)ن و   ا�J	) �)رسI   أم ��وان  -2



�رس اC� ��a أب� 	,��ن اب� ا�Jرث اب� آ=�ة ،        آ�����L  /  M ب�M +=7/� ب� S,�ان ب� أ��� ب� �8Jث ا:���3 ،   ه3أم �8وان 
3 )�7�� ا]ب8اه�/��   ا  آ��M ه3	�م a5اZ �� ا:�'� 74%��ا ی�ه� ، آ/�      ]	F'K MK8 ا (، و�4 ذN    أب�7 +=��� ا]	�م دون  $��8      ا

9 ا�8ب ���م     آ/� ه� –أ��� ا�Jiب3 @��ن ب� ث�بM ، �74ل         �B� 34 �!3 �)�ا'=: : �� ی=3 - ا
 و�� ب�ت +=�N ب/G� ی� ب� �7%�+� ا��      و�� \=�M ش/_ ا���ر 

 +=�N ا=�م 34 آF ��&    '��    أب�ك g�7 اAم ا��س ����0ً    
 
��  ج" ��وان آ)ن !06     -3O�    Pاح
Aا�  

 34 ب�ر   ا�ي @�ول ا5)��ل ا�'� وF(K أب��       أ��& اS 8�5    3J/G,�ان ب�   (S,�ان ب� أ��� ب� �8Jث ا:���3       !� �8وان �� أ�& ه�  
 (     � ..وه� �� ی��8 إ� أن اK F!8� 80ب اAر�Kم ا��7	�� 34 ا,�J وا8ذی=�             " أب� ا,�ا@�    " وآ�ن ا�8ب ی%=�7ن +=�& ا	
 

9 ا�8ب +� !� �8وان �� ی=3   – هـ   204  ��4 34– !�
ل ه�)م ا�6�=�  �B� 34  " :      �@ا�, " ..آ�ن خ=��� ی:�� بOب3 ا
 
�)%�� ه
ى ( را!�   ج"ة ��وان آ)	I 2)ح=�    -4(  

�/� اaر�Kء ، وآ��M ب���Q ه�ى ، وآ�ن ا��س ی��8ون �8وان             ه3!�ة �8وان �� أ�&     Mي ، وآ����:��ری� ب�M ��ه9 ا
 &�ن �Kء   " و�Kرa " ..ی� اب� ا

 
  :+� �8وان و+�Q=)& �� ی=3   ) 160 ص  4ج (  34 ا:��F 34 ا)�ری( - هـ  630  ��4 34 +�م – !�
ل ا�� ا+ث/�  

 "&�� ب�� اaر�Kء ی�7ل ذN �� ی8ی� ذ��� و+�'�� وه� اaر�Kء ب�M ��ه9        - وآ�ن ی�7ل ��      أي /8وان و:J!�ة �8وان ب� ا
�)�ل +=� ب��ت ا'$�ء         Aب�&  3( " ..  وآ��M �� ذوات ا8ای�ت ا

 
 :�Oن �� ی=3  34 ه�ا ا   ) 325 ص  5ج  (  34 أ���ب اAش8اف   - هـ  297  ��4 34 +�م – !�
ل ا�=Sذرى 

 "  �����:S,�� ب�M أب�J=\ 3 �� ب�3 +'� ا�ار ، وأ��� ��ری� ب�M ��ه9 ا:��ي وه3        ، وه3 أم �8وان ، وأ���  ���L ب�M +=7/� ا
 " .. ا)3 ی��8ون ب&  اaر�Kء

 
ب�    �Kل /8وان أن +'� ا� ب� اaب�8   ) 126 ص 5ج (  ش8ح ��� ا'��5 34 - هـ 656  ��4 34 +�م – و!?آ� ا�� أ�  ح"!"  

  �:J " ..�� أ�M وذاك ی� ب� اaر�Kء     : " ا
 

    B�أن +'� ا8@/� ب� أب� ب:�K 8ل /8وان ب�           ) 371 ص  4ج (  34 ا�7� ا,8ی�     - هـ  328  ��4 34 +�م   – و!?آ� ا�� C=" ر
  �:J " .. ی� اب� اaر�Kء   : " ا

 
�Kل /8وان ) ع ( �� ب� +=�  �أن ا]��م اJ   ) 126 ص 5 ج(  أ���ب اAش8اف   34 - هـ 297  ��4 34 +�م – و!?آ� ا�=Sذرى 

� +���� ه�د�     :J  : ی=��3  ب�F(7  اب� ا
 " ..أ�M  7)=�3 أم ه� ؟        ی� اب� اaر�Kء  "  
 

��� ب� +=�      �U)در ا��/��  ��وج)ء J� ��    ) ع  (  أن ا]��م ا:J  : ی=�K3ل /8وان ب� ا
��� ب��ق ذ         " ,� � �� أ�M    ا+8ف! اب� \8ی� ر	�ل ا� و���&       ي ا/�Gز �S@'� ا8ای� ب��ق +:�ظ ، وی�        ی� اب� اaر�Kء ا�ا+�� إ

  " ..؟ و�� أ�N و�� أب�ك
 

��� وب�        ا أن �8وان �Kل 	�خ8  ) 351 ص  2ج (   �ری( ا]	�م  34 - هـ  748 +�م 34  ��4 – ا�?ه=� ذآ� J +�� ا)/F�B ب�BG ا
��� ��   ) ع ( +=� ! Fi4ا ب8   ی�  : " ی=3  و�'@    N��  " .. 34 ا"�ی�  اA@/8 دك 34 ا��ی� و

 
B وزوج ا�B50 ��وان �� �/I ا�)ل                   C ��)ن إ�  ا.C Y�(.ا� �A/�4ا� (!(MC: 

� وا/=�ك    1)ل ا�M=�ي �Aى +� أ    ) 50 ص  5ج ( 34  �ری( ا�Kا�  :أ�& �Kل �� ی=3 +� آ�9  	��� ب� زی�  +� ا
� +=�& ب%8یH أ84یB+      ��7/�ن +'� ا� ب� 	�� إ� أ84ی��7     /� و!&" �J�S ي�أ,3 أs دی��ر وخ/�/��Q أs دی��ر        !8!�8  آ�ن ا



آ�ن :   إ� أن �Kل   ،	�� ا8وم ر	�Z وأ��8 أن یOخ� ���� ث�ث/��K �Q%�ر آ/� أخ� ���� +'� ا� ب�       ، N=� >�'4   و+�8ی� أs دی��ر  
� +=�& +'� ا� ب� 	��       �J�S ي���K   ،  8�O4%�ر ذه9 �ث�ث/�Q ا:J " ..�Kل Z أدرى    أو /8وان؟ :  M=K  ، ب�� +B/�ن �ل ا

 
 :�� ی=3  ) 38 ص  3ج (  34 ا:��F 34 ا)�ری( - هـ  630  ��4 34 +�م – 1)ل ا�� ا+ث/�  

� ب"/�/��Q أs دی��ر �0�4�� B+ &�+/�ن     و@/F خ/_ أ84ی��7 إ� ا/�ی��  " :J،   أخ� +=�&  ، وآ�ن ه�ا �/� �4ش)8ا� �8وان ب� ا
أ+%��   : وب�^�� ی�7ل   ، +B/�ن خ/_ أ84ی��7 +'� ا� ب� 	��  أ+%�:  ، 4~ن ب�x ا��س ی�7ل   ا أ@�� �� F�K 34 خ/_ أ84ی��7 وه�

  �:Jا)3 ا�4 MJ((4�� C�/!        ، وأ+%� �8وان خ/_ ا$aوة ا����B       ب��ا إ�& أ+%� +'� ا� خ/_ ا$aوة اAو�        ، وl�8  �8وان ا
 " ..  وا� أ+=�   ،أ84ی��7 

 
،  ) 27ج ص ( وا'�ذرى 34 أ���ب اAش8اف   ،  ) 24 ص 3ج ( 34 ا%'�7ت ا:'8ى   - هـ 230  ��4 34 +�م – ا�� س�"  ل1)

 &34  �ری" - هـ 732  ��4 ��4م –وأب� ا,�ا   ) 143 ص 2ج (  34 ا8ی�ض ا�^8ة   - هـ 694  ��4 34 +�م –وا/9J ا%'8ي   
�   أن +B/�ن ب� +,�ن وهZ 9ب� +/)168 ص 1ج ( :J� ا84ی��7   & �8وان ب� اQ��5 _/ُخ  �Q�� _/خ M$=ب �Kو ، sأs    و دی��رأ

 ��Kأو ���� أ��� �� ا�ه9 أو ا,^�          وخ/=�� Z ،                �� �� خ�زن �,� �U ب�M ا/�ل إ+%�ء �8وان ���Q أs درهKرAوأ�8 زی� ب� ا ،
 ..ب�M ا/�ل   

 
  -هـ  328  ��4 34 +�م – واب� +'� رب&  ،  ) 28 / 27 ص 5ج  ( 34 أ���ب اAش8اف   - هـ 297  ��4 34 +�م – ا�=Sذرى 1)ل 
 :، +� +'� ا� ب� اaب�8 أ�& �Kل      ) 261 ص  2ج  ( 34 ا�7� ا,8ی�     -هـ 
 "   C'	 ��	 ن�/B+ ا��a5ن          أ�/B+ �%+O4 �=�=! �Q��5 8ح	ب� أب3  ��	ب +'� ا� ب� �SO4 ��7خ/_    و+�8ی� أ84ی �:J�8وان ب� ا

 �Q��$ " ..دی��ر 4:=� +B/�ن �4ه'�� & �O4:8 ا��س ذB+ �=+ N/�ن      �4ب)�ع ا"/_ ب/�Q)3 أs    : ای� أبs�"� 3   و34 رو. ا
 

M �� ی=3         )28 ص 5ج ( 34 أ���ب اAش8اف     ا�=Sذرى  1)ل �K ر��/ :  �� \8یH ا�اK�ى +� أم ب:8 ب�M ا
��ر   " //� ب�3 �8وان دار� ب�/�ی�� د+� ا��س إ� \���& ، وآ�ن ا �وا� �� أ�,M7 34   : �4/� د+3 ، �74ل �8وان وه� یJ�ث�

��ر   /�=/�� دره/� K�4 �/4& ، �74ل ا/a5 �7وت ���� إ84ی��7 وإ�KA N=��      : دارى ه�� �� ��ل ا ، N:�ن خ�8ا  M:	و M=أآ �
�=/�� ، �4:�� �8وان إ�   ��Z ور�7�K وأ+�ا�� وأخ,�� ثO4 ، �7+%�ك اب� +,�ن خ/_ إ84ی��7 و+/=M +=� ا�K�iت O4خ�ت     / أ��ال ا

 " ..ی$=� 3 وأ�� & �:8م �)H   : +8وة و�Kل 
 

)ن !�Jل   .C   ��/I ا�)ل     +	B اح5]ز!" �� ا+ر1 L\	  �C:  
                                s� ا/��Q أ:J��%8ة +=� ���+�8 ب�� أخ� �8وان ب� ا� ی)/:� �� ا �KرAأن زی� اب� ا ���ذآ8ت ا/�iدر 34 آ)9 أهF ا

  �  ..i�� �� ��,+O4'& ب�آ�� +B/�ن  إ� ا"=�,�     ه�9 4،دره
 

� �� ی=3     ) 67 ص  1ج ( 34 ش8ح ��� ا'��5   - هـ  656  ��4 34 +�م –1)ل ا�� أ�  ح"!"     KرAل زی� ب� ا�K ن�/B+ أن:  
 "      �Kر@/3 ؟  �74ل زی� ب� أر M=Sأب:3   :  أ ':3 إن و �:  34	F�' ا�   )&أ�,7   أN�l أ�N أخ�ت ه�ا ا/�ل +��0 +/� آ�Z3�A     M و

:�ن آ8�Bا  ،34 @��ة ر	�ل ا�  �� 4  اH ا/,� �U ی� :  �i4ح ب& +B/�ن !  � أ+%�M �8وان ���Q درهK8�5ك    ~اب� أر �G�	 �� ،   �� وأ
 " .. �� ا�8اق !=�=� 74�/�� آ=�� 34 ب�3 أ���   أب� ��	� ب��Oال 

 
         �B ��وان �� ا�6#C ��)ن !\"ى �"ك إ�  ا.C:  

 /B+ ��ن ب� +,�ن ب� ا��ص 8G4 34 �4��ی�� �aر+� 4�ك إ� أ@� أب��ء أ� أ+�اء ر	�ل ا� ، إ� اب� +/& �8وان ، أ@�                        ه�� ی'�
�=/�� إ� ی�م ا�ی� ، وK� ذآ��8                 / ..ا�Bث� ا�ی� !�=�ا ا,)�� 	��8ا ��)�� ب�� ا

 
   B� :  �� ی=3 34 +� �� �7� ا��س +=� +B/�ن      )103 ص 4ج  (  34 ا�7� ا,8ی�    - هـ  328  ��4 34 +�م - 1)ل ا�� C=" ر

 " C%K8وان           أ�& أ/& و	=� واU((4 إ84ی��7 وأخ� خ/��� �4ه'� Lا� +=�& و �=S ل ا��	8 �K�S 34�ك �8وان وه" ..  
 


 ا�A"ا     �& أن ا"=�,� +B/�ن ب� +,�ن ب� ا��ص أه�ى اب� +/           ) 168 ص  1ج  ( 34  �ری"&  - هـ   732  ��4 34 +�م  –ذآ� أ
� ب� ا��ص 4�ك     :J ..�8وان ب� ا



 
/��  :ا�Sح^� ا+و�  : �Sح^5)ن ( ��ب/��+�ة �� +/8 ر5� �a� M=Bر+� 4�ك �4!�� آ'8ى 34 ا)8اث ا�'�ي ، 74� 	='�� ا"=�,� اAول �� 	��ة ���ء ا

���ات ث�ث ) ص (  +� أب��� أن ا/aر+� آ��M 34 @�ز ���� ، ) ص ( و�4 & ، وذN ب�� أی�م �� �� @�� & a�� �=+ م�G�، وآ��M 	''� �� أ	'�ب ا
 N��دس و�� ��J0 M ذ ..و �K	g7 !����� 34 ش�8ه� ا

< �4ه'�� A@� أ� أ+�اء ا�'� :ا�Sح^� ا�.)	/� �B� اب� أب� ا��ص ا�ي ��& و�,�� ، ورx4 ا]��م +=3 ) ص (  !�ء ا"=�,� ا:J) ع ( وه� أوZد ا
3 خ�4)& �,^� أن  'Y� �7=���)�� إ� ی�م ا�ی� ، ث� أخ�ه� ���وی� و ��FK �=:)�� ا/8وا���ن ، ث� أ+�ده� +/8 اب� +'� ا�aیa إ� ورث� ا	)8داده� 4

 ) ..، ث� ا	)8ده� ا/8وا���ن ب�� �� &  ) ع ( اaه8اء 
 

 @�'F ش�8ا ی�"8 �4& �� أ+/�ل ا"=�,� +B/�ن         /� !�وز +B/�ن ب� +,�ن Z &Q�%+ 34ب� +/& �8وان �Kل ا�Jiب3 +'� ا8@/� ب�        
 :، �74ل �� ی=3 

 وأ@=s ب�� !�� ا�/��  ��  8ك ا� أ�8ا 	�ى      
:3 �')=� بN أو  ')=�        ��(4 �� M=�!ُ �: و

       �,%i/ د+�ت ا%8ی� O4د��)&  خ��4 /� 	�& ا
      �^� �K �� ��� وو�8K Mب�ك أ�8 ا�'�د  خ��4 

  �$ �/� Lث8 & و@/�M اJ/�   وأ+%�M �8وان خ/_ ا
 و��Z أ �ك ب& اAش�8ي  �� ا,3ء أ+%�)& �� د��    

                       : �� ی=3  ) 302 / 1(  34 ا]�Sب� a��/  34 ا�Jiب�   - هـ  852  ��4 34 – ا�#)�_ ا�� ح�� ا��S�3	�     1)ل
/8وان "  F�K 4 3 ز�� ���وی� :, ��ل أ��8 ا/�����  3ء ا,:�ا�0& ، �74ل �8وان   ��ل ا� وK� و�0& +/8 ب� ا"%�ب � 3ءا

 " .. ���وی� ی7�/& �4/� ش�ء 

 أ�& /� �Kل ا�Jiب3 +'� ا8@/� ب� @�'F ه��          )250 ص 1ج ( 34 اZ	)���ب   -هـ   463  ��4 34 +�م – ا�� C=" ا�=�     ذآ�
  ..و+=� ب�� ا"=�,� +B/�ن �,�� خ�رج ا/�ی��         اAب��ت 

 
 ) �Y@��: @Z �/3 رب'� /��� ، O4@^8 �� ) ص ( � ا�7رئ أن +B/�ن ه� أول �� ا	)�/F 	��	� ا�,3 34 +�� ا"=,�ء ، وF�4 �K +:_ �� �4=& ا

 3'�� ا/�,� �� �,�ه� ا:J� ه�� ه3 +/& ا�J� وا��� +=� l=/&  :=/�اأو �� ، ، و�,� �� أ@'�� ا�'3 و�J� اAو� ه�� ه3 ه�ا ا��+8 ، وا�J� ، وا
 ) ا����B ه3 أب� ذر ، رابC ا�ی� أ	=/�ا ، وأ@� اAرآ�ن اAرب�� 34 ا]	�م ، �C 	=/�ن ا/J/�ي وا/7�اد اب� اA	�د و+/�ر اب� ی�	8 

 
              B/�� ی�/8 \�ی� �4& ،       )  هـ  64 ر�/K ا�.)	�     / هـ   64ر�/K ا+ول ( ت
�  ��)و!� ا�� !J!" ا�� ��)و!� �� أ�C)ب �
ت أ &�: ،

� ب�� ش�8ی� +97 �� & وه� ی'=�       و�5در :J                                                                                  .. +��� 22ا
                                                                                                                                                                    


دي  �3 :  �� ی=3  )89 ، ص  3ج  (  �8وج ا�ه9 3  4- هـ  346  ��4 34 +�م –1)ل ا�
� وآ�ن       " :J +��� ، وآ�ن زاه�ا  ��7 ب"�ف أب�& ،        22 +��� أو  18 +/�8 /�  ��4 یaی� اب� ���وی�  �� اب�& ���وی� اب� یaی� ا

إ�& آ�ن  : إ�& آ�ن �8ی^� ، و�Kل Lخ8ون      : و:�&  ��زل +� ا"�A �4	'�ب ��5^� ب��  ��)& ب��8ی� ، �74ل ب�x ا/�رخ��                
        ���/�� F(K &أ� F�Kی�م ، وOب & . " .�:8ه� +=� ا)�3J ، وه�ا ه� اAر!�A ، U& \�� ب��  ��ز

 
�   !�وى 
34 ا�iا+H ا/�K8J     - هـ   973  ��4 34 – اب� @8G ا��)/�    و ،   )254/ 2(  34  �ری"&  - هـ   �4284 34    �– ا�/��

  :، إن ���وی� ب� یaی� ب� ���وی� �S� +=� ا/�'8 +�� وZی)& و�Kل �� ی=3        ) 224ص ( 
 �� ه� أ@H ب& ��& +=� ب� أب� \�9 ، ورآ9 ب:� ��  �=/�ن @)�         ���وی� ��زع ا8�A أه=& و إن ه�� ا"�F'@ �4 ا� ، وإن !�ي        " 

& و��زع اب�          F8 وآ�ن 8�5 أه�Aأب� ا �=K �ب�M ر	�ل ا� ، si7ُ4 +/�8 وا�')8 +7'&         أ )& ���)& �i4ر K 34'�8 ره��� ب���ب& ، ث
� ا��Aر +=��� +=/�� ب��ء �8i+     ��: و�Sر K 34'�8 ره��� ب���ب& ، ث� ب:� و�Kل    Y+ل ا�     أ�	8ة ر(+ F(K �Kوب�س ��7='� و &

� أ�8آ� ، وا�                  وأب�ح :�O�4 ، �� �4 �4 أ 7=� �8ار�"� أذق @�وة ا ، �'�:�� آ��M ا���� خ�8ًا �� ��=� �74�� �Y@ ،            ا"/8 وخ�8ب ا
�� آ��M ش8ًا ، 4:,� ذری� أب� 	,��ن ��     �  ، a� �/=4ل �� �:��& K)=& ا��Aی�  "  أ�Sب�ا ����   و:J ..ن و+=� رأ	�� �8وان ب� ا


ت أدرج ا+س5)ذ   A2  زآ "  خ%�ب  !/�8ة خ%9 ا�8ب �i+ 34ر ا�8ب�� اaاه8ة     "  آ)�ب 34 - م   1975  ��4 34 +�م – أح



"                                                                        :/� ی=3 وآ�ن آ���وی� ب� یaی� ب� ���وی� ب�� +�د & �� د�4 أب�& 
أ�� ب�� 8Y� �K 3�~4ت J4 :    34/� ا� وأث�� +=�& ، ث� �Kل       أ�8 ���وی� ب� یaی� ب� ���وی� ب�� وZی)& ��4دي ب���م ا�iة !����        

 &�+ M,�^4 �� ر!� �FB +/8 اب� ا"%�ب ر@/� ا� +=�& @�� a4ع إ�& أب� ب:8       أ�8آ: M�$(34       �4ب �(	 �: M�$(أ!�� ، �4ب �=4
� أو� ب8�Oآ� �4خ)�روا & �� أ@'')� ، 4/� آ�a A Mوده� ��)� و�� ا	)/)�M ب�� @�� ،          ��رى ا(�O4 ، أ!�ه� �=4 8/+ �(	 FB�    �ث

� ی"8ج إ� ا��س و $�9 @)� ��ت      & وa�� Fدخ .. " 


دي   �3 34 ا'�ای�    - هـ   774  ��4 34  –، واب� آ8�B      ) 73 ـ   3/72( 34 �8وج ا�ه9   - هـ  346  ��4 34 +�م   –!�
ل ا�
���\3    ،  ) 8/261( وا���ی�  : ، �� ی=3   ) 246ص(  �ری( ا"=,�ء     34 - هـ  911  ��4 34 –وا

 "         &/� @^8 & ا��4ة ا!)/�M إ�& ب�� أ��� �74�ا   :    �� Mرأی �� �واّ=& �� ُذMُKْ @�وة خ�4):� s�:4        :  ، �74ل  أهF ب�)N  اْ+َ�ْ� إ
� إ�3 ب8يء ���� �)"F +���  =�ن أ�)� @�و �� وأ �FG �8ار ��  ، و )�G أ 7ّ=� وزَرَه� �=� إ�Z 3 أ!� �,8ًا آOهF ا��رى    ، ، ا�=،   ا

� ی�i'�ن �� �� ی8ْو�&      ��& أ�&    O4!�=�� إ M�74 ، ��� أ	/N�� C ه�ا ا:�م ،            :  أهً� و�)�3 ی�    :  �� �74ل  �M إ�3 خ�K8 @�^� و
� أ 7=� ه�       " .. ! ؟ آ� ب�Jو �� وأب�ُء ب�زره� َوَ�ْ�ِ��� أْهَ=��  ، أ ,�ز ب�� أ���    ا ا8�A أ��� خx�@ �K8 و

 
 ) �Y@�� : �=�/�ا وآ�ن ا	/& +/8 ا�i7ص  +=� ���وی� ب� یaی� ا�يذه9 ا��Aی�ن إ� ا�Kو :&إی�� وS�د & +� ا"�M�  ، �4 +=/)& ه�ا و�7)&أ 

& @9 +=3 وأوZد� ، و@/=)& +=� Mَ/��وزی�	ل   �� و�K �� ل�Kو H%� �/ب H%� �(@ ع�'& ا M���� ، و@=Y�� �4=)& و:�& �G'�ل  وا�: �74ل! ب& �� ا
 ) ..ود���4 @�ً� @)� ��ت  4=� ی7'=�ا ��& ذN وأخ�و�! و�%'�ع +=� @9 +=3 

 
   I/=م رج)ل �ل ا�J5ي دارت ر@�� ب�� �:� ب��7دة +'� ا� اب�         ا�� اaب�8 وب�� د��H ب��7دة ا��Aی�� ا/G)/���         ا��Jد 34 ا8iاع ا

                ��,�J  ..ه��ك /����K �� ی"=s یaی� اب� ���وی� ، �L FBل ا'�M 34 ذN ا�MK اب� +'�س و�J/� اب� ا
�)87ی� 34 ا/�ی�� و�:� وب��                /34   ب� اaب�8 ، و�K �Kم ب� اaب�8        +'� ا� ا  وM�K ب�x ا"��4ت 34 ه�� ا�و�� ب�� Lل ا'�M ا

          sQ�% ..���ی)�� ب)$8ی9 +'� ا� ب� +'�س و�J/� ب� ا�J,�� إ� ا
 

�'� إ� ��%�7 ا  " ا�Gب��   " آ�ن ا��Aی�ن K� +7�وا ا ,��K �4/� ب���� 34 أ+�7ب ��ت ���وی� اب� یaی� ی�/� ا ,�ق     �G   Hب�� 34 د���
      34 �:Jُ� ا:Jَ'S 9$8 	� خ�� اب� یaی� اب� ���وی� ، +=� أن ی"=,&           هـ ب�  64 ذي ا�7�ة +�م     3، وب/�!'&  �� �8وان اب� ا

   � ..خ�
 

�� ا��)ص �� أ�/� �� C=" شd          ا�6#�  ا��  ت
�  ��وان        �4 34�"ب�� 	)� أش�8 ��      هـ 64 ذي ا�7�ة �� +�م      3ب� +'� ���ف ا
  .. ���وی� اب� یaی� اب� ���وی�   و�4ة

    F/G��� +�� ا]��م +=�4         3ّ	C,�(   هـ 3436 +�م آ�ن �8وان K� أ	8 ی�م اJ�� واJ ی'�ی�N ی� أ��8 ا/�����   : " وZ�K  )ع (  �4& ا
� " : 3,�4 +�& ا]��م +=3 ، :�& رx4 ب��)& و�Kل " ؟ Z3 @�!�  ؟   ب�� B+ F(K/�نی'�ی��3أو   � 34 ب��)& إّ��� آsّ ی��دّی� ، 

 ..  " و�� ی��� أ@/8اً  ، و	)=�7 اAّ�� ��& و��    وه� أب� اAآ'� اAرب��  ، & إ�8ة آ=��7 ا:=9 أ�,&     ب:ّ,& $�ر ب�')& ، أ�� إنّ     ب�ی��3
 
�� و	=�/�ن ویaی� وه��م : +=� أ��� أب��ء و�� +'� ا/=N اAرب�� " اAآ'� اAرب�� "  4�8 أ5=9 ا�=/�ء ,� :ا�Sح^� ا+و�  : �Sح^5)ن ( �.. وه� ا

:� اب� أب� @�ی� 4�8ه� +=� أ��� أب��ؤ�  �                                                          .. ا�aیa  +'� ا/=N  وب�8 و�J/� و+'�: اAرب�� وه
، " ��N و�� ب��N  وی=N وویF أ�� ��K " :�/Jل +� �8وان ) ع ( أن ا]��م +=3  ) 145 ص 5ج (  ذآ8 اب� اAث�8 34 أ	� ا$�ب� :ا�Sح^� ا�.)	/� 

، و& إ�8ة  �J/=� رای� �0� ب�� �� ی���K " :��5�S 9ل أی^� +� �8وان ) ع ( أن ا]��م +=3  ) 43 ص 5ج (  34 ا%'�7ت ا:'8ى وذآ8 اب� 	��
9=:�� اJ=أ�,&  آ.. ".. ( 

 
��)�رك   - هـ 405  ��4 34 +�م – ذآ� ا�#)آ/�     ) 560 ص 4ج ( 34 اK���':� 34 ش�7ء ا،  ) 152ص ( ، و �7 ا�ی� ا

�/��دى 34 و�4ء ا�34   �وU أ�& �Kل       ) 1359 ص 4ج (  بOخ'�ر دار ا/i%,�     �ر ا�ی� ا�S ی=3 �� +� داود اب� أب�:  
+=�&    ؟ C�i  �� F'KO4 هF  �ري :  ، O4خ� �8وان بK8')& ث� �Kل    +=� ا7'8- !'�)& -وا��0 و!�&  أF'K �8وان ی��� �4!� ر!� " 

� Lت      : ، �74ل  4~ذا ه� أب� أی�ب ا�i�Aري      8  ��� إ�3 GJ� Lت ا8GJ     ا�  ، إ�/� !�M ر	�ل       ا  )ص ( ا�  ، 	/�M ر	�ل    ، و
 " ..ا�ی� إذا و�& 8�5 أه=&      Z  ':�ا +=� ا�ی� إذا و�& أه=&، و:� اب:�ا +=�         : " ی�7ل

 
�':� ب�O& ش�( ا]	�م ، وK� 84ض +=/& و �7ا :ا�Sح^� ا+و�  : �Sح^5)ن ( & دو� �� أو !�� ُوsS  37 ا�ی� ا &'�  �� ه�ا ا=97 +=�& �084 ، و

�':� ش�3�4 ا/�ه9 ، و� 8i� ���S 34 34 +�م .. أ���� �� )�ه�� ا��س و�5�� ب4O:�ر� ��8 34 اL87ن ، 683آ�ن ا]��م ا,  & هـ ، و+/��0�K F ، و



 �4�  �Kو ، �:'��'ا���� وه� وا� ا,�7&  �ج ا�ی� ا  هـ756:� 34 +�م  37 ا�ی� ا
�/��دى 34 	/��د ب/��K �Y4�J 34 +�م :ا�Sح^� ا�.)	/� � ،  "�i 34 ا,7& واJ�ی< ور@F 34 ش'�ب& إ� ا/�ی�� 844 و� ا���� ا=+ Mهـ 34 ب� 

�G� ا�'�ي @)�  ��4 34 +�م / ) .. هـ 911ا/��رة ��رس ب�
 

        �!
 : ��وان !#)رب ا��03 ا�0=
!� و!L3 ا���5ة ا�0=
�=/�� آ�ن دورا أ	�	�� ، بF ه� ث�< ث�ث�      /ب�� ���وی� وأم ( ذآ��8 أن دور �8وان 34 ا,)�� ا)M,i+ 3 ب/��ت ا�Zف �� ا

  ��Q�+ �����/��� ا�'�ی�                         ) ا، وK� ا	)/8 34 ه�ا ا�ور @)� ه�آ& ��/��� +=� ی� زو!)& ، :��� ��آ8 34 ه�� ا,87ة ��Jرب)& ا
 : ه� �� ی=3 34 ث�ث ��7ط ، و 

  
1- "71 / 28(  34 �����  - هـ  241  ��4 34 +�م  – ذآ� أح -  �Kل �� ی=3      ) 16875 @�ی< ر�K &ام أ���  :+� اaب�8 ب� ا
وآ�ن +B/�ن @��   : i4=� ب�� اY�8 رآ�)�� ، ث� ا�8iف إ� دار ا��وة ، �Kل                   : /� K�م إ��� ���وی� @�!� �K ، �:� &�� ����Kل       " 

 إذا K�م �:� S=� ب�� اY�8 وا�8i وا���ء ا�خ8ة أرب�� أرب�� ، 4~ذا خ8ج إ� ��� و+�48ت 8iK ا�iة ، 4~ذا 84غ                       أ � ا�iة   
� و+/8و ب�       :J�� ا�J وأ�Kم ب/�� أ � ا�iة @)� ی"8ج �� �:� ، S �/=4=� ب�� ���وی� اY�8 رآ�)�� ��x إ�& �8وان ب� ا

 & Z�74 ن�/B+ :   + ب أ@� اب��+ ��     �/�&      : /N بU'KO �� +')& ، �74ل  Z�74 ، ل�K ،ل ،           : و�� ذاك ؟�K ، �:/ة ب�i� أ�& أ � ا=�  �أ
 �/�4~ن اب� +/K N� آ�ن أ /��    : (�=S �K�C� �/ ر	�ل ا� و�C أب� ب:8 و+/Z�K ،8      ! ویJ:/�، وهF آ�ن M��S �� 8�5 ؟    : �74ل 

 " ..� ا�i4 8i=�� ب�� أربC     4"8ج ���وی� إ: وإن خ�N4 إی�� & +��K ،9ل     
 
 :+� أب� 	��� ا"�رى أ�& �Kل �� ی=3       ) 326 ص 1ج (  J�JS 34&  - هـ   256  ��4 34 +�م –  أخ�ج ا�=4)رى -2
، 4~ذا �8وان ی8ی�      اM=i   ، 4=/� أ ��� ا/i=� إذا ��'8 ب��� آ8�B ب�            34 أ�J0 أو 4%8 -ا/�ی��     وه� أ��8-خC� M!8 �8وان   " 

  K &�7 83  أن ی=iأن ی F'  G4 ، ب&  &)ب��Bب  G4 ة      ب��i&   �3 �4ر ,F'K 9%"4 C ا M=74 ،  :  وا� �. 	��� K� ذه9 ��  �=�     أب�  :   �74ل ، 8�5 
M=74  :    ���ن �� ب�� ا�iة (=�G4�� F'K ا�iة              إن : ، �74ل  �� أ+=� وا� خ�Z �/� 8 أ+==Gی:���ا ی � " ..ا��س 

 
 ) �Y@�� : ه�� �:J:� Zن ا��س آ�ن ی�,^�ا +�& و+� ب�� ) ص ( 8�ّ5 �� 	�� ا�'� �8وان اب� ا ، �'%"�S 34ة ا��� ا)3 ی9G أن  :�ن F'K ا

 �'%" ) ..أ��� ب/8Gد ا�iة ، O4راد أن ی8ب%�� ب)Oخ�8 ا�iة ):�ن ب�� ا
 
3-  �� : وب��� ر!�& ث�7ت �� ی=3      ) 142ص (  34  %��8 ا��Gن ه��� ا�iا+H   - هـ  852  ��4 34  –ا��S�3	�    ح��  1)ل ا
/� و� �8وان ا/�ی�� آ�ن ی�9 +=�� +=� ا/�'8 آF !/�� ، ث� و� ب��� 	��� ب� ا��ص ، 4:�ن Z ی�9 ، ث� أ+�� �8وان ��4د           " 

�� 34 ب�          J= F	8وان @)� أر� N� ی8ض ب�=4 ، ���K[ا ��+ Zإ �G�/4�:M وZ ی�خF ا N�� ی�=� ذJ�9 ، وآ�ن ا=    9�)& ب�
&     "أب� ا,8س ، �74ل =8	�ل     : �� أب�ك ؟ 4)�7ل   : �� و!�ت �N=B إFB� Z ا'$=� ی�7ل ��      : ا'=�� Aب�& و& ، و��&     F74 &� إر!C إ

 K� أآ8م !�ي أن ی:�ن    ،	'N ، و:� ��+�ي و��+�ك ا� ، 4~ن آ�M آ�ذب� ��4 أش� �Z    �/7 أ�N�+ �J ش��� �/� M=K بOن أ  وا�: 
 " ..FB� �=B ب$=� �
 


2��   ذآ� 
 !��  ا�� 34 ا'�ای� ا���ی�    - هـ  774  ��4 34 –، واب� آ8�B   ) 135 ص 12ج (34 �����   - هـ  307  ��4 34 – أ
�3��7    و،  ) 712 / 11( ���    - هـ  852  ��4 34 – اب� @8G ا��9 ا�%/ : +� أب� ی��J أ�& �Kل    ) 265 / 18( 34 ا
 "   ���J��� ، �74ل �8وان       آ�M ب�� اJ�� وی:s اJ�� و�8وان ی)���)�ن ، F�G4 اJ��    : واJأهF ب�M �=����ن ، 4$^9 ا

��ن �'�& وأ�S 34 M=9 أب�N                       : �74ل ��N ا� +=�  �7��           " أM=K أهF ب�M �=����ن ؟ ، �4ا� J، وی^�s اب� آ8�B !/=� ا]��م ا
/8وان   "  ��J�� ا�  : �Kل ا�'3   : �74ل ا   �� و�� و:J ..ی�7ل �H7J آ)�ب ا/�S=3 أن إ	��د ه�ا اJ�ی< U�JS             " ..ا
 
 )��@ �Y : ابa@Aرة ا�	ي 34 �'�� ی�7ل " إ�/� ی8ی� ا� أن ی�ه9 +�:� ا8!_ أهF ا'�M وی%�8آ�  %��8ا " ا� ی�7ل 34 أهF ا'�M ا:J، واب� ا

 ��/���)Oآ�وا أن ه�Zء ه�  +/� \�8ه� ا�  %��8ا و���� 	��ة ���ء ا 8Q�i'وری��J)� ا�'3 أ��� أهF ب�M �=����ن ، 4/� ی)'�JSA �7ب ا��7ل وا
 ! ) ..ا�8Gة ا/=���� 34 اL87ن وأن ا/�ا���4 +��� +=� �0ل ؟

 
 ش8ح ���  34- هـ   656  ��4 34 +�م –، واب� أب� @�ی�       ) 283ص (  34 ا�B/���� - هـ  255  ��4 34 +�م –  1)ل ا��)ح_-4

 �5�'�3��7       ) 220 ص 13ج ( ا�+� +/8 ب�    ) 33ص   (  34 ا�iا+H ا/�K8J    - هـ  852  ��4 34 +�م  –، واب� @8G ا
    ���J� �Kل �� ی=3       :+=3 ب� ا:J��� أن �8وان اب� اJ : +� +=3 ب� ا



&  ، آ�ن أدB+ �+ C4/�ن �� +=� ��" F�74 :     ب8 ؟��/�'��& +=� ا  �:�� ا8�A إZ ب�N        إ: �Kل !  ��  ��7(� " ..�& Z ی
 
5-      (�
! �/��� ا�ي و�0)& & زو!)&        د��  �O وه� ی)7 أ�h  ا�g)م ا�#�3 أر� ،    أم 84وة ه3أ��� ( !��ة ب�M اAش�<    �� !8اء ا

   �4�JK أب� ب:8 ب� أب� Mة       /�ا�8ة �� ���وی� ب�� أن و+�ه�  ب) أخaQ�! C� م��� ��s  أK�ره� ���Q   زوا!�� �� اب�& إذا د	M ا
��� ب)$��F ا]��م          ��50 +�م   )  S,8   28وS  )  F�K,8   7 34  ، و/� ��تدره� وأرا�0 34 ا:��4 وا/�ی��      J هـ ، �Kم ا]��م ا

�� و G��a !��ز & ��4& ب�Gار !��      J .. ا/i%,�   ا
 

��� ی8ی�       : ا/�����  ی� أم " ل �� ، O4وS F5�ره� و�K ا��0)زة   أس�ع ��وان �� ا�6#� إ�  أم ا�C �/0�i)%�� 1=: أن ت�4ج        Jإن ا
�� �C ر	�ل ا� ، ووا� إن د�4 ��&           J��ه'� 4"8 أب�N و�S@'& +/8 إ� ی�م ا����7            أن ی��4 أخ�� ا .. "      �����/ردت أم ا

 �=Q�K ��Q�+ " :    ؟ C�Sل ، " 4/� أ�K  :  37J���� +���Q 84آ')��    �aل �8وان +� ب$=)& وأ+%�ه� Aم ا/�    ، ب& وا����& +� ذN ؟     ا
 ..وذه'M إ� ه��ك  

 
�    1)ل
 : ی=3 ��  )134 ص  2ج (  34  �ری"& - هـ  284  ��4 34 +�م – ا�/��
� و	��� ب� ا��ص    رآ9 �8وان ب� " :JM،  ، ورآ'��Q�+ M ب$=� ش�'�ء   �� ذN، 4/���   ا�K  : 3(ذن �4&  ب�L Zو  �@A،  ه�� O4 

� ب� �J/� ب� أب3 ب:8   	�7 ی�م ا'$=� ا��'�ء  :  ، أ 8ی�ی� أن ی�7ل     5�=�� رؤو	�� �� ی�م اF/G اA@/8    ��! ی� +/�  :  ، �74ل ا
           &��� اب� +=3 !/�+� �� ا��س ، �74�ا J : ، �74ل  �ا� �� ه� +���� إZ آOآ=� رأس    ، 4  �8وان د+�� وLل  :  M�!84 ، وا!)/C� C ا

   Hأری Z3 أ��Sدم إن أخ3 أو �/GJ� &�4    ��J، ه�� ا"���i ا/�)8آ� 8K �KبM ب�� أم ا/����� و���وی�          34 ا'C�7  ، 4��4 ا
 " ..  ر+�ی� ���وی� �� ��ل و!�� ��C0 و!�=)��

 
   :ی=��3  ) 227 / 4(  34  �ری( د��H  - هـ  571  ��4 34 +�م –!�
ل ا�� 3C)آ�    

�� 8G@ 34ة ر	�ل ا� و�Kل        " Jاب ی�C� �4 ر	�ل ا� ، K� دB+ �4/�ن ب�'A         ، C�7دع اب� أب3  8    �� آ�M : أب� �8وان أن ی��4 ا
 ��� یaل +�وا '�3 ه�ش� @)� ��ت          و�8وان ی��=4 ، N " ..��aول ی8ی� أن ی308 ���وی� ب�

 

 ا��Aج   �'���   – هـ  356  ��4 34 – ا+A2\)	�  !�وى أ�%  ) : 75ص (  F �7� 34 ا

�� ب��� أ!=& وأر	F إ� +���Q أ          " JM+a,4 وأ	M+8 84آ'M ب$� وا	)�,8ت         ن  Oذن & بOن ی�C� �4 !�� ،        +���� ش�8 ا]��م ا
��ح وا@)�Gا بOن ی�B+ �4/�ن 34 أ�iK ا/�ی�� وی��4 ا]��م           أ��� ، وآ�ن +=� ا/�ی�� @���� �8وان   ب�3� �4ش)/=�ا ب�:Jب� ا

�ا     �Kار !�� و�Gب ��J�� +=�&           :  اJ��م O4ر	Z     F ی�C� �4 ا�'3 ، 4'=� ذN ا3أ�� إذا آ�ن ه�ا �4 @�!�      : إ� أه=& ا   ، &�4 
  � " ..!��9 أ�3   اد3���4 إ

 
   ، k"ار ج
�� B/ح)ول ا+�)م ا�#3/� د�� أخ          sK�/وب�� أب��ء ا%=�7ء وأم ا/����� +���Q 34 إ�Jق اAذى بOهF ا'�M 34 ه�ا ا

�� ب��GJرة وه� 34 \8ی7��          اaJی� ،   J ، أ��م ا7'8 دارت ���8lة ��/� ب��        ا�'3   إ� K'8  �74م ب�^�� ب8شH !��زة ا]��م ا
�� ب�Gار !�� ، بF إ��� زادت 34                             J��� وب�� أم ا/����� +���Q ب�� أن أ+=�J  �+ M�ی�� & بZ &�O ی8Gؤ +=� د�4& اJا]��م ا

�� ب�Gار !��        ا)J�ي  J !..  ب�+� ���� بOن  �7 ش�8ه� إن ه� د�4 ا]��م ا
 

 34 - هـ 356  ��4 34 –، وأب� ا,8ج اSA,���3     ) 298 ص 3ج (  34 أ���ب اAش8اف   - هـ �4297 34   �–!�وى ا�=Sذرى  
    ���'�% ، أن أم ا/�����        )293 ص  13ج  (  34  �ری( د��H    - هـ  571  ��4 34 +�م   –، واب� +��آ8     ) 82ص  ( �F �7 ا

�� �� ی=3      J=C/G ی�م د�4 ا]��م ا M�K : 
  " ..�)Z �� 3 أ@Z   9  ���4ا 34 ب  " 
 

���            )73 / 8(  34 ا%'�7ت ا:'8ى    – هـ   230  ��4 34 –!�
ل ا�� س�"   J�� واJ(  أن أم ا/����� +���Q آ��9G(J  M �� ا
� و�� ا�آ�ر أب�ا وA ZوZد ا'��            إن زو!� اFJ  Z F!8    :  ، وی^�s اب� 	�� أن ا]����� ��N وأب� @��,� Z�K         ) ع � Zو ���ت   
 ،   � !! ..ی:� ه�ا خ���4 +=� أم ا/����� ، 8�5 أ��� آ��i7  M� �� وراء ذi7  �� N�             وه�ا �C/G +=�& ، و
 
 )��@ �Y : ب�7ل �=�  ��Q�+ �����/�  :� أم ا��� �� +=3  " ا�'3أJ�� ��� ، واJ& " ا�Kب& ، و ��J، أ�� ! ؟"   ه�ا 	�� اب�3إن " ، ��ة ش'& ا



� آ=�  M9 آ��=K آ�ن �3'���� ؟اJ�� أو اJ=:8�B �� اA@�دی< !  ی",H آ=/� رأى ا �Y4�J��M وه� ا8اوی� ا� F3، ه(�� ا�K 3'� H@ 34 )ص (  ا
��� خ�S�i ، وH@ �4 أهF ا'�M +/��� ؟J�� واJ�� ب�Gار !�� ؟!8ی/�، هF 8:4ت 34 أن  /a! �Jًء �� ! اJ��� د�4 اJب F/G ! ) .. ی�م ا

 
 62+� +/8 ی'=�  )  م 685 أب8یF  13(  هـ  65 ر�^�ن +�م 3 @),& 34  و37 أش\���Cة � !"م ح6� ��وان ا�� ا�6#� أآ.� ��     �

  .. ود�4 34 ب�ب ا�Gب��   +���
�Z 9  آ�ن) أم خ��  ( بOر�=� یaی� اب� ���وی� 34 أ+�7ب ه�آ&  +����  aوج �8وان F�K 34 أ	'�ب و�4 & أن � اQدا   ��ویب� ���ی�8   خ�

             N=/�� +� ��ای�� 34  �� اب�& +'� ا Ui4O4 &�=+ M/7�4 أ�& ب/� ی,�=& �8وان �=��� �� ب��� ، M/7(��4 ��&       آ�3بO4 ، &�Oخ'8 خ� 
& 34 ا='� ، وF�K ب�O�� أ�5ت             �� .. 4"���7   ا�Gاري ب�C0 و	�د� +=� و!�& أث��ء ���& 4/�ت �"���K ، وF�K ب�O�� د	M ا

 
�7ء           34 اJ=�7 ا   ��7د�� إن ش�ء ا� ، 	�)�8ف +=� 84ع Lخ8 �� 84وع ا�8Gة ا/=���� 34 اL87ن ، 4~.. 
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