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 ). ا�"��� ا-و�  أن ا������    �
 ا��ه��� ) ا��� ���ه ا�� ����� و���� زورا إ�� ا����     ( ذآ���ا��� ���ه ����"! م���     ( ه� �
م آ()          ) ���  �� '�� ا��هب و���� أی# إ�� ا�     ,�86 م� م��7 واح� و456 واح� ، وه� ا����دي ا���/س�- ا�� ، ;:9ه�

ب ، وأ8Aق ا���ی? ا����ي �<س8ا=���ت                     B5ت '�8 �� ا��ب مC'أ �; -��Dا�� �; Eم"ه� /Fر ا�"ي أ� ..اGح�
�              آ� ذآ�8 أی# أراء �(M آ�ر '��ء أهI ا���� ;� ه"ا ا����K ا�#ل ا��#I ، و,�               �' �� ��ل ;� س�8ة م��,��ء ا��� �C��ا� ��

 .. ا��هب 
 

�                 ). ا�"��� ا�6��� وا4�5 ا�12�3         �' �� � م� آ�) ا��ه��� أوض�Q أن م��S�T� � ا��هب ، وذآ�8�' �� �;� س�8ة م��
��� وی/م���C� 8- و��) أم�ا��-      � ..ا��هب آن ی:�8 ا��5

 
4 ا�!��7      (
8 �6�ه8 م7 اGس8ة        م� ). ا�"��� ا�6T� آ�� � ا��هب م� ,9ل آ�) ا��ه��� أ����- ، ورأی��' �� �س�8ة م��

د!     �� ذه) م�                 ی�:��ن ا��آ�� وأU�S أحVا��- ، و���� و��) أم� ، وآ�� زاد م��ED س8'� ;� �:��8 وI�V وس�� ��ء ا��5
          ��ف م� ا������� �W'- أ��- م8Fآ�ن آ�8ة ، وا��ه�G8ات اF' Y85 ;� آ���-        ج8اء ذ���ن ی8Cون �"�Y '�� س��I ا�� .. 

 
    �  ). ا�"��� ا�
ا�:� أورد��D)آ�� ه- م �ص ا��ه��� ورأی�T� M)�     -8وه�� أن آ)� �������� Uم� ا��"ا� �،  ن �ر�:ب ا��Wی

��� واس��9             �� ا��هب ;� �:��8 وI�V ا��5�' �� � ..ل ��=�- وأم�ا��-    آ� ذآ�8 �/س�[ ا����:� اGو�� ا��� ���Q م�دئ م��
 

   �
� ا��هب         ). ا�"��� ا�;��� ذآ�' �� ��/س�[ ا����:� ا�^��� ا��� وا�B, ��' Q�S ا����:� اGو�� ;� ���� ج��7 أ;:ر م��
   ����8 وI�V ا��5:� �;        ذآ��8 و��) أم�ا��- وس�� ��=�- ، آ��          �ح�� م� ج8ا=- ����6 �� حS ث م�    �/س�[ ا����:� ا�^�^� وم

 I�V.. 
 

4 ). ا�"��� ا��دس�     (
8 M)�      �; ����ا '�� �Wوی8 ا�:�) ا��� ��ی��- ح�� ی        ا�:"ب و  ج8ا=- ا��هB`          8�� '8Fات abف ج8ا=- ا��:
ح�� م�           S س- ا<س9م ��c ا������� ، وم�  ..Gم�ال اس��9ل �e'8اض وا   وا�I�C ا��� ار�:��ه

 
ت ا��<          � ا��ه���  ). �5ر ا�"��� ا-و�  =�4 أن ا�����     �4 ). ا�"��=ط ، و=� ��� A!ة ت�س:�� اس�43ت �8  خ
E( .ه

                       ���ط ، و���< ه4ك ���H واح�ة وه  تF�:3 �3!16 ا������ ا��ه��� ). أ):�
ا��� �! ):�N  ا�!��M أر�: �L هJK ا�4OPا 
 � .. ، س44=R ت�Q ا�4��H ). هJK ا�"��� ا-خ�
ة         �L �4. أ���    أستKت�

 
�ا ی`�8ون '�� ا���ن اfم�� ;� E�6 ا�WDی8ة ا�(���8                     �ت ا��ض�� '8ض� ا��Wی� م� ج8ا=- ا������ ا��ه��� ، رأی� آ�� آC��ا� �;

�ن ��ءه-         �T�`ا��- ، وی��8ون م����� ، وی�����ن دمءه- وأم:�; ،  ..و,رج�
�c ����- و���       اGم�ی�� ا<ج8ام�� ;  أ;(ل�(M ا���(�    ه"! ا����C    ;�س�(8ض Bن ح�� �8ى ا���ء م�     أ;(ل� ا���D9م"��- ا��� 

    ��� ..ا������ ا��ه
 


�!� ا-و�  Tا� : 

ي 'Hا� 
م   – ذآ' �; �;�م   –، وا��9ذرى    )  60  ص4ج  (  ;� �ریo اGم- وا����ك    - هـ   310 �' �; �;� ;� - هـ  297 �

 :م ی��  ) ع (  '�� ا<مم '��  ;� (8اق ارج ��;� 6/ن أح� ج8ا=- ا�5�       ) 368ص   2ج ( ا��ب ا86Gاف    



 "                  !�'�; Eر ، ;(�8وا إ���� م��- ;zذا ه- �8جI ی��ق �م8أة '�� ح�T' Q85ج;     E� ا��Vو ، !�'W;دو! وأ�ل   : ;��V ؟ Qم� أ� :   أ�
ح)   S ب أ;W )ص( رس�ل ا| '�� ا| ا�� ,��� E�' }Cن س�! ،ث- أه�ى إ�� ث��E ی��و�E م� اGرض وآ'  E� ا��C; :  ك ؟�'W;أ

لV :  ا��V ، -)� :      Yأ�� �' �ث��; Y��' روع a E�     م� ا���� E)ی? س�� �E     )ص( ���)�ل، �(I ا| ی�V   :    ل� ا| ح�ث�� أ�� '� رس
��E ی��� ;�� )ص(�  آ; أن ;��� �:�ن ی��ت ;�� �V) ا�8جI آ� ی��ت ;����; U�T8ًا ، وی; آ��; U�Tوی 8ًا وی��� ;�� م�م�ً

 �ا  ،م�م�ً�C; :          8�'ل ;� أ�� �:8 و�C� �ا ؟ ;/ث�� '���� ,�8اً     ��"ا ا���ی? س/��ك ، ;��V  :   E�;9, ن ;� أول�ل ;� '^�C� م
لV  ;�   :  و;� b,8هًC�ن م�ا ،أو�� و;� b,8ه    إ�E آ�V  :        !��ل ;� '�� I�V ا���:�- و�(C� ل  ;�V ؟ : Eم�:    إ� |- وأ6�   أ'�- �

 '�� دی�E وأ��" �8�Tة    ً�V��ا، ��C;  :  7��� Yإ�   �� a '�� أ;(�=ه أح�ًا     وا| ����V Y���Cً� م   ! ا���ى و��ا�� ا�8جل '�� أس����V !
�ا �E و�م8أ�E وه� ح��� م�ّ- ح��         ��Vث- أ !���ا ��I5� Q م�اQBC�; 8V م�E ر��� ;/,"ه أح�ه- ;C"ف �� ;�            ;/,"و! ;:��W� ، E�;

لC;  -ه�ه م� ;�E  ! �`�8 ح�� و�`�8 ث��   :  أحCوأ� ����; !    ",/; E��E ،      ث- أ," س���� E�8#; ا�"م� IهG 8یW�, E� 8�; ، Eی���
�ا�C; :   رضGد ;� اح) ا�W�5ی8 ;/رض! م� ,�Wی8!        ! ه"ا ;�S ��/; !     لV ب رأى ذ�Y م��- ا�� ,���;:       ��; ��VدS -آ�� ���

' � bم������ a -��Vروع '��Y              ��� م�:- �/س ، إ�� ����- م أح�ثQ ;�          أرى ;�Cو� ، �!     ! ا<س9م ح�ثً��"; !�)Dض/; E� ءواD; 
�Q إ�� إ�� أ� ام8أة أa         ! وسل دمE ;� ا��ء  C; ا إ�� ا��8أة���Vن ا|    وأ�C�� !   ��B� 8واC�;.. 

�ا ث9ث ���ة م�   ��Vاوی�        و��Tن ا��ا أم س���Vم� ا������� م�      ! ��� و E)وم� م ً��' Yب وا'�8اض�-         ;��� ذ�� ا| �� ,��' -���V
ح�� ا����    ��/���- ;���8 ;�� ��`E '��- ، وی:�) �E إ��E '�� وج�E وa ی:��E ، ;85ج        ا��س ، ;�(? إ���- ا��رث �� م8ة ا�(��ي        
        !���C; Eم إ���C85ج ا�; -��=�ا   ا وأ�� ا�8�5 أم�8   ! إ�� ا���8 ����C; سم إ��E ا��C; سی أم�8 ا���م��� '9َم ��ع     : ���م��� وا��

 م�            ه�aء�A8; ذاz; م�Cإ�� ا�  ، س8 ���� ;� أم�ا�� و'����� و����- س�8 إ�� '�و� م� أهI ا�F/م         وراء� ی�5����.. 
���8 ، و�(? إ�� أ     م9ً�C إ���-   ث- جء � ��C^د ا��إ��� ���V إ,�ا�� م�:- ����C- ��- ، ث- أ�           إد;(�ا : هI ا���8ووا;! �V[ وس(� �� م�(

    �Cف '�:- ح�� أ���:- وی8دآ- إ�� ,�8 م� أ��- '��E م� أم8آ- ،                   �رآ:- وآ�V )�Cا| ی Iم ، ;�(/Fا� Iا    أه��C; Eا إ���^)�; :   آ��
 136 ص  "  ..��Vُ��- ، وآ�� ����I دمءه- ودمءآ-     

 
�: م9ح�� ( C� 8 '��م�^:�; ،  م7 ج8ا=- ا������ ا��ه��� ، ;9 ی(�� ذ�Y أ�� �� �"آ8 ج8ا=- ا�5�ارج أی#�C�B� ی�� ��8ى�ل أ�� س�(8ض ج8ا=- اGم

وی� ;� دا,I ج�� اGمم '�� )�� �را ,م���ا ���ل أن ا�5�ارج آCی? ی�، ;W'���- ا�V �� ?)6G[ آن أم�ی ) ع ( م� ا���ر,�� و'��ء ا��
 � ، وهT�ق م7 '�8و �� ا�(ص –,��a�م '�� I�V ا<مم '�� – �Cن س�ح� ، وآTی(� ر;7 ا���, ��' 8Sع (  م� أ ( ���S �; دة�C8;� ا�A �;

�ا�E م��8دا V 78! مS�م ح�' Eم '�� '8ض� ر;M ا<م�.. 
ل ا��9ذرى V– م' �; �;�م –�� أ�� ح�ی� ، وا ) 383ج ص (  ;� أ��ب ا86Gاف - هـ 297 �' �; �;� 2ج (  ;� 86ح ��K ا���A9 - هـ 656 �

 :م ی��  ) 114ص 
ل '�� أهI ا���8وان ، آ�) وج�! م� م(E م^I إن" �V E`ی7 و���� �ا إ��E، وو'�ه- وا�V �� ?)6G[ و8�A! م(وی� ����ام��ه- و�"ل ��- ح�� م�V ، و�^

�ل ;9 ی���Q'� ا����8 م7 '�Cن ی���E، آV إ�� E��'�� ;9 ی��7 �'��ل ! ، ویCوی� یل: ;:ن م(V ء أو�' a8 ج�� و�`� ���S �)� ً��' Qر�� حC� :
د �'aو"( .. .. 

 
  ���
�!� ا�6Tا� : 

  ���م – ذآ
 ا��:' �; �;����� ا��(رض�� ��-        ) 193 ص  2ج (  ;� �ریE5 - هـ  284 �Cوی� ;� ا���ات م(V ج8ی�� ار�:���
I�S آ� ی��          ، ��ا م�E ، وا���:�� �� 8Tأ�� �:8 ;� م �� � :وه� ا���^�I�C� I م��

  "         E� 8 '�� 86طTص '�� من '�8و �� ا�(���م� س��   ووجE م(وی� �� أ�� سِC; ، 38        ، م/Fا� Iج�� '��- م� أه E)وم ، 
 ��ر �� أس� ا����D ، و'�� أه��B��; I 8��6 ا�5^(�� و'     ;:ن '�� أهI دمcF یWی'Gا �ا����� ، وم(وی� ��   �� أهI اGردن أ�

�ل       ح�یK ا�:��ي '�� ا�5رج� ;���C- م��� �� أ�� �:8 ���ض7       Cن '�8و یل �E ا�����ة ، ;�ر��- م�ر�� 6�ی�ة ، وآCی :  Qرأی م
I^ص        میI '�8و �� ا�(�; ���� آن م��� اس�"م� إ�� ا���Vة ، و�ا م     ی�م ا������5; ، ���� �� أ�� �:8 وح�!   ا����� !    �'� س�D;

�م     V لWم� I,�ق      ,8ا�� ، وا��(E ا�� ح�یK ا�:��ي ;/,"! وE��V ، وأد,�E ج��� ح�ر ، وحEV8                    ث- م#� ;VW� ق ی(8فVر ;� ز���
 " .. ا���ف  

 
ل ا�L أ�  ش�'�     =– �; �;��E  - هـ  235 ��Tم8اء (  ;� مGب ا : ی��م  ) 30116آ�

ل      �(? '�ّ� �� أ�  "  V ، 8Tأم�8ًا '�� م � �E�; E و��6!    ;:�) إ��E م(وی� و'�8و �� ا�(ص �:�ب    : � ��) �V[ �� س(��A/;
     ��)�Bوی ب Gن ی`ر ����:� ل   وأو'�ا! ، ;:�) إ����V ، E��ل : ;� �V :        E�#; ب ی"آ8ان�:� Eإ�� ه� ا�:�ب آ���b ��; 

   ، ;:�) إ��������V ��; E�ً)�Bول ی`��    ویGا ����اب آ�D� ،   ع�ل أح�ه� ��,8      ;�- یC; ، E�V aّإ ً��6 :    ��� c�B� a وا| م



    ، �ل       �V[ �� س(V ، ��' ��' E� 8:�� لل       : و�:� �(V ، �ّ�' و�� إ��Gا E��:� ^)�; :    �;�ل �E أهI ا�:C; :     ��و ا| �V[ �� س('
ل '��  C; ، E�W'; :   �ا إE�W); E�W' aّ ،        وا| أ وی�:- أ��/; ، E�9); ى��م '�� �V[ ��          و�(?  '�- ه� إحV م��� �� أ�� �:8 ، ;��

 ]�V E� لV �7�S آ"ا ، وإیك أن      إذا آ�) إ��Y م(وی� �:"ا وآ"ا ;/آ�) إ��E �:"ا وآ"ا ، وإذا 7�S �:"ا             أ��8 م bم8ك �E ،  : س(;
ل         ;(�Q   أ��8 إ��Y إن   Gآ�� �5�� م أمE� Y�8 ، وا|   V ، ر��� QV8ر ;/ح� Q��V ث- أد,�Q ج�ف ح�V :   E� Yذ� I)�;.. " 

 
 )XحYن��ا�E ) ع ( ��� ا<مم '��  :ا�!Yح�X ا-و�   : 3V E�� �/س� م��ال ح�Vو ، ?^D�� I�^ل ا| ;�� ا���� ی�م مE��C ;�، و�� ) ص (  ذ�Y �8س

 Iل ��، �8�5 د��V �C;� �)� -6�اء� ه�'aا  ���E ا�� م�E��'�; -D وه� سجV  ی��  أ����ا �(مE ، وأ����ا ;8اz; ، E6ن أ'� ": �(� أن �IC إ�� ا���Wل م
�! �� ض��8 ���8#C��/; Qْوإن أم ، ًSTV �ًا وإم�' �وا إن ا| a ی�) ا��(��ی�  ;/� و��� دم� ، إم�)� aن. و�5�ض� -:���� ا��a (�B أ��' ���  ی

��� ،دمء ا�V aإ �; ���Cُی a ، أم�8 ا���م��� I�V ن���C� �ضً, ������ Iْ�̂�َُی aض�8ً� �#��8 ، و !��8جI ،  أ��8وا إذا أ� م�Q م� ضE��8 ه"! ;ض�8�
�لCوس�- ی E�bو E��' |ا ��S |ل ا��ر إیآ- وا��^��: ;��z س�(Q رسC)ا� (�:�� �  " .. و�

 ����D^? ، وا�4TC م��8Fة و�`�8 ا��� ���Y����' I ا��TC  ذآ�8 :ا�!Yح�X ا�6� I�^ی�� ;� ا���� ;IT ;� و�� ، ا�:�) ا����� أم�ت 'cF اGم
� ا| �� ا�8��W وج^� زی� �� '�� �� ا����� رؤوس أهI ا���Q ;� آ9�8ء �(�8ة �' �^D� I�^ا��� �;  ) ..، و8�Aه

 
   �6�
�!� ا�6Tا�: 

    .��ل ا�L هYل ا�6= – �;� :;� واح�ة م� ج8ا=- م(وی� م ی��     ) 421 ص 2ج  (  ا�`رات  ;�- هـ  385 'م  ;� �
 "       E� لV8ي و��7 '�� م اس�Q)B ، ;�� وج��E م� اG'8اب ;�            س8 ح�� ��8   : د' م(وی� ا�#�ك �� �V[ ا��ح�� ا�:�;� و��8��

��' �'�          ���' 8A/; 9ً�, أو ��م�� E� ت��ة         ;/E��' 8A ، وإن وج�� �; Q��Sوإذا أ ،          Y`�� I�5� ����C� aم[ ;� أ,8ى ، و/;
       ، ���C�; هC��� Yإ�� Qس8ح �V  ��� ث9ث� abف إ�� أر�(� abف ، ج8ی�ة ,�I         أ����; E8ح�;..  

ل V :   كر ,�I�V/;           ��' E�َ ا�#�A/; ����)^��(��- ، ث- أ�C�; I�V       ا��ج ;/," أم   ی/," اGم�ال ویI�C م� ��C م� اG'8اب ، ح�� م8 �
ح) رس�ل ا| ��S ا| '��E وE�b وس�- ;E��C ;�    '�8و �� '��[ �� م�(�د ا�"ه�� ، ه� ا�� S د��8یc  أ,� '�� ا| �� م�(

      E��Sم� أ سً� E)م I�Vو ، ��BCBCا� � " .. .. ا��ج '�
 
 م� ���V-: م9ح�� ( ��); ������ن '�� ا�����ن ا��ه��ر ا���Aأ د��- ;� ��� أم�� آ�V  م' �;38 ]�V �� كدة أح� ج��د م(وی� وه� ا�#��C� هـ  ،

 K�D�ا� �; �ه أی#�); ���� أن ا��ه��� ا���D� ا��ی� ا��9�V K�D و��� و�8FیV ا� ) ..;� ا�8Cن ا��ض� وآ� هج�

 

�!� ا�
ا�:�   Tا�: 

    .�� : هـ م ی��  38ی�� م(وی� ;� أهI ا���ی�� ;� 'م  ;� ج8  ) 197 ص 2ج ( رات   ;� ا�`=ل ا�L هYل ا�6
 "   I�Vة ، ول �E        ووجE م(وی� 8��ُ �� أ�� أر�C; ، Iف رجab م8 �� ��ي ، ;� ث9ث�س8 ح��   :ا�� أر�ة ، ا�(م8ي م� ��� '

       Q�Sم� أ Iل آ�ی�� ;�8د أه�� ، وأ,� م� م8رت �E ، وا��) م��� 8��   �; I,م�� �- ی:� د aً ، وأوه- أهE�    I م��'� 
         ، -���وأره) ا��س ;�� ���      �8اءة ��- '��ك وa '"ر ، وس8 ح�� ��,I م:� وa �(8ض ;�� Gح� ،              وأ�a E  ا���ی�� أ�Y �8ی� أ�

� جء�� آ���-      م:� وا���ی�� ، واج(��- 86ادات ، ث- امM ح�� �/��        V�6(� ، و �� ء ، ;zن ��)�S.. 
    a I)D; ، 8��  ی�8 ;85ج            �م ا���ی�� ، و'���V وی� ، ح��ري ;����        ��� م� أح�ء ا�(8ب إI); a م أم8! م(T�Gب ا�أ�� أی

ل       V -ا����8 ث �)T; 8�� I,ی�� ، ود�����ً     ! أهI ا���ی��    ی : '� ا��ِ�َBِْمَ�ً� ُمb Qْ�َ�ًا ِمْ� ُآ�I  م^I ا���ء �:- ، 8ْVََیً� َآAََر �َVُِرْز َیْ/ِ��َ�
ُ��ا   َ;َ:َ�8َْت ِ�َ/ْ�ُ(ِ-َمَ:ٍن �ِع َوا5َ�ْْ�ِف ِ�َ� َآDُ�َْس اَ� اُ| ِ�َ�Vَاِ| َ;َ/َذا    Qه6 ، Eوج(�:- أه� I^7 �:- ه"ا ا��Vأو �V |وإن ا aَن ، أ�)ُ�َTَْی 

  !�ل! ث- م زال ی���F- ح�� �Wل       . ا��جV  :      |ا ��' �� 8��c�B ج;        S ري إ�� أم س��� زوج ا����T�Gوس�-      ا E�bو E��' |ا ��
لC; :    Q�F, �V وه"! ��(� ض9ل      إ�� I�Vأن أ ! Q�V  :         ��:ب ا��Sأ Qح�� ��Cن ا��z; ، 7ی�ا ی����ن ا�Tُ�) ،        إذًا ;��'�� أن آ

�م�-   V 7د م�'G#8ون ا�وی.. " .. 
 

 ;� - هـ 463 'م ;���;�  –ا�� '�� ا��8    ، و ) 197 ص 2ج (  ;� �ریE5 – هـ 284;� 'م  ��;� –ا��:���     أورد
ب ;�اaس��(ب  �SGى       ) 161  ص1ج (  م(8;� اWا���8ی (�B5وا� ،– �;� ا<آ�ل ;� أس�ء ا�8جل ;� - هـ 502 'م ;� �

 :  ی�� م )  28ص ( 
رة ��8     " A ، �ّ�' أم�8 ا���م��� �رات م(وی� '�� �9د ا������� ;� '�A 7�;أ I)� ی�� وم:  /�� أر��ل   ة '�� ا��V ، وا���� �

�ی�� ;�8د أه�� ، وأِ,ْ� م� م8رت �E ، وا��) مل آI م� أE� Q�S           س8 ح��  : " �E م(وی� ��� 8��     �; I,م�� �- ی:� د aًم
           ، -��� ، وأوه- أهI ا���ی�� أ�Y �8ی� أ���'�            ، � وأ�a E �8اءة ��- '��ك وa '"ر ، وس8 ح�� ��,I م:� وa �(8ض ;�� Gح



س ;�� ��� م:� وا���ی�� ، واج(��- 86ادات ، ث- امM ح�� �/��          وأره) ا��        -��� جء�� آ�V�6(� ، و �� ء ، ;zن ��)�S !   85ج;
�م ا���ی��       ��a I)D; ، 8 ی�8 ���   V وی� ، ح��  ... " ..م� أح�ء ا�(8ب إI); a م أم8! م(

 
� :ا�!Yح�X ا-و�.  : ت�YحX ثYث( 'ي ��Y�� �; 8 ا��"��� ا��� �(8ض �� أهI ا���ی�� ، و�� س�8B ��8 '�� ا���ی�� وأراد آن أ�� ه8ی8ة م� م�

�� و�� أ� ه8ی8ة '��� آ�:;/ة �E '�� م����اتأن ی�ED ج�C� E� وی� ..  م(
 ���� ه8ب أ�� ) ع (  أرسI ا<مم '�� :ا�!Yح�X ا�6Vو ، ��8Tی�� و���ام� ا��(�ي ���8ی8 ا��V �;��ام� ، م� ا�:V وم�C� -�' ه8ی8ة م� ا���ی�� '��م

�ر ا��"آ�ر ، وآن آ� ی�� Tا�� ]��ام� ;� �C� ي��� ا��4 ا�(�C^أورد أ�� ه9ل ا� �Vو: 
�ى" C�� ری��وك ا�"ي وج��E� Y ، أوY�S ی ج' c� ج��ع ا�8�5 ، وس8 '�� '�ن ا| ، ;��z; ، |ا  ��' W�D� aو ، Y��V م� aإ I�C� aو aو ، Uج8ی

Q�F85ن دا�� وإن م��  Y��Sأ �Fوم !aو aه�- ، و��� !�س�- ، و��8F� a إa ;#��- '� ���/ث8 '�� أهI ا����� (�� aو م����  ����F م���ً
�ج) '�� ���Y م �(�Y ��دب 8�Aك �; aو ، E��' aًا و�رًا ����� م(ه�� a8 ��9ً و��� aة ، واذآ8 ا| و�ح���ا رج��:- ، و��اس�ا ;� ذات ، وا م(ه
8Aًا ، واس�Y ا��م ;� ا��c واحE�C أی�ی:- ، وأج�د ا���8 ، وأجI ا�(�و م�S E��`� !9ً واردد�Cم E��Vن ، وا���E  ح�? آ� I�V. ;� ا��c ، وم� �ب ;

�قTق ا��Tل، وا�ل وح�ث أ�� ا�:��د أن جر. ، ;9 رأي �:"وب  وأ,�رك ;� آI ح�� �:I حVنی(8ج  ی���Q إ�� م�ی�� وa ی� م8 ;� ��) ��8 ;� آ
 .  ح�� ا���� إ�� ا���� و�8Dان ، ;I�C م� �I�Vء'�� 6ًV8�م ���; ًC8ی�8 ، وح�8ق ��� Eوه8ب م� .. "  

 �^� ) ..: ا��9ح�� ا�^
 

  ���
�!� ا�;Tا�: 


ي   ذآ'Hا� –  �; �;� ج�ی�ا م� أ��اع ا�I�C ا�"ي ���� ;�E اGم�ی�ن ،                )  60ص  6ج (  وا����ك  م-  ;� �ریo اG - هـ  310 �'��

�ه          ��Cا�"ی� �- ی Y�رض��- ، ح�� أو�)��   :م ی��  ، ;�IC   -وه� ا��;� ح�
ص م� '��ّ  آن زید" C��aن وا م� آن ی`#) �E ح8D    وا�� م(وی� '�� ا�(8اق إذا ,B) ی�م ا�E�z; �)�D ی:^8 م� م�ح '^�
�  �ي ، وأ�ل زید ی�م' � "   8Dح E� لC; ، 9ةT8 ا�,bو �)�Dا� ��B, �; :     E��B, �; د ;�F5 ح8D  ،ا�9Tة ، ;�#� زی

                       8Dوی� ;� أم8 حس ث- آ�) إ�� م(��� ��Sل وW� Yد ذ�م وأراد �/دی� ا�9Tة و��EC ا��س ، ;�� رأى زیC; 9ةTات ا��;
     �م ;� م8ج '"راء 8Vب دمcF جءه-                 وS��E ، ;:�) م(وی� إ�� وا��E أن 6Fإ�� ا� -���Sو �ه- ;� ا���ی� واح���- إ�� و'�

ل ��-Vوی� و�ا                 :  رس�ل م(�C; ، -آ���V -آ- وإن أ���� أم�8 أن �(8ض '��:- ا��8اءة م� '�ّ� وا��(� �z; ، Eن ;(��- �8آ�V    : إ����
�ا    �T; ا�مVو ، Yذ� ��';  8Dل حVو ،  :  ��  أم وا| ��� �������V –    ول ا������� آ�ّ   - أي ;� م8ج '"راءG ��z;      ، 8 ;� ��اح��

رس م� ا������� ه�Y ;� وادی�    وأول ; ،   !���C;       ل اث�ن م���Vو ، E��Sا س�� م� أ���Vو :         �z; ، إ�� أم�8 ا���م��� إ�(^�ا ��
� ��8أ م�    C; ولGا ��E ، ;/ذن ��� م(وی� ، ;/مCل ;� '�� م�C�  IS�! إ�� ا��� م(وی� '�E و��); �ّ�'     ��' �، وأم ا�^�� وه

  W�)وی�   ا�8ح�� ا�ل ��(C; ي:"      ن م� ا�"اآ8ی� | �(�� آ^�8ا     آ أ�6� أن '��             ��;��C{ وا�(� ���=Cوا� ، c�� ، وم� اfم8ی� �
�;�E زید ح�           " '� ا��س  ; ، ���V 86 I�Cد وأم8 أن ی " ..، ;8د! م(وی� إ�� زی

 
ن وأ�:8 أ���E وا'�8ف �� م(وی� �� : م9ح�� ( ��ح م� أ�� س��ل ا�� '�آ8 ;� �ریo دمcFاح�جزید ا�� أ��E ه� زید �� س��� ، و�� سCی ، E� )  
�ری^E ا��:- ��Wی� �5[ س��� ، 'رض م(وی� ;� �و�� ا�(8اق س�� ث�ن وأر�(�� ومت س�� ث9ث و,���� ، وآ�Q وaی�E أ�E )  166 ص 19ج �

 E#مA ا�� ث9ث و,���� ;� �8وف ��;� وه:��ر! ، مت �D; (��� ���U ا��ب أمم ا��E یWی� Eم� �B5� � مت م���مV د ..وا8��6 م(وی� �/ن زی
��E ُ'8ف�C� Eا��� ا�� أ�� Q�ح ، ;:�ر�Q م� ا��V – E�^وا��� ، وُ'– م ���Fا� ��' I�Cا��� ی E��B, E�' ة �ـ 8فی����I أو ی��� E�G �- " ا���8اء " �

   ا��س ��I�C ، و�� aن ا�(8اق �E ا| ;����; �'�� �Vز وا���� ;، وD�وی� ��8 إ�� ا�)�� Iرس/ ��ل رسVو � ض�QB ا�(8اق " ;��C����F� وی���� 
 �Aرم ، " ;' �� ا| �� '�8 ، ; هـ 53 ;�;�ت �(�' E�; لC "  �Y�َ Q�C وa اf,8ة أدرْآQَ ا�� س�ّ�� ، aإ��Y ی���  " .. ! ا�

 ���C)ل ا���Cم –ی' �; �;�� د' أهI ا�:�;�  وآ�) م(وی� إ�� زید: " م ی��  ) 220 ص 2ج (  ;� �ریE5 -هـ  284 �V 8ة ، أن ا��`�8ةT��� �وه
��aی� ا�(�� ��� أ, إ�� ا���(� ��Wی� cي ، و��[ ا��`�8ة �/ح�دع ا��س�(; ��Y��V إ�� م^I م د'ه- إ��E ا��`�8ة و," '���-  �Y م�z; ، Yذا وIS إ��Y آ�

 �ل ;�� ���. ا���(� ��WیC; ، E��;و E�#�� c^ی E��Sم� أ I8ج� =� ، إیQ  إ�� أری�: زیدًا و8Vأ ا�:�ب د'�Tن ا��B� E��' ���b -� أن أأ���Y '�� م
E� IC; وی�ه- إ�� ��(�ا��� ی أم�8: م(���ل ا��س إذا د'Cی یWی� وه� ی�() ��:9ب وا�8Cود ، وی��[ ا����T ، وُیْ�مُ�  م��� إن آ��Y ورد '��� �:"ا ، ;�

�F8اب ، وی�Fا| �� ا� ��ف ، و��#��8- ا����� �� '�� ، و'�� ا| �� '�س ، و'�;� �/,9ق و�:� �/م8! أن ی�c�5! ا�8��W ، و'�� ا| �� '�8  '�� ا�
���� أن ���! '�� ا��س  ه�aء ح�a وح��); ،،Eوی� وأدى إ��ر ا�8س�ل إ�� م(S ل  ;��V ��� ��`�� أن ا��دي ح�ا �E ! وی�� '�� ا�� '��� : ا�8سC�

�ي زید ، وا| Gرد�E إ�� أمE س���  أن اGم�8)�.. ( .. " 
 


�!� ا��دس Tا� �: 
  V 8ی�� ا���Dا� �' � �"�Y ج8ی�� I�V ا����� �� '��          ��:�- ه�TCو� ، ��ع ( ��Q ��8 ا������� إ�� ����V إ�� ی�م ی(��E ا| �(

 ..;� آ9�8ء ) 



م –آ
 ا��:���    ذ' �; �;�أن   )19 ص 3ج  (  ، وا�� ,��ون ;� �ریE5     )220  / 219 ص 2ج ( ;� �ریE5   - هـ  284 �
�م(وی�   آن- ا��`�8ة �� 6(�� أیم م(وی�  Vم' �;�ظ ا��`�8ة ذ�Y        هـ42  وa! ا�:`; ، Wم8 �� آ8ی ث- 'E�W وو�� '�� ا| �� '

دي  ، �ءW' 6م '��  -�;  E9مA  :      ��`� م�Vرح�� ، و ��,I '�� م(وی� ،   ;85ج ، ح�� أ�� دمcF ،     ،ی 9Aم ، 6;    �)� E� لC;
  ��� ، و'WDت    ی أم�8 ا���م��� ، آ�8ت س�� ،       : آ9م �����V Q� حج�� ، ووا| م bس�             وض(���� ��`Q م� ا�Vو ، I�)ا� �' 

���� أج�� وأن ا|              '���ء حYC ، وودت أ�a E ی#V E� رت�V �ل م(وی�     �6ء م�� إa '�� �6ء واحV ، ����: أح�� '�� م(
ل  وم ه� ؟V :        ا�� �� أ    آ�Q د'�ت أ86اف ا�:�;� إ�� ا���(� ��Wی)� �6;�Y�"� E       أم�8 ا���م��� ��aی� ا�(�G Qم�C; ، م�8 ا���م���

  E��ل س��ن ا|    ، '� ا�(�I  ، وأس�(C; -     ا�8ح�� ��' ی�:�E ،    إذا 86ع ;� أم8 �- ی�'E ح��       إ�� یWی� ا�� أ,�Y ، وم^�Y      - ی أ�
��Y ا| إa رج(Q���; Q ه"ا       F�; ، ل         ;85ج م�C; ، E���! ، ;��C آ�' :        �C� |وا ، �;�;�  وض(Q رجI م(وی� ارج7 �� إ�� ا�:
      (  8Aز a ی85ج� م�E إa س�Y ا��مء  ���B� �8هT�,إ �TCا� (.. 

� أس[ ����� آنا��`�8ة �� 6(�� : �� حم9( V �TCان ، و�8ا! ;� ه"! ا��ب ��(� ا�8ض�Sم� أ  �����ا� Q�;ع ( أ( ، Eأ� رآ�E آ�Fم �; I);  ;(I م
�م '�� ��Q ا�Wه8اء D8ی� م7 '�8 ) ع ( ا��,bو I�V �; !ور� ) .. '�8و�� �(��E ، أض� '�� ذ�Y م ذآ8! ا���ر,�ن �

 
� أزاح م(وی� ا<مم ا����    C� ) م     ) ع' �; ����� U�Tة ا�� م(ه���' QT�  هـ ، وأزاح ح�� م� �� 41م� �8یc ا�95;� آ�

� و'�       ���� �� ا�� ;� �8یc ا���ری? ، آ(�� ا�8ح�� �� ,C=� ی:�ن 'V Eى      أ��� ا�8ح�� ا�� أ�� �:8 ور�� زید ا�� س��� �=(� ا��
 ..، و�- ی��c أمم9A E ث9ث� ، ه- ا<مم ا����� و'�� ا| ا�� ا�8��W و'�� ا| ا�� '�8             

 
   N8'� ر� Lل ا���م – �' �; �;�� ا��8ی�    - هـ  328 �C)175 ص  4ج (  ;� ا�(     �� أو�S ا��E یWیV وی�وح"ر! م� ث9ث�      أن م(

ل �E م  رC; E�)�� ا�   : ی�� ;#
8 '�� ا| ا�� '�8 ، وا�� ا�8��W ، وا����� ا�� '�ّ�        " �A Y��' ف� E��A ا��رع ، وأم  .. ��Q أ,V Iا| ا�� '�8 ;8ج ��' أم

� ا| ا�� ا�8��W ;5) ض)            �' ، ;zن ��8ت  ) ع م8اوغ م5د( ا����� ا�� '�ّ� ;/رج� أن ی:��:E ا| ��� I�V أ�! و,"ل أ,! ، وأم
   " ..�E)BC; E إر� إر�

 
 ��Y ا���ری? ;� ا<س9م وه� م ر;#E أ�A) ا������� وأهI ا���Q             60مت م(وی� ;� رج) 'م ����� ثQ�ّ ا��E م:�E مVهـ و 

                �C� ا��اه�� ا��`�8ة ا�� 6(�� ;� ا��8Cة ا���� /��� ���; Y�"� U��;وا ،  ..ح���


ي�
وى 'Hا� –�; �;� ;� أ��ب  - هـ 297 ��;� ;� –، وا��9ذرى   )  250 ص  4 ج ( اGم- وا����ك  ;� �ریo - هـ  310  �
��� 8ج (  ;� ا���ای� وا���ی�  - هـ 774 ��;� ;� – ا�� آ^�8و،  ) 124 ص 1ج ( ا86Gاف  S 157  (                   : ی��م

 "    ��' Eم�م ، آ�) إ�� 'Fا� Iأه �)�� �ن    �(� أن أ," یWی��� �� '��� �� أ�� س���� ،: ا���ی�� ا�)�  و'�� ا| ��   ;5" ح��ْ   أم�
 " ..'�8 و'�� ا| �� ا�8��W ، أ,"ا  6�ی�ا ���E�; Q ر,�T ح�� ی�ی(�ا وا��9م                 

در ا���ی�� ح�� a ی8وع أه�� ، أرسI   �"ي آن ;�  :�;� ا�8س=I إ�� ا<مم ا����� ا     أرسI ا��س ;� ا� A أن � '�E م��-   ا��  م:� �(
 ذه) ا�� 'I�C وج� �8ح�� ;/�8ق إ�� ا<مم ا�����          ��; �;��ة أهI ا�:��/ن ی�8ع ،   ) ع ( �� 'I�C إ�� ا�:�;� آ� ی�/آ� م� م�

     E��Vو E��' M�Cا� Yو�9 ذ�    ����م ا� ..ا�8ح�I إ�� ا�:�;�   ) ع ( ، 8Vر ا<م

    N�ءJ و�4تN وأ`��� N:� L��"م ا��Pا c"H5یا ��8�ن ی(���ن ���ی? ا���� ا����ا�8 �� س���ث �E ;� ��        وهVGوا -�)
=I ا��ح�       ن a ی��I م(E/�ا�(8اق ، أ6ر '��E ا�� '�س     C'ة و� ، وی�8آ�� ;� ی^8ب ح�� ���E� -�C       ا�(8اقإ��م5�رات ا���

=9 ا<مم  ;/ج�E ، اGم�ر V   " :       6ء ا| أن ی8اه� س�ی �V." .                                                                             
ف �� آن ا<مم ��ال م��E�8 ی8دد '�� م�م7 ا��8ا;��C �/ن رأسE س��IT وس�8;7 ;�ق أس�� ا�8مح ،                B�;ر    ;� TمGا   ،

ی ���  �`� م إ�� �� زآ8ی ح�? أه�ي     أ,�E ی���    �8أس�7  آ� Sُ،  �`� م� �`ی ��� أم��  إ�� ��ى �و`� �   I�=إس8ا.. 


J �"� ا��E)�    ��آc وا15 ��� L��"م ا��Pد      ا� ا| ا�� زی��' (=��Vوأج�E�8 '�� ا�  - وا�� ا�:�;� –ح�� ,8جE� Q آ��  �; 



         �; Yن ذ�اس�`Y�� QV8 ا�8ح��     ) ..  م  680 أآ���8  4(  ه8Dی�  61 م�8م س��   2م�8V �CBب ا��8ات ��'� ا��B ;� آ9�8ء ، آ
7 ,��9 ا���آ) م�;�    24آ� م� م:� وح�� �� ا�(8اق ;� آ9�8ء  ا���رBV ،  آ- ، وه� م�;� آ��8ة ;� ��Y ا���ة       1403 ی�م

ست ه"ا ا�Wمن        �C� 8ة�TCم��� ا�Wا�.. 

� ا| �� زید : �� حم9( ��' :Eد �� أ��� ا| �� زی��' ��ث� '�E ا�"ي ه�� �Vم� س��� و ح�� ا|  ا��8Cة ا�;� و�� س��' ��C ، أم� ، ح أی#�� و�� سC;
�س��-س���  م^I ج��E –وأمE جری� Dم Q� هـ 'E�W و'��E وا��ً '�� 56 وا��ً '�� ,8اسن ، و;� 'م  هـE��'54 م(وی� 'م  واس�� م8ج�� ،   وآ

 �ر  ج8ی�� I�V ا����� وbل ا���Q ه8ب م� ا�(8اق �(� ث�رة ا��5ار�:�Eا��8Tة ، و�(���C^دة ا�V �� ��:� م�E أحVو ، ��C^8�6 – ا�Gم – إ�8اه�- ا� ;� ی
6�راء م� 'م م 67'V/; ، هـ E��'|ا �  ) .. ح

 Lوى ا�
� Lح� F�
` L� ي
'Hا� 
�
O   ��' '8ض ����م ا�� ج�� یWی�    أن ا<م=V ) �ص  '�8 �� س(Vو ��b ��  (   ث9ث�
د ;�E  ا<س9م  إم أن ی8ج7 إ�� ا��:ن ا�"ي جء م�E ، وإم أن ی"ه) إ�� ث`8 م� ث`�ر  : ح��ل �D�� ��/أن ی  یWی� �� م(وی�   ، وإم

�; Fدم c                  ي�دة ا���D اGمV ���B�;-       �6) م�E ا���ْ�� اGو��� ، إa أن أحD8�6 �� ذي ا�  - aإ M;ا| ��        ر �'�� ح:- '��
              ..  ، إم ا���(� أو ا�I�C     زید 

ل �(�8 �� س(�      )311 / 3(  ). س�
 أY8م ا�Y'4ء     - هـ  748 ت�)  ). 8م   –���ل ا�Kه'.   V ����م ا�ص م    أن ا<مVأ�� و �� 
;����8 إ��     ث9ث ، إم أن ��8آ�� أرج7 ، أو ;����8 إ�� یWی� ;/ض7 ی�ي ;� ی�! ، ;zن أ�Q�ْ                    ا,�8 م�� إح�ى    !  ی '�8   " ی�� 

 " ..ا��8ك ;/جه� ح�� أم�ت    

   

وى ا�L آ�6�- �; �;��ل م ی�� �  '� ا�8�Bي و;�  ��TV9C م�7 ا��ء   ) 572 / 8(  ;� ا���ای� وا���ی�   - هـ 774 �C�;:                                    
 " �ص جء م� '��� ا| �� زید آ�ب إ�� '�8 �� س(Vأ�� و �� :�E و��� ا��ء   �(� ;� أم�Sوأ ����ا� ��� I ، Eا م��Vی"و aو

ن  ا�Wآ� ا�����م أم�8  ����C  �7 آ� 8BV،Sُة�ل ;�(? '�8 �� س(� '، ا���م��� '^�ن �� 'V  جD�8و �� ا��   �=���, ��'
�ا ���    ��ا '�� ا�8Fی(� وح�W�; رس�E و��� ا��ء أن     ا� ;�Sوأ ����^9ث        � ����ا� I�V I�V Y8ة وذ�BV Eا م��Cی�.."   

 
    
�8آ Lوى ا�
م ا�"��L    - هـ   571 ت�)  ). 8م    –��Pا �!O
ا����ت اG,�8ة ;� ح�ة ا<مم          ) 322 /321ص (  ). ت

�ل  C�; ����ا�        !��ا م�E م آن یE��C ا�8س�ل م� ا��8Fآ�� ، ;�/���C8ض '���- أن ی' Eل  :  أ�C; ، -م�� I�Cن یإذا ج���ا    " وم آ
��� أرج7   '��ا  " I�V م��- ، ;�C; ، : a.. 

 

ي 'Hوى ا�
� ��8 ا��D(�  آن ا��6ك ا�8B;��    ) 326 ص 4ج   (تر�g ا-�� وا�!��ك   ).   هـ 310 ت�)  ). 8م   - �)� �;

      �� ��م '�8 �� س(C� أن �ص ��� م(�:8  أ��ا�(86 م� م�8م �(Vم  ول   ا<مVورم� ���- و ����م�8 إ��     : ا�Gا �ا�6�وا �� '�
ل                       C; ،  -م�ب ا����� أح� إa أ�S) م� س��Sم� أ cی� -�; ، E��E     ا<مم  أول م� رم� ، ث- ��EC ;� ذ�Y رج�SG ����ا� :

�م�ا رح�:- ا| إ�� ا  V                -:م إ���Cا� Iم رس� م�z; ، Eن ه"! ا���� a ت ا�"ي��� ..                                                         
                                                                          

ر! م� ا�8جل       Tآ9�8ء ج��7 أ� �; ��Fاس� )       I,دا �ه          '�� �� ا����� آن م8ی#�D� Qن رم/� E��V زی�) دون Q� ,��� وح
 �اء ;� آ9�8ء  .. ) '����Fد ا��37(  ��6�ا 168آن ' Qل ا���b 118+  م�   ����م ا�ر ا<مTا��  13+  م� أ��،  )  م� ا��

� ;IT ج�� یWی� رؤوس    Vء 78وaم� ه�  )    Qل ا���b اء� ) ..وم��- �6
 

ء bل ا���Q س�8ا ;� ا���م         �� cس� �� ا�    )  هـ  61 م�8م   11(  ا������ ، �;�بإ�� ا�:F  Mم   ، ا��8یم���a  ، �� ا�����     '��ّ ا<م
�د! '�� ج�I ورؤوس أ��E وإ,�ا�E وأ��ء 'E�8�F وأ      �V �;� -رهT   (م ا�8آ ..أم

 
     Qا��� Iء أه�� Q�ت ��8أ     ا����ي   ;� ا�8Bیc إ�� ا�:�;� آ�6�ام�� ح�ل ا���آ) وه� �آ�ت وآVت إ��   ی�8ن '�� أس و6آ�

ی ، وآ�Q ���-      ا� ����� ر'ی� م�آ)  – ا����� �� '��ّ   ا<مم   �C�C6  –آ�Q ا����ة زی�)     ..  ا�:�;� و��S إ��  ا| ح�� ��
 ��6ه�ت مI�C     ا�D/ش ��8 �Vو a -و� ،  وأ��=E وآb Iل ا���Q        و'��� ا|  م��� و'�ن أوaده�C�C6 I�Cم Y�"ي    ، وآ� ..ا���

 



�ل        ا��ا�� آ) '�� ُ'8ض ا��V (ة زی��� ا| ا�� زید ، ;�� رأى ا�����' :  "  �       ا������8 '��:- وأّیT� ا�"ي | " ،  Q�C;  " :
          ا���� | ا�"ي أ�- ا��(�� '�����دة رج�F�.. " 

 
         C� cFوی� ;� دم�اء إ�� یWی� �� م(�Fس8ى م7 رؤوس ا�Gوا Qل ا���b ء� ا| �� زید ����' Iأرس    ECآ) �8ی�� c6 ا��Vو ، �8

           c8یBوه� ;� ا� Qل ا���b م� ���� Q�� ��� ا<ج�د م��- م��` ، ومVو ، ��ن ���� وم(�- ج��د یWی�Cر ی��TمGا ��� )   Q�� ���,
 ..ود;�Q ;� �(��Y   ) ا����� و'�8ه ,�[ س��ات    

� اح    C; ، �م وIS ا���آ) إ����' �D�� �; ی���8ون cFس ;� دمت ا��Wی�� ی8م�ن bل ا���Q ا����ي        آن ا��V8Bوا ;� ا��F�
�ع یWی� ا��س واد'� أن ا���آ) ی#- أس8ى م� ا�5�ارج                   , �C� ، تب وا��(����� ..         ، !8TV �; E��' ل�,��أم8 یWی� ا���آ) �

� 6(8ا                     Fوی� � د,b Iل ا���Q ا����ي وج�و! وه� ی��Y �8أس ا<مم ا����� وی��8# �C#�) م� ح�ی��;..   
 


ي�
وى 'Hم  – ا�' �; �;�                                          :ی��م )  354 ص 4ج   (  اGم- وا����ك  ;� �ریo - هـ   310 �
��6            ، ح اGسرى إ��ّ  وجء آ�ب �/ن س8ّ "  Dث(��� و8�6 �� ذي ا� �� W�� ا| �� زید م���' '�ل ;V ، لC; :  ا�C�Bا�    IC^��

ل ،  أم�8 ا���م��� یWی� �� م(وی�   وا�8أس إ�� V :  ا��مV ا ح���م م��W �� ث(���     ;85جC; � �8أس    ;�دي'�� یWی����E جS ��'/� 
ل یWی�   ، وأGم�-  أح�c ا��س  C; :       cم وأح�Gأ W�7 ��-  ، م و��ت أم م��V E�:و�  ،ل ;��V    إ�� رأس �ا�����    ا<مم  ��8 یWی

ل وV :  ل�ا  ، أ'Wة '��� ی���C هم م� رج� " .. أ'c وأ���     وه- آ
 

ء     ;� هـ  911 ��;� ;� – ا����`.  �
وى�         : ی�� و'=��E م  ) ع  ( ا�����   ا<مم  '� أح�ث مI�C     )  207ص (  �ریo ا��5
��E وا�� زید م(E ویWی� أی#        ،وض7 ��� ی�ي ا�� زید     ;I�C وج�ء �8أسQ�� �; E ح��    "  V |ا �)�  ".. 
 

    
�8آ Lوى ا�
م  –�' �; �;�أن أ�[ ا�� م�Y آن 6ه�ا '�� ��^�I       )  46ص (  ;� آ��E �8ج�� ا<مم ا�����      - هـ  571 �
ل ;� ا��8Tة ،      �8أس ا<مم ا�����    '��� ا| ا�� زید   C; "                 ، !��6�ت ا�� زید ح�? أ�� �8أس ا����� ، ;I)D ی�:(�#C� Q ;� ی

 Q�C; :  ���� ��S ا| '��E وس�-      أم إ�E آن أ����6� .. " 
 

�66� وس'. ��ء ا�'�< ا�4'�ي 8ر�ت ا�
أس                          T� 1�6!3وا� jMل ر� �L أ`���( !� N3�� 1وأه L��"13 ا��� �:O( >��� آ�
����L ). ا-�5د         � ر س�
ا ��:
�Mا ��:k�-ة ، �1 ت�7�7         ا��� .�YسPا 
�!lزا�< ت�7 ا� 
�!� آ'
ى �O F�أس�اق د� .(  N

       ) ص ( ، �8! أن ا�4'.     :�!O �1�5 � س�"�ث ���3� �
د �L أ)
اد أهN3�� 1 آ! تKآ
        ،آن �:�( 1E� ��5Pا jM1 ح�د ��ا� 

Q���� �5  آc3 ا���
ة ، ور�! ه.   (            N4�� L8 .ح� L� .�"و� N4�� L8 Qه� L� .. 

 
      ISا�دم� إن 6ء ا| س�Cا� �C��8      ;� ا���ء   ي ا��(8ف '�� ه"ا ا��:8 ا��:C� ��z; ،.. 

 
    �Fی� را=� م��� ا�

�ی[   � Q�  أم8ی:- م�Wورى –س
com.elwisheer@yahoo 

 Eو���ل '�� مCا�� (�:�  �C�aت سC7 م�� " 8Tار م�  :ی��و'��ا�� آ� " ث
www.thowarmisr.com 

 
 
 

 

 


