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القررراك كترراب اهلل المنررزف برررالمىظ والمعنررى عمررى الرسرروف واخرررتالل القرررا ات فيرر  قميرررف  
 عموما مضبوط يقر الجميع بصحت .  ومقتصر عمى بعض الكممات فنص

عشررريك سررنة وقررد ثالثررة و لررم ينررزف القررراك جممررة واحرردة بررف نررزف منجمررا فرر  بحررر 
( واالسرالم وفصرف صلى اهلل عليه وآله وسلمث الت  واجهها الرسروف دذكر ف  اياتة بعض الحوا

ف  بعضها كما ان  عرض االفكار االسالمية والكىار والمشركيك وفند ارائهم وحججهرم 
وافكررار م المتباينرررة والمتنوعرررة والمختمىرررة برراختالل االحرررواف والظررررول واالشرررخاص لرررذا 

( عليله وآلله وسللم صللى اهللفاك القرراك يمقر  ضروأ سراطعا عمرى المشراكف التر  واجههرا الرسروف 
والعقبررررات الترررر  اعترضررررت  والصررررعوبات الترررر  واجهترررر  كمررررا يتبرررريك مررررك وجهررررات نظررررر 

 المعارضيك.

( صللى اهلل عليله وآلله وسللموقد عبرر القرراك عرك كثيرر مرك االزمرات التر  كراك يالقيهرا الرسروف 
قترررراح االجابرررات والحمررروف لهرررا و ررر  ازمرررات منوعرررة متبدلرررة بعضرررها قرررو  اوالمسرررمموك و 

االجررف ويمكررك القرروف عمومررا اك تكرررار الموضرروع قصررير المررد وبعضررها مؤقررت طويررف ا
 الواحد ف  القراك دليف عمى ان  القى كثيرا مك المقاومة والنقاش.



فررالقراك  ررو المصرردر االوف لدراسررة نشررعة االسررالم وعقائرردو نظرررا الصررالت  ولمررا 
مرا القتر  الردعوة  يرر ( و صللى اهلل عليله وآلله وسللمفي  مك اشارات واخبار عك عصر الرسوف 

اك االستىادة مك القراك ف  دراسة تاريخ الرسروف والردعوة االسرالمية ليسرت سرهمة نظررا 
الت  قام بهرا  األعمافث الت  مر بها االسالم او كف دالن  لم يشمف بالذكر كافة الحوا

اقرع ( او كافرة مرك اتصرف بهرم واحترم فريهم مرك االشرخاص والو صلى اهلل عليه وآله وسلمالرسوف 
صلى اهلل عليله وآلله ان  لم يرد اال اسم شخصيك فقط احد ما مشرم  و ابو لهب عم النبر  

( ثرم اك كثيررا مرك صلى اهلل عليله وآلله وسللمحارثة ربيب الرسوف بك ( والثان  مسمم  و زيد وسلم
االوضرررراع والمؤسسررررات والررررنظم الجا ميررررة الترررر  اشررررار اليهررررا القررررراك زالررررت بعررررد مجرررر   

ت ولرررم يبرررا لهرررا اثرررر ممرررا ادر الرررى اخرررتالل الشرررراح والمىسرررريك فررر  االسرررالم واندرسررر
توضرريحها حتررى انرر  يصررعب عمينررا اليرروم الجررزم فرر  صررحة واحررد مررك  ررذو التىاسررير او 

 عمى  يرو.  تىضيم

اولرررة االسرررتىادة مرررك القرررراك الكرررريم فررر  حولعرررف اكبرررر صرررعوبة تصرررادفنا عنرررد م
( واالسرالم وخاصرة فر  الردور المكر  لله وسللمصلى اهلل عليه وآالدراسة التاريخية لحياة الرسوف 

ذلررم اك العممررا  المسررمميك الررذيك بحثرروا اسررباب النررزوف  اآليررات رر  معرفررة زمررك نررزوف 
ث او دالرى احكرام وحروا بمعينة محردودة تشرير فر  ال الر آياتاكتىوا بذكر سبب نزوف 

نرزوف  درسوا ف  ال الب تعاقب خاشخاص معينيك كما اك الباحثيك ف  الناسخ والمنسو 
محرردودة العرردد  آيرراتالناسررخة والمنسرروخة خاصررة فرر  االحكررام القضررائية و رر   اآليررات

ة تطرور سرفمم يتطرقوا لها ر رم ا ميتهرا الكبررر فر  درا اآلياتنسبيا ف  القراك اما بقية 
 الدعوة االسالمية وما ال قت .

هرررا حسرررب بيتسرررمموك ايضرررا تعاقرررب نرررزوف السرررور وردوا تر ملقرررد بحرررث العممرررا  ال
ابحرراثهم اختالفررا كبيرررا ومررع ذلررم فرراك دراسررتهم  يررر كافيررة الك فرر  لهررا وقررد اختمىرروا نزو 

مكيررة  آيرراتلررم تنررزف مرررة واحرردة بررف كثيرررا مررا تكرروك فرر  السررورة الواحرردة الواحرردة السررورة 



نزلرت فر  فتررات متباعردة ثرم  آياتهراواخرر مدنية او تكوك الواحدة مكيرة خالصرة ولكرك 
 د عمى  ذو الروايات  ير كال.جمعت ف  سورة واحدة فاالعتما

يك دراسة زمك النزوف ولعف ابرز م تيرودورد نودلكرة( قوقد حاوف بعض المستشر 
االسررموب معيررارا لمعرفررة زمررك نررزوف السررور واعتبررر اتخررذ فرر  كتابررة ترراريخ القررراك الررذ  

طويمرة  يرر مسرجوعة  فآياتهاجوعة اما السور المتاخرة سقصيرة م آياتهاالسور االولى 
ناقصررة شررراك دراسرررة العممرررا  المسررمميك مرررك حيرررث اك ايرررات  دراسرررت الرررب ولكرررك فرر  ال 

 السورة الواحدة تكوك نزلت ف  اوقات متباعدة.

مسرررريرة لربمررررا كانررررت  ررررذو الصررررعوبات مررررك ا ررررم االسررررباب الترررر  ادت بالبرررراحثوك 
مك دراسة القراك االستىادة الكافية ر م ا ميت  الكبرر وبذلم خسرر  االنبوية اال يستىيدو 

يك امثرررراف قالىكررررر خسررررارة كبررررررع وقررررد حرررراوف بعررررض المحرررردثيك وخاصررررة مررررك المستشررررر 
دراسررة حيرراة فرر  وكايترران  ويو ررف معالجررة ذلررم واالسررتىادة مررك القررراك ومرروير شرربرنجر 
اال محمرد بصرورة شراممة حراوف ذلرم  العرب فال اعمم مكأما ( صلى اهلل عليه وآله وسلمالرسوف 

 دروزة ف  كتابة عصر الرسوف وبدايت  وسيرة الرسوف.

س/ ما و المنسوخ ؟ اآليرات التر  يبطرف العمرف بعحكامهرا بعرد اك تنسرخ بآيرات 
 تميها ف  النزوف.
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( اهلل عليله وآلله وسللمصلى الرسروف   ( فه  كف ما قالرصلى اهلل عليه وآله وسلماما سنة الرسوف 
او عممرر  او اقرررو او راو فمررم ينكرررو ويختمررل الحررديث عررك القررراك مررك حيررث كرروك القررراك 

( والسرنة لرم صللى اهلل عليله وآلله وسللممنزال مرك اهلل لىظرا ومعنرى واك الحرديث مصردرو الرسروف 
( عليه وآله وسللم صلى اهلل( و نام روايات باك الرسروف صلى اهلل عليه وآله وسلمتدوك ف  زمك الرسوف 

( واحاديثرة صللى اهلل عليله وآلله وسللموعمر بك الخطاب نهيا عك محاولة تسجيف سنة الرسروف 



( كانرت فر  زمرك عمرر صلى اهلل عليله وآلله وسللمواقدم محاولة رويت لتسجيف احاديث الرسوف 
 بك عبد العزيز أ  ف  نهاية القرك االوف الهجر  واقردم االحاديرث المدونرة الباقيرة  ر 

مالررم وقررد وصررمنا فرر  عرردة روايررات وقررد اورد كررف مررك ابرر  حنيىررة وابرر  يوسررل  عموطرر
وقرررد جمعرررت  وومحمرررد برررك الحسرررك الشررريبان  والشرررافع  عرررددا مرررك األحاديرررث فيمرررا الىرررو 

كف منهم ف  مجاميع او مساند واكثر ا مطبوع ولكك  ذو االحاديرث  ر  قميمرة  أحاديث
( واعمالررة وجرردير بالمالحظررة اك ليلله وآللله وسلللمصلللى اهلل عنسرربيا وال تشررمف كررف اقررواف الرسرروف 

هرررا  تناولرررت ابحررراثهم المشررراكف الىقهيرررة بالدرجرررة االولرررى كمرررا اك ق رررؤال  المرررؤلىيك  رررم ف
المرويررة  األحاديررثكثيرررا مررنهم لررم تشررمف ابحرراثهم تىاصرريف مهمررة لررذا يمكررك القرروف برراك 

يسررت خالصرر  وانهررا اوردت لتخرردم  ررذا العمررم فهرر  ل  عررنهم تؤكررد عمررى مررا يتصررف بالىقرر
صللى ( وال يررد فيهرا كافرة مرا يعررل عرك حيراة الرسروف صلى اهلل عليه وآله وسلمالحاديث الرسوف 

( كقردوو لممسرمميك فر  حيراتهم كمرا صللى اهلل عليله وآلله وسللم( واك مركز الرسوف اهلل عليه وآله وسلم
لتشررريع قرراف تعررالى  لقررد كرراك لكررم فرر  رسرروف اهلل اسرروة حسررنة( وتزايررد ا ميررة السررنة فرر  ا

( صلللى اهلل عليلله وآللله وسلللمدفعررت النرراس مررك  يررر الىقهررا  الررى اال تمررام باحاديررث الرسرروف 
صلى اهلل عليه وآله ودراستها كما ادت الى اختالل كثير ف  االحاديث ونسبتها الى الرسروف 

والررى ا تمررام العممررا    ( وقررد ادر كررف  ررذا الررى انىصرراف الحررديث ترردريجيا عررك الىقرروسلللم
قرك الثان  الهجر  ف  تدقيا األحاديث و ربمتهرا وتنقيتهرا مرك العناصرر وخاصة مك ال

ة والمختمقات واألكاذيب ومع اك  ؤال  العمما  بذلوا جهرودا عظيمرة رائعرة اال اك بال ري
ا تمرررامهم كررراك منصررربا بالدرجرررة االولرررى عمرررى النقرررد الظرررا ر  دوك البررراطن  أ  عمرررى 

اك  ررذو المحرراوالت ادت الررى  ربمررة الرررواة ورجرراف السررند دوك نصرروص الحررديث ومررع 
كثير مك االحاديث اال انها لرم ترؤد  الرى تنقيتر  التامرة فضرال عرك اك االحاديرث مثرار 
  نقاش حوف مدر صحتها ودقتها ومك ا م نتائج توسيع االحاديث وانىصالها عرك الىقر

و ربمتهررررا ظهرررررت مجموعررررات مررررك كتررررب الحررررديث الصرررررفة وا مهررررا صررررحي  البخررررار  



وسنك الترمذ  وسنك ابرك ماجرة وسرنك داود يضرال اليها موطرا مالرم( وصحي  مسمم 
ولصرررحي  البخرررار  وصرررحي  مسرررمم مكانرررة خاصرررة نظررررا لشررردة تررردقيا صررراحبها وقمرررة 

 الشوائب فيهما بالنسبة لمباقية.

مررك  وومررا اقررر   ( واعمالررصلللى اهلل عليلله وآللله وسلللمكتبررت  ررذو الكتررب عررك سرريرة الرسرروف 
احكررام فرر  مختمررل نررواح  الحيرراة السياسررية والماليررة واالداريررة فضررال عررك احكررام الررديك 

( واعمالر  السياسرية صلى اهلل عليه وآلله وسللمادات ومروياتهم عك حيراة الرسروف بوالطقوس والع
واالداريرررة ذات ا ميرررة اال انهرررا قميمرررة نسررربيا ر رررم انهرررا جرررو ر التررراريخ ثرررم اك االحاديرررث 

( ال تختمرررل كثيررررا عمرررا اوردة صللللى اهلل عليللله وآلللله وسللللمعمقرررة بحيررراة الرسررروف صرررمة والمتتالم
ومررك المالحررظ اك اصررحاب كتررب الصررحاح لررم يتحرررروا تمامررا مررك  اآلخررريكالمررؤرخيك 

فرر  زيررادة ا تمررامهم بالمشرراكف الىقهيررة وترتيررب كترربهم عمررى يتجمررى تررعثير الىقهررا  الررذ  
 نمطها.

شررح االحاديررث وتىسرير ا اال انرر  لرم تقررم لقرد قرام كثيررر مرك العممررا  القردامى فرر  
محاولرررة جديرررة اليجررراد الصرررمة الزمنيرررة بينهرررا او ربطهرررا وتىسرررير ا واسرررتخدامها العطرررا  

وبررذلم كانررت  ومررع  يررر   او ربطرر  صررورة لالوضرراع التاريخيررة نظرررا الك محاولررة تحميمرر
 ا متصررال ويالحررظ ايضررا اك  ررذو االحاديررثهررمحرراوالتهم مىككررة ال تكرروك وحررد ا تاريخ

 ير مرتبة ترتيبرا زمنيرا وقممرا يشرار الرى زمرك نزولهرا ممرا يخمرا صرعوبة كبررر لردارس 
 التاريخ الذ  يقوم بحثة عمى اساس ترتيب الحوادث زمنًا.

واك  ررررذو المصرررراعب مررررك ا ررررم العوامررررف الترررر  جعمررررت كثيرررررا مررررك دارسرررر  حيرررراة 
بمهرارة او كىايرة ر رم  ( يتحاشروك قراراتهرا وال يسرتىيدوك منهراصللى اهلل عليله وآلله وسللمالرسوف 

 تهم واضحة النقص.الا مية ما فيها مك معمومات وبذلم كانت محاو 
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( وتسرمى عرادة بكترب صلى اهلل عليه وآله وسلماما المؤلىات التاريخية عك حياة الرسوف 
نتصرل القررك اال تمرام بتردوينها بعرد م أالسيرة و   مشتقة مك السير ف  الحياة فقرد برد

( بخمسريك سرنة او اكثرر وسرا م صللى اهلل عليله وآلله وسللماالوف الهجر  أ  بعد وفاة الرسروف 
فررر  تررردوينها العررررب والمررروال  وكانرررت فررر  البدايرررة بسررريطة تتنررراوف بعرررض نرررواح  حيررراة 

واالدارة اذ تهررتم بقرروائم اسررما    و رر  متررعثرة بالىقرر  ( واعمالررصلللى اهلل عليلله وآللله وسلللمالرسرروف 
صللى اهلل مميك االوف او المشتركيك بال زوات االولى كما تتطرا الى احكام الرسوف المس

امررا اسررموبها فهررو بسرريط واضرر  اقرررب الررى االسررموب القصصرر   و( وقضرراياعليلله وآللله وسلللم
ث بعرررض القصرررائد واالشرررعار و ررر  بصرررورة عامرررة مىككرررة دوتررررو  خرررالف سررررد ا الحررروا

واوف مررك رويررت عنرر  اخبررار السرريرة  ررو  ر االسررناد ا ميررة كبرررريرر يررر مترابطررة وال تع
 ررر وعرريك زمررك الخميىررة 02( ولررد سررنةرضرر  اهلل عنرر ابرراك بررك الخميىررة عثمرراك بررك عىاك 

االمرو  عبرد الممرم برك مررواك واليرا عمررى المدينرة ويمر  ابراك فر  الترتيرب الزمنر  عررروة 
وقضى حيات  ف  المدينة محبرا لمعمرم ومهتمرا   ر02بك الزبير بك العوام ولد حوال  سنة

برر  وكرراك لرر  اصررحاب يجمسرروك فرر  حمقررة بمسررجد المدينررة يتررداولوك االخبررار مررنهم عبررد 
صللى عرك تراريخ الرسروف  معموماتر الممم بك مرواك قبف تسنمة الخالفرة ولقرد دوك عرروة 

   نيدة كاتب الوليرد عبد الممم وابك اب  ( بشكف اجوبة السئمة وجهها الياهلل عليه وآله وسلم
( الرى المدينرة صلى اهلل عليه وآله وسللمو ذو االجوبة تتعما بالهجرة الى الحبشة و جرة الرسوف 

 ث( باخرت االشرعصلى اهلل عليله وآلله وسللموب زوة بدر وفت  مكة ووفاة خديجة وزواج الرسوف 
السررند  بررك قرريس و ررو يحمرر  كتاباتررة بمقتطىررات مررك الشررعر وال يهررتم كثيرررا بررذكر رجرراف

(  و ابك سعد واالسم الرابع  و صلى اهلل عليه وآله وسلمواالسم الثالث ف  تاريخ سيرة الرسوف 
كترب ايضرا فر    الرذ  اشرتهد بكتابتر  عرك الشرعوب واالمرم القديمرة ولكنر  و ب بك منب



قطعررا تتعمررا باجتمرراع دار   عررك كتاباترر حىظررت( وقررد صلللى اهلل عليلله وآللله وسلللمسرريرة الرسرروف 
 والهجرة و زوة بن  خيثمة.الندوة 

برك ابر  بكرر برك عمرر برك حرزم وكراك  اهلل ويتمو  ؤال  ف  الترتيرب الزمنر  عبرد
قاضريا فر  المدينرة واليرا عميهرا  و( عمرى نجرراك وابرو صلى اهلل عليله وآلله وسللمجدو واليا لمرسروف 

ى اهلل برك ابر  بكرر فمرم يترول زمك سميماك بك عبد الممم وعمر بك عبد العزيز امرا عبرد
( واالعروام صلى اهلل عليه وآله وسلممنصبا رسميا بف ا تم بالحديث وبالم از  وبشباب الرسوف 

( كمرا رور اخبرارا عرك صللى اهلل عليله وآلله وسللماالولى مك حيات  وبوفود القبائف الرى الرسروف 
 صلى اهلل عليه وآللهردة القبائف العربية وعك اواخر ايام عثماك وقد رور ايضا كتب الرسروف 

( الررى بعررض ا ررف الرريمك والررى عمرررو بررك حررزم لقررد اسررتمد ابررك حررزم معمومررات مررك وسلللم
ومرك ابررز مرؤرخ    ازير يرورد الشرعر فر  م  بالسرند وقممرا يروردو ولكنرخالت  عمرة وال يهتم 

الز ر  و و قريش  مك قبيمة ز رة لقد كتب الز ر  عك مواضيع كثيررة فتنراوف اسرناك السيرة 
س منر  ابرك سرعد ترب( حيرث يقصلى اهلل عليه وآله وسللمتناوف حياة الرسوف  الخمىا  أ  اعمار م كما

والطبر  لمز ر  تالميذ كثر ويحتف ابك اسرحا مكانرة خاصرة بريك مرؤرخ  السريرة نظررا الك 
ف  السريرة   معظم ما كتب  عنها وصمنا عك طريا ابك  شام والطبر  الل ابك اسحا كتاب

المبعررث والم رراز  ولررم يصررمنا  ررذا الكترراب بررف وصررمنا و ررو يتكرروك مررك ثالثررة اقسررام المبترردأ و 
 برواية ابك  شام وف   ذو الرواية بعض التحوير لمكتاب.

والتررراريخ   ومرررك مرررؤرخ  السررريرة االخرررريك الواقرررد  الرررل كثيررررا مرررك الكترررب فررر  الىقررر
ووفاترر  وعررك  وأزواجرر  وحياترر ( صلللى اهلل عليلله وآللله وسلللمالجررا م  كمكررة والمدينررة وطىولررة النبرر  

االوس والخررزرج وابرر  بكررر والجمررف والحسررك والحسرريك وفترروح الشررام والعررراا ومراعرر  قررريش 
معظرررم اسررراتذة الواقرررد  مرررك ا رررف المدينرررة كرررالز ر  ومعمرررر وابررر  معشرررر و يرررر م وقرررد ا رررتم 

( صللى اهلل عليله وآلله وسللمالواقد  بال زوات و و يتبع ف  ذلم نمطا خاصا فيذكر سنة خرروج الرسروف 

( ف  المدينة ثم يرو  بعض االشعار صلى اهلل عليه وآله وسلمجوعة ثم اخبار ال زوة ثم نائب الرسوف ور 



الخاصررة فر  الحروادث  نررا و نرام اسرما  اخرررر مرك  ررؤال   وارا  اً نراو رو يحردد التررواريخ ويبرد  احي
 الكتاب كعمثاف ابك سعد وابك النديم وياقوت والسخاو  وحاج  خميىة و ير م.

 دانيونكتة انبه
ف  الكتب الج رافيرة بعرض المعمومرات عرك االمراكك التر  لهرا عالقرة بالسريرة وكثيررا 

( واعمالرة وا رم  رذو الكترب مكرة صللى اهلل عليله وآلله وسللمما ترورد اخبرارا  امرة عرك حيراة الرسروف 
لهررا واوديتهررا لالزرقرر  ومكررة واخبار ررا فرر  الجا ميررة واالسررالم لمىرراكه  و نررام اواخبار ررا وجب

شار اليها ابك النديم ولكنها مىقودة الىها كرف مرك ابر  عبيردة والواقرد  والمردائن  وابرك كتب ا
شب  والبمخ  واب  اسحا كما الل عك المدينة عدد مك الكتاب منهم الزبيرر برك بكرار وابرك 
شب  والمدائن  ولكك لم يطبع اال كتاب وفا  الوفا فر  اخبرار دار المصرطىى الرذ  اورد فير  

مات واسرعة قيمرة مسرتمدة مرك المرؤلىيك االوف اك ا مرب المؤلىرات التاريخيرة السمهود  معمو 
الت  وردت اسماؤ ا مىقودة و ير مطبوع و ر  تعتمرد عمرى سريرة ابرك  شرام وتراريخ الطبرر  
وطبقرررات ابرررك سرررعد التررر  شرررممت كترررب المرررؤرخيك االوف و ررر  برررال شرررم اقرررف تىصررريال مرررك 

 ا نظرا لقدمها.المؤلىات المتعخرة ولكك يمكك القوف بانها اد

 

 كتة املستشرقني

( فيمررا تنراولوا مررك صللى اهلل عليلله وآللله وسلللمك ال ربيرروك حيراة الرسرروف و تنراوف المستشررق
ابحرررراث عررررك الترررراريخ االسررررالم  وال شررررم اك التعصررررب والتجامررررف كانررررا يط يرررراك عمررررى 
كتابرررات  رررؤال  المستشررررقيك نظررررا لترررعثر م برررروح التعصرررب الررردين  الرررذ  كررراك مسررريطرا 
ومتبمورا بتعثير الحروب الصميبية ونظرا لضعل معرفتهم بالم ة العربية وقمة المصرادر 
المترروفرة لررديهم  يررر انرر  لررم يخررف ال رررب اوائررف العصررور الحديثررة مررك مىكررريك معترردليك 

 امتدحوا االسالم.



سررة المخطوطررات العربيررة وطبعهررا اولكررك منررذ القرررك التاسررع عشررر برردأ اال تمررام  بدر 
صللى وك يدرسوك تاريخ الشرا لذاتر  وا رتم بعضرهم بنرواح  مرك حيراة الرسروف قواخذ المستشر 
يتميرز بسرعة كراك ( ومع اك فريقا مرنهم يرتقك كرف ذلرم اال اك عرددا  يرر قميرف اهلل عليه وآله وسلم

االطالع وبعد النظر وعما التىكير ر م انر  ال يمكرك القروف براك احكرامهم نهائيرة ولعرف مرك 
( فر  اواخرر القررك التاسرع عشرر صلى اهلل عليه وآله وسللمعك حياة الرسروف  ابرز  ؤال  الذيك كتبوا

وقرد ظهرر بعرد الحررب العالميرة ع وكايتران   عواوائف القرك العشرريك  رم ولريم مروير وشريرنجر
( وحياتر  تتميرز باالعترداف وبحسرك صلى اهلل عليله وآلله وسللماالولى عدد مك االبحاث عك الرسوف 

وكرذلم   ة باالستىادة مك القراك ومك ا مها ابحراث بو رف ونرور اندريرالتقدير لمنواح  الروحي
 بيف اخيرا مونتكمر  وات.

 

 االحباث احلديثة

صلللى اهلل امرا فر  الشرررا فقرد بردا اال تمررام بدراسرة السرريرة النبويرة واعمراف الرسرروف 
 رو  ( كجز  مك النهضة الىكرية الحديثرة ولعرف ابررز  رؤال  الكتراب المحردثيكعليه وآله وسلم

( لتررجمتهم باسرموب صلى اهلل عليه وآله وسللمبترجمة كتاب محمد  أمحمد حسيك  يكف الذ  بد
ثرراف طرر  أمجررذاب واثررار نجرراح  ررذو الترجمررة الررى حمرراس فرر  نىرروس عرردد مررك المررؤلىيك 

 حسيك والعقاد و يرو.

 

 املصادر انسريانية

منهرا فر  ايضا تعتبر مك المصادر الت  وردت فيهرا معمومرات يمكرك االسرتىادة 
 بياك بعض االحداث التاريخية المتعمقة بعصر الرسالة.

 


