


القةيمالع!دإلىالمدخل

المقلالم!ة(الكتب)

خلبليوسكممموليلالقصالدكنور

!!

،"!ظ!،



هسةطمة

ث!ما!ىلىلللىقا!تلا

يىشل.ند"ل!الف

7883991/،لاي!لحرلم

و77-213-17ه!،!ليلنل!

6/5!،6331س!حرساطتالطمة

لةنماار1،بمحفم!رالا!رحا

عا،لطوي"ملا&نسم

انمامهل!دس!لىال!إعا!ةأ،الصح!رمح

!5-1391/-23/!!"ه/ا



/لرفرزئللملثتبيمن!

كالملابدص/برقتتبثلمبطكلتةطؤلم



حتةاومعبنتر!ةا

ا!،9ا)صح!

شكر!هداء

رحرديمدطرأحاطيع!سايي-عالحليانماصدوشهمخهلأحلرأحبرأأرلأإلكلأض!

انمرعتإلى،لإصاتعاماعخ!أحدم!ي!ولسااتدانيالبها!مداكنايةوحدرحلالالرمساإلى

ا!؟الاماااحا!+هـ،احالأ،3اد!ط+51ءا،5،انحدةثالرلا،توطللىلنجتاللامرتالكيةوالكتاتللدوا!

الىاليهاللامداامدلى!اد

.إضاسالأرلالممللهمد!اكس911لا8،سمةص،)ثد-الحد.المححمه.و*-اللامرتكلهطلا!-

لحصا.رالاالحتعلىقىاطالام!نجةالاشلم!النر!اظو.رانملىلالزالالمك!

ا+مار.لارالرل!راتالكاطعلىلايخيماتبل!و!.ح!صرنيالتىا&كت!!!الى-

اللةديالى!لحدوررجامكلطاليحي

الحيالرررحالالمي!اد!!الى-

سصصكلوالىحمردلع!انصةوالحة،لملادا!اتزاررساليالحرلةأ-سإلىأمدبواع!أ-

الفدتا)الفادبمالهداطمالرات.حاالمىالحيرعالى!

النتالحةالكلمةصتكلكلاتمأطالنراصعالحهردمدا9ملكرتراندادلح!اللهكشعأدم!لا

عهانمشلاالي

دآ!الأورل،1الألىلمىراللطادرالنمرل!رالمطةالحدلى



اراللىمةمقلى

الند3اورماوياصاملهدوا-الحى-لماوئسمدمكا!أ،لمرال!سمدا

،أابحعصالمارصطعدط،اححاتصءوردما3رأبماشهررصكا-وسدكرص!كللسهرمم!ح

اللهكللهووتصانحرع!انحصصعير

هرلا!-شنصكاتانيالىتالمراتص!لىلفعتك!ةاتيمدىع!به!أساالكاتكمللفد

ال!سةمكا-

ساوصءى-صكىأ-رخه

4!ام!د



الكتابمحتويات

اليهةءكا!الفيمالمهد-الكا!م!صرعات-.اسهال!.الحرالى

اسدالمهدياصا!الا!الهاحهالحهال!إدران-

لكلسالكمحه-!النسةال!اصاللمروم!لإصاضاللهمحه

الأوعررممالك3الا

الأولىليالط

عدلمةونارلات31ال!دالعهدليالسةصنما!سملالألدال!صل

النمةدالأ!ناسيةاللامم!اللل

الاولاتالأسمارمدرلاواالتالرت

النتاياضاونالركةيهاستانيالىاحل

تالناسكزسمدأ

الهت(الأصاواال!واةمرصلامرص

اترراةبكا

سسهلناوا.الأباوأيما

سها!،ل!ا/الك!يم

-حسروم-نا-سأص-أودط-صى-طسلاد9حاصامحمع

الإجمادلاس-رانرس!ابمةلاتان-شتمحمع-روطاحةيوسحع

!لطعلاد!-يلىضتا

الند3ال!هديةوئلمةالماثاللل

رالهل!دال!دىع!البهمالة-ال!لةر!ه-عامةمفدت

اشةلل!الصدورأرالمحطرطاتالاورواالاكعالنعل

التاه!ةج!امحطرطات

ض،يد*تطامحطي



الةالحرنرادسدطات

-يحرادمحطرطة-حبعحطر!ذ-الناصةصحطرطة-اثاسمحطرطة

بللطسطرطة-سنحرص!رطة-سعيزلم!و!

الا!يرعد()انرواةاتمارالأ:ا!اصالممل

اب!حات:الادح!اللصل

الشهقىحها

الأحهـاالر،!والرصاتلبةا

أ!ر!ص*مكا

المسةدانرحهالحاصةالحطوطات

اسورالأصانصلىعهاابممحطرطات

الأوابةات!احم

الناالر!الهافحة

ظطلضا

التطةاي!حماث

الأربةانرحة-اطةافحت

ال!!يتالن!حات

السبةتالص!

النرراةاصاراالثانىاسلا

كانهاحرلالحمةوالدطتانىاةأس!او

ايكرس

الحروح

اللالس

آبرود.اجا-اسةالكا،ت/البهربم-الأ،لد.1،لا0ول*الثالث

51

53



ىرانايارلصرشل

نسراالاولهللرددا

راناسالأوليام19أحار

وصاح!ا

السرتاللعةس،لصللكامةالأطتالمض

الحكتأ!ار-الحريةاللمهساله!عىالأ،يةالكا،ت

راصا

إرباشصا

!عالأنا.ايدصاالرالعاالباب

2،1

151

الأه

16؟

172

918

591

،02

702

902

112

122

لا52

ول2

2،2

2،لأ

3

3"ا

502

+5

1،3

3،2

153

35لأ

+5

ا+



ملاحي

كم

385

934

"93

كي9

38،



اتكور

لهروحا

ا،دلمرنجل

سانصرنجل

لأولاللرلى

انسلدكا

اياسفارالمقدسلاترتب

المبرل!،)الأصليةاللغةلحسب

661+

أر!!ك!للا66!لأ731

ظبياءأوالنا

++ث!للى!+

3لم!+!ا

أ!+ا+ك!

د++د+

+د+،!

ث!"،أث!دلملهـا

!،3!!*ا

اد!!،دء



!رشع

يرمل

عامرص

عى،

محا

حرميا

حرو

صبا

حس

ركط

ملاحي

7!رللى،لأ،!ي!163

البيا+خرو!

!+!بر*لأ

6!+د2

ك!ر!!!5



لأه3173

القدس!(الكتالات)الكتو!م

!يرلاا

اع!ر

الأبامرأحها

!،،++

!+،+ذم

6++++!ء!!



عامةمةمقك

لمقدسة،الكتبا"قالعنواا

رطتهليلك"التبملالهدالىلحةالأساوعدالنص،لىوعاتةمطاطلئسأولا،ح!سليخد

للحلاص!ككأفىالماووةالقدتالفتص!الط!رليةمد،رألكهإبمحا!.ترناوصنلبالىيةان

سرىكااسدابهمكلدلكىلمالهدكدالصيلطرلأد3115)!س،سرعالحلي،!يما!ادس

،تمصكل

مد.عد3المدالحهدلهأطلىسارلمر.و،صطاصصه"اء7ملىأرالاحفىلسواسررر

م8؟عامودلكالنسهالأصمار

كداتنلاتصتلحاالنمةوالأسطلهنالمر!الأعلليالتأسا

مرا!ما./اوحعي)وغويهم

ارطألىطر،س(27!،ال!اعراصل!ي-!شهليطهرالدلىاالتبمس!الحدر!أقررلد

هالكشا!مدابموالحابموضوعات

3،راب!اارال!دتالفلبةدالعطرطاتالكتاتراسلر!اشةال!نالدتسمرصةددات-1

شلتتولاياركرانرحات

الكا!.عكومرلفاتحرولارالكلاشدتتاللراطوي!ص،اليهامةررصالكلاتص!رلكلشمه3-

انملبةورطلنهللصاياطسةالمدمحرماتنموالحصطتالأناو.عدارمرقص4عيههاراروالمشحى

الكنهسةكتالي،القديمال!هد)القدسةلكتبا

مرصصصد،.عامأل!سثض!مااشمهالأغارمكبهاسةاصنعرتتلندالاخسللىراصعموكا

،ملاسص!أو411-18ركىلاص!صايهحبراله!-كالة!مىإلى(!نرسامقعفرلهانالترلىصالى

لزعامقالىالعالذأراعر!ي

يسنحارلهفيداس!طا!المهد!ررضل!!داولملةالتتلحارايامل!ع!الأرلىالكةناتوتد

إمملكامةوسم6عامد!طأىالىمارمى!رنممصصسربماكاسهاسعرفرالسالكهضص

الىهـلاصريمالةرمىما-م!لى

.انصةالناتكرطىطهرتاأولياي!صكاا!دبالمهدلأصسارنةظ.رللادسك!)11ولىر!

صررىسبطهرض!ر!!لالةصهـطمااضصنالهدبدالصهدالىسم7+عاملأثا-سرانلان!،

())بهلاحم!ا"ا-!.لهالم5!*ا*!هلمول،اهـ!"ا!ع!صه!!!،3ل!هلأحمهول!5+!!ح!ول

لحاحم!لحثاول،ا7"



الندبم،المهد.مقىساص!عبأطلقماعي!صعدت.!اوأ-الجهدىتكئلمطرطارلت.

اح!لىأصمارأكهإلىصررر،ارسا!!تنمرولمالأصاودهدالكةربهت

شا)،رانعبمرالدعطءالزاع!ىاعك!.أحيالىإد.تانلاشرنارسلب!!سلىا!ح!هـشبر

دصعطرلىالرةألرالسمولىرللدبىلزاللدلى.طرىاللامرشيرحادرماصردىالدعد.حاكما4131

عارانعبماسسةال!-نراعلىوتدعز!!ها113)رط،لهاسكر!مرما

تا!سا!رلاضحداسهالأدعلهمرماعلىالحديدالمهد!ررسح!اتكادلاداكوددلىسف

وشحر"اكاه!لأه،ركلير-ضسمرسالهدهالمهد.علا-االأرلىال!ورفياتس

رآح!د!!ك!،ممح!

الراتكلنصىألى.13التدالعهد)المف!ةال!لىعانجهاضمرتالأولىالكلبة،ر-ا

مو.رحاكللبمحنقلند1،1الع!رعضحصسمتانجحدالما!ور!سرالابماد.ارحاسرابحم

راسناتالأرلىال!ر!ليايارلىالبهمةنصكاتانىايراصتتالإمكلاطااحرىحهةرمياحهةمىمحا

ا+،حطلكا"الكؤ

شدارلهامىيه4!وحماطهاماشطالمحرسةيقلمراادتتدللدسللط!ليايعالألحر!كاد-2

يرلىى،تسرصعومناضدعراورأرإلىتيالحالأرانلسعقا!لةاولكات3-

يالإصا-1261اكر)..ضلاكنر،لىليم.ألراف!رلىلى.الد!.صكابخرورب.اد!ل

"+ا!ول!!فاراصاوناتكا!راادسبرعالحرطإلى

لال!!ب!لداكلاد.نلاظ3احر!!رىالكعالحلاتالىحةط*،المالىشهىو3الرط!نإء

!لىالطرعةالممحاتمىلر!افالأشحاص!شستاتلكاو!ركات.للإممارالفمدبرتلرورع!

الاطالاعنادمي.الاصسظارلهوعطكالهدلدالمهداضاركل!اتناعرىاتايىالأحدس-،

م!اوقحكالحيلااكةصنابةالى!ص.الج!شتعوتدناعةالح.صغر!الب!لى

حيةيمررةا!!لكاطتليطصرالديالحدولالمهد.علاأ!ك!ىى!الى!لسلىعدا،كنا،

مدابنلرلىبرراكلمبىكاد.!لمادسحرولكيضنىر61سدالرتالإحرةأطاطا.لأنرل

عالمسببررصالهمالاسراعتد9213-ااكرلاا،شدلالحالىمحالأدتلنلرلهلاكلايهمالعالم

طعاتأراياميممةمىاتطرملا!وطسضعر

111كضأحنىبيشرسمسةر*!رىلابال!تحكهدرترلي

ض.الاساتالف،نركالبها+الاقامسيمرسالاسصعلبةظالى!.جيس!الاكنالمإلى

!13لددأرقبة،*

الجةالباياتشماولراخلتعاتأابي(الهدبالحهد.علالابلحعهاكارالرانصال!ردمينلل!

اياع!لم!ك!اتهالعرا!لت

دلدفيححا!امة(الحدروالحهد)الحيةالبهاطتلدتالىمىكللدلكلى



الملايمالعهدالىاي!حل

لجديدالأسفادالعهدالماسةلحاجةاالمسبحيلاالكنيسهإدراث

ابهردماطابماصاصللدلاعاوارصانلالا،جلالىثحاخها!اومارسقيلكليسدالأرلىالكةشعرت

ال!الكر!نمدالتامارحققاالبمامةكلناتالكةإد،الىكلرك،الرطاعالعردواصةوس

الجةللكلىي!و

رلدتسه3رطلم!لصةممرسةسيعىطوالهاحةعلطط!ناالصييكالىليصةاقي

الم!ليموطالعبنعة!كىاتيلطرلةالأصحاحاتالأساجل

كلدسلر*!ح!الامظدللهرد،نطولرافيال!3الحةالحبالةاصاس!رالتاتراللبي

3113ملاطون،2123)ت.اللهصصطختاملىالملقلألى.4المطككعو!ص!رفايرأ

شامماسشح!تالديال!ر!الإيلدهجمكردا!-،الهرءيمأطسهسلجيايحالعرحى

كصدالرشا!رمعنايةمرالسالإمحلالهاتالىالماتالأمراتصرالفامصالصلر!الع-ع!صه

صأالىطتالحاحةصاو!&لكللواتإكلامأممضأ!كلاالعيمع.المراع!مهرالحاصالعالى

!مالحيرعلأ!ايثردحاعةاسامالمجسالإيادسودداعكححهاتسالماتخسهلمجر!

حمكسرالسالىص"نانلاعلموأصاديالها؟-رمصثكلمراحهةليلجاتمالحىوالردحتالهم

الصس،ح!أدشرمص!الىظتدمر،رلا+المالمع!تدا،عراولكىحىلكم

نأعبه،ا!صارعلىالحاةتدوسا،بخالملممماداداالألمإخمالالىإساسايرعيلكلر!لاوا

كرعاواساوكصالهننةمد.ممذك!

الا!ماو-فشد!اليهةكاسأررفطتدستاثةرترعردنبنكراليهر!رالإكيل

رصترلدلرطالسرالىرمالىىباتمراحهةليلسللالالىوملرلاعاصدأ،منددا/الإمحلصاربت

!او!حهةمردي:ددط،دمت!دتهكاالر!ببحدثالسلولمبسالإص!لدراترصرددأأمة

19،فيالح!كل!الإمحطرتل!طالأولىالنرورليالاسةالمحاتطهرتدلكعلهالإنماررةاب

للعلاصىلاسئكلادالتادر.النممالحهداصارودا19الثعلبطلاصتاتيالتم!التن!ول

.3:151في2اطروظ)صرعالسعلىاللىكالإجمالى

س!أالمقلىلهـشانيلصؤإمووضا..لاسرانيلللهامحب!

قفمبعللكفى،رشاركقافلأعهدا.الدمهلياديإسايمساصقبىيحف!للامرإي!ايل

صعس!اللهحدوكما-6ا.ا26لك)لارلىإ-الهدىالمهدمداالدوحمر1-018لألا)لك،ايارص

)نكإصانلإديحقرلهمىا-اللهرنجرأبوإسحىإبرايملأحل1(151--28اتكانجهيحقرور

لمد.صاليسامعهمار!رأسامرصشر!وإصحىإسا!لأعلاللهولاوكهمضسأإصاملرصار(3228

كلنر!لستنتطا.مكاتلأللأالهلسمرصارللالاد!حت.رالنصالمردتارعىمصرأرصسأح!حهمأد

دإللانإزسيرحضالررأححةعدحييوالاسالمىسعتماوا!3أإصافيسرشحر

لىنكلرمنرأسمالأرصكللىلإدالنر!حعفيصحامةلىلكرسسيوصطملحركيسشم

(6-،91ح!ع)،ضةواتكهةممل!

مىالى!مد!إلى،.سيرططملمرض-،إنترطاساسهمولطعكصإصانجليالدأ!د

ا&يال!،دلإلهطإصانطنهدخىلما!(شدتد"مةاكههكلكةنكو!داصالللنهحلاص



حانالإلىار!إلىادنطالنر!س!نألىأ!اعهاإلىأكماماصايارص3ياسكةتكي،!عاماحلصها

سحلصع!يوبىاد!أماأط،ارلويقطضهردى3أ.الحىلجهالأرصسحر!رشسدرالأرصالسرات

شهردي.سأ-.-116ا43)اشصلكا،النرتالا.رثيطرساالححرسالهاعل010نموصيار!أصا

تأ،لكلمحيش!إ&ولحليرسحدلىيضطعلحرصسارحمكإلهاصونقىجريإلهبر!دمل

(8121،2-،4اض)درلىهإلص

الهىالإلهار!سلبدةالنرورلسةعطسكركهار!شصلكىأ!.أسححطرماالىطلةمداصلما

عيهارطرالأوصنجهارطالراتحالقاوحداالحننى

الأرضوسالكالأممصهياللهمحبة

الف!رسلا-تهد،أصىشمالهلكرلىراخارماأحها!مدوصماإص7صلعداللهسطتصر4

الحهالحةميطصيا!ول،!رميلاكم!انحربكلالله-ضككلالإحالمةصلتكا

(5!-ء3ااع)الرحزكاليرلاالطمشصقلاانيالحةرالصادلهالفت

(1،-الأ،،312تكتارن)3رالرالىوال!!التإلهمرالأوروالىالأرل!

مح!او!ا.يامالةار!عسراوفاوةضعر!نخها-!ف!شهواخارماار!اصهاأمةاولإصانجلنكلرلم

ركا.لثبهمالحالدةالدنجة،ضا!ملكالح!للهوكاماعلكاكادالسصادقم!كلطكرالناممدارس

ليا-ش.الديمادقطكلممادمماسدسياأررضيمطدتانيبةالمللأط(اممعاالحمصسحح

شدصلاا،د1عاةطاكةرلالهاك!م.ةيمالاالكهرتسأمارا!يلااال!دلدكاظ5الرطل!الحرط

(3-11،701-56عصا!-1491نكأالحالممدسنهباتتتىبصدلاكارلد

الدوصه3سا!حة!رةا!راحسرحلز.اللل!س-طتسالكالىراماطلط!اللهأطهر

2(7-21تك)عاليزرحوةطاحدندحلاتلأ،الحبةسارلكالا

إصاشللنهالى!ثحلاصنهللالليترلىاءلهمرلكهىضصسارس-كادامطنمماكلدطرودذ

إصانلنجرمرحعم!رر.و!ا،لرص!احمزرلهدألاموطلحرلدماللهرلاودرالمروتالللارصص

112-189)ح!دح.اللهأطمصصحىسع!طياكلرا

ش!ر!لند(1131ع!)للامالجاصصتدإذالحصةس!هلك7أ!االىا!دسا-لال!!اد

ندام-!ح!ما.نجىاليم،لى!آتلتدإلرايخلرعرهةصاياجة.ا!ةوسسار!،بماسص

اللهسمرا!!لأرالكمسمأطايماصاواعلتصصمماناسىأد،لم!(صرصصو-عدإصاني

29ض،225)فاوركاممعاللهثوعرمةصيإيما!اصارتمندتصالأوصرع!لر!مى،ا!

حدبخهاصصالإبمارمحاك!رندب،كاصاالله:صوصارتصآل!صأتانىديعرتسرمارا

ضسلدا-فيربخماأد!متلمحتلأءعكرارححاسككأدفىتلسلا"لهماتانذشحاكلها

117-1016واعرت)،!لخكسيلعحلالرتإطالدوررمالىأصتبحااإلهيدالهلدس

61-5!انىإعطنارد1221الأ.،1-413راعرتلاردا،ياوكهاا!!سلهارلل

طد،تغلهوشمنإلهتيسرمملوالالل!النحر!كلتم،النديممداللهمحه.لىصشمماكمح



!سم!ع!دإل!الدحل

.الحاص!زادالحه

اللهليألنعكراو.حلالصالامءاتلهو!مىلارورآصادى(ال!ىاال!اس!صانإلىم!الى

5117؟همل21

ير،!مماداةناسا7لأالدنجةط!لقمسوحرعهمعد(أضاعاصةيرينمىاللهمحةطصترلد

وءبخ!الصصءكلدد-وؤر!إلهإسه.اا3-ير،داواسارالحنالهورلأمندوصهلط!االلهلهملا!ر

للاا2،د)مرط،ال!علىدعادمارحه

ادكل!الامر51صدلمهلططالى!حلاصصوانماكادادى.الاوىاشلادارلرصعد.حاماأمحأطولى

المىسسوئملنلالححازطش3عالىدايآلميالمحدلحرنلاعطات3رحالحاممها!محم،!ددحه

(52027"66103وايادحعاواعيه

طىكهغاتكاد.إلههمعلأطيةجانهوييقاللهضصحةيحمطكادادىالا-افيآد.الم!ي!ردهداص

والأرصالرا!حالىاصاكلالهالهي!الإلهص!سصالأرصدوخمر!ملرلدهمىلمزرسكةعا؟

أوصصإصانجلاصدألمالى!نجطإصانجلسياالكرشسكيلىا-.فاللاضمهالى!هـلحا!

125-920،2إشآياتاور97عامرص)،ي!مىرالأوابكف!رصوالملطسسصر

صهع!اواحعراإلن.ابمرا،إكمساله3ع!الشر!لكلدعر-سحمها&لىالحلصالارالإلهإء

)لحد/لحلص،وكةكلنح!ا!،!!4531221)إشآخر+رلبىاللهايالأسالأوعىألاصي

لأ(3)5،.لادكلنيدا

وأحوراالهقاحمطراار!تالمكدا+إصانلمنبوااكبرال!ب.ألاسكاملرسصحارله!نحت

.ع!الى!لالمكعالإله،ضعهصالىورأسسل!د.!افلأ،رللااله!!ادىالعر-اسصتكلمولا-.الحدل

مشليارلمعقرلأعطيمإىلمهدى!ضكىي!سساهـخارور-شممح!طىادسالع!-.اط

!عمثرلةذكانحمرتلرن...!طعلاأور!ااصااعهم-والاتال!سنالحلأرائفاوأ-اوى

عآدالحعرعار!اكحهادىالأم!3-!ا56)إض.انصربلكلطسالمرتنجىلأد.ملش

213،1!المالاور.831-ة8)تالة!افدواممالى51128)تالكحالهال!أةداطاسدح

1،3يل!ار3كحدوقحهرتحلىكميالحا!ط!الكال!.علمار!كماال!!ىإ-اعللهوطكاتلمد

ومى3الأصعطماصممرلهاادالىش!!صهـ+له66121إشأالحوسهمكيشإحزلهملأن

1111)ملاخىالحزرسهلال3ايال!عصاصلأدطاسهرننلحةلحورلاصمصللامكا!كل

140+ول!ك!"رردسسم-أرش&يرىوكاالجةالبهةكا!مر13القد"لصه!القتوالب

حقمرماعاملاكلالتلممنهـلنا.الههالإصادنجقيخيرعكالىرمالىكلسياللهتالدبمالمإله

تعامهسلسمرللاتدجمدلكينلماولتاشتليهاقارعااكىالحيرعالآ!الدلمحدوعادلوحيل



لالأ9الباب



الأولالفصل

القديم؟العهدفىالنعمةعقتعالبممقهل

....ةعديكوتساؤلات

ليلاالهد*المهدسحىالاصس.ت!عدلاالسة،عىسيلىطاللهشكرالنرلالك!دروردد

مكشحعورمما-مماال!اكامهملإنا-والكلماتاتا،طرءهـحارلىالالدلمهدا.المدبمالحهد

ملثرتإلى!طحلساابرتإلى!لراخىالهطاةإلى!رعار!!نلمراصل!سوالصديالحلص؟آحطالمارات

د6راماالسرات

صسانمااردحيلامرساماالطنيلاصسأم،لطبيسالاصهـرملاتسودناصسرأ!

ليصس،نالإصاد!اللهنماطرملماالح!دةرهـالإحالةاالإسالةالحلالاتبيادىالإخاس

الحدو-معلطصأ!صحظمارأ!خىالامرسلإكامالدكبمسهصصف!ر!ملارضاس!ومى

مداناسرص،الامرسبر&شوفر،رعا.و،للاالىإلىنمم3ال!دالعهدصوصءانحوحملع!

وحبة،واصحهصررااترالسايحيم

راؤلكنلرصحارلارالححلاتالار!تم!.لعصع!الصر.ب!صللتىألىنحارلالمراصةمد.س

و.ا،ف!لهد.هـستانا!ليةلالحازلت!ع!

الصهدإلهما!ل!لم!كدأ+!.عه،مارح!طسإلادكلهماللاديلياتالسحولام4مامص

وألصمرع!مبصإلهوالار،ال!إلىط!.سيالقديمالسهدإلهلأرالحدورالمهدالهصخلصالقديم

رتاشم1،،عامووماتيالجةمىر!ر،الهادمالحالم!اسالثررفحاطاككمكمالحهدر!سار

!رسالأى"لماه،!؟،محه،(مارنكركاوصاصةوصمةااف!ر.ت!ي!ورأرا،لبلسرمادصسكر

الهرءس،ل!11رأحت*!س!وصطأساد.رال!إدالتسهرأ!مرصاتلتورحرأرا

للمي-رأحيسالهكالم*!!ثاوتكا!لص!توورأيحلانالالتةنلكللاصةلالكارمخلطةوالحمرد

ررصارايامعبهكاتمماألحلاليهةحالةرطر!.اررسا

يأصها!!+محاسفرسكد.الدوروالهدالندبمالممدل!علاتلاأ،صودطوبمذجمىالدىالر!ولي

لهمبمكىرضالحد!الحىساكنسة!ادراكلهمع!عد،ب3التدالمهدالىومياكيرةع!لحةسحد

التد3للصهدت!رأيحدمهكلدلدةسرصسالهدولالهداركا13الندالصدأدوسادكسالهدطالمهد

القديمالعهدتسمية

عد.اطلئص،أرلملاصإلىلكرسصرانلاسالتتالأصاوعد،الفديم.الحهداتةمدتطلق

،الحدبالحهر،الشةساماسانافى!أراح!مييلادية!اعامطرشأصت!بخسم!الششة

ارظوص!ادطلاعطشحاانلرارا+طجلعلى!!.2عامقينليادأ!لتهالند

رمد.1)نمر7ف-،اب-!داج!سملاحيإلىتكلوسسللأشارالحسيالاصلساتا!إلا



الغديماليليالشممهسثماليمسمل

آطلقلقدلرلىلتدصاط"14،،،24،17!تا)تاوررأكل!صرعالحدو!أتر.انتيمرمحالة

.رألكلانلاترنارسساهـتلد.إد3154116ش،اهاشة"ال!التدس،روحوالأ!مدعلى

،لرعالمعس،لإيمادللحلاصحكحكأدالتادوةاالتديمالحهد)أصماوالمنمةال!نصلطالطصرللأمد

ل!.سادىسراتةلنتر3،واتريعلبح!يمرطلعاللهمىلهمرحىمرالكا!هـكل16عحدرس

لرلىإلطنر!ملحهفىرهصالحعللكلماما!لأ!الد!!لىلكر!لكى"17عحدلىرالي!

عامجمامايمآلةالط!د.،د!ا.دالد!سلهمرحىمرال!!كللالترلشصدكشا!دأىاالىلرل

الحهدأصاواالقدسةالفرمد.اسدطهرتدبكللمالحدروالمهدأدصدللدمحلصصلادكة62-64

!افي)2رلي"لرعلعصالدىلا!بلىللحلاص!كمألىالتادرة.مىلرلىدصلينبركلاالفحم

مرشرلكي،الكيرأتدنص!دلناليرلأ!الدى.ر،العمرالإطالدكر.!!ا!،لترليلحا!إ.

للمصدةالأصسي-لماالرمالكررلىنرطانيالممملا!يصإضراعىطحاولإسا،لحطدبروكط

ل!سرانحيلت،لحرع!يهاالىدويىمطالهدلدوالمهدالنديماسدل!

إلىطرلدألىصالكرس!ى.حاإد!الهدطلمهدسبحلص3اللدالمهدصالكأ!المملاتم!أولى

سو3الأرصنارميفدسهاكيرفى،لهفابصإلىأماالها!رسعهأصكاومىفملألهر!ر،طمالل

االاالزاللاىرمامهن!اماطبلاحهلنلرغردامضارك!امةرافلاعصهرصسطلإعا!

المصاكتدكا!لبحةينعرلمالأرصنارصتملالهمل!ر؟لمي!ظرإلىرت!كاسهطيلإلىاللهط!

مايلاصديحةدملفوتطا.شبىىارإلىحاحةليالى!كالىرولاواعايكلىلمإداديجةلايىرس

لهشتدسات-د!اتدإتي!لمرتارلا1617ا!)ا!إلىكولىاليسإلى!و،الكإن

لألىرفرلاءفاب!إلىيطررلممايلديحةقلاللهألىرمىالصراب!(إلىكادطلحياواصحهالإحاتعدلل

ولهقىايهالدشهدإدوطألهلهضهذ(لىالالإطلهلاسصأ!ملديحةمالل7هـلال!!لىلإممادسدم!ماسل

إرصا(يمكىلاإ؟لى.!لد!3ايتدصالألملتتصحرما(،11)عص!د،تكلمماتراد)،لإيمادا

لرم-كاالحرنا!أرراتمحماتيالحمانحنضلملااالقم!هال!)3العدالمهدالى،لإشارجرالحدر

11!1!)تاردرالحرتاتنحلىطار!إلىالإترا!عدتغ!صرصاالنديمالحهدلحيلا.دلادؤ

د.افيار!أصللملرطناالكرلهرلأدلكالرل*ححصإد"3الى3ع!لرلهالى!ع!ددالمرامررلي

طرونالحورأرورحطللههـاد!دفرلسملحالةنندمادا!لادعلىسنبم3اهالبرسدمأ%لا

(-ها512)مرس،نهحدسأظلىالمقسم!يرادص!للا!لىلانلاوطل،)عهردكا

الدلانحرص؟شص!كلحرنةأقدصها!كترإلاللجحةترلالألكوالحقفةداتسزكماالرملرت

ديحهيألى!م"صشزهلالد،رالحقالمكرالفلىامكرةروحميالك.دلانح!طاللهكىالترللأ

سار!رمرة(ا-1،616)مرمىدكاملةناتمىيل.شيدي،نمةعررتفممةصرلةنحدداتهالىال!

نصحدأردلك!للإلادح!عدظالمصواررحالكعررال!لىلالإبدللإلادتحكلا&ىالمرسانح

(91)المل!عحرياال!مسععلى

ص.الألا.رألا.الاطسي.الآ،3إمقمدلأله.اللىسالكلهاتمد،4الحررحسرديددد!مطظمححلة

رالى+حادالرا!إلرالهاطدورالهدساللهصنم!أمحلمال!دلدلىالأمر7(34)حررحرارالعكانالحل

!6



اللحبم!هداليالمدحل

رالىاسةارصةإلهورا!الح!إلهسهمرالتميهمالعهدلياللهادمزكديىال!!.عد!ي!رأسةركل

!قرأص-17ب3،6اح!وعال!مدلهحاالاكةالأعلا،إدوحرعدطا،لادلحرمحهالد.ايا،ةوطرل

سأطأر!.إلىالاحارحاط.،والرلاالإعادونمو51.كلورررد،و-إله،الى!الكلا!

وسا01الأط.راط.الأطلي.الأ،3إانمفدلههصسصلةسثلواد!الاعالم!ساناسا!ر.

را7وادأسال.ح!اص.الأط.اطد،.الألاع!دسلاألىمحلالى!لكلةالتر،ل!رات.!االأطدور

.الأحرىالكناسهالحرصقبسمصاما3ألىالأحلرسكلاتع!عتتلىأليصرلا13أحداد

،.الأطسالأدلادنجتلرلا،الأولادس.الألائتتل.،الكلطتااةالنىاصاواصابتةص!!ى4حا

دب(2-،:،8!حرلال،،هـ2أع41602مل2لاررابحآ2،160)شت.نتليحطةإصالىكل

الهفرساسمهليمرصكللاريىشانصمادوملواحد"ضحصوكاحماالمسملبممبهآالريئ

راسا،.الأساص.لأط31!نهالد،رممهوآح!رداشئوالهاحتالحالم!!7!رادتردجي

.الا!يحر،كادعرصو%عروكلإلاأرلادامؤتلأالرسهـالاسادسنطالأرصةالجاة!لهص،الأثا

نلاوادكمالصارئص؟احا،الأط!الطسرلداليالأمراصمىطا!سالححصرلى

الاسكسا،بس!ميالمرس،كلالياوصىلى!نالالي3علىال!!تكمالصدملاو!ي

ص1،ر3"،!ءاءا!يووتراقيفرلمداولى18،1)ص.فرتميصكانيالص!كلاما

الطكة(لىأ!صعرطا،سبموأدابطصهكاالالا!شالجاةش4أرلطا-ومىالداضطاعة

رالرالحملطفهميلأ!دلكيمعللاالهإلا

الاعندمداحهةسلنكثحمدرلأللهرلطق-طكلمىي-لرالإصالىمعوحراصالى!هـلدحل

داللإصالىيمك!وحشىإصافينلاشيهوا!حاراتالرشةاديا،تشسرلوسالترة!لكس!ظكلادالس

انلملا!حدسامفراللالأ.الكلاتصهعهياويح!لال3عدار!مكماملرإضالةسازلالجاةساحه

لا،اشنرلرر3دأ.!فرلالإسار!.ماديحراوسار!بحلنم.صت.الأساوأ!رالححرماكلرا-الأيا

اليالصلحالحهاةثهاوعطصانصحمعر!طر!دلأضاسحل!ندالألىاما!ايا!إممىالا!سحللأ

عدالرورضر!رلىعدالماوسالاس3ااسلحللأرالأ!الأ!3إسسللاالاسكوتمي3نحطى

جمرتالا3بماةل!و!دلأمنارسل،ل!أنصكل،حط.لملهااتيإ.حطاحعصالىسوحع!إداحرر

عيه"ثكرلامعلطاتي!مهكلل

الىسكرتاصسرة،ملعا!لاإدسجمعحمىالونا+!رسحر،لطمهإحالهسزكدأارص!كلرسا

ا"يياولهعىهـحرعهألأاار!الد!نرل

ا!ا-،16ا-1804)حرنالالرسممرتكرلأالىله.د3

رطرماقدالهلحتقلحلهاحهيهتسنالنيالاسسلليالعيرعالحدر!أوشعهاسهاالمحقنهمد

ا-!تعنصحرعهألا،ناتالتإلىالحاقالاسملاسحرعالأل!ل!حةر!طهراالى-2؟ا51الرفا

لكلى.كالاالأدصسعر!ييهدددوعحطإصانيلأصالنيمالىدىاللهيا!الجررلنجرما:ثالطمسضله

الكاس،علالا!زك!اكا3التدالمهدااشهال!ىوا!دعبررملاكلهالصالىأ!الحدولالحهدسالله

امحاكماجاللهعدملد!اسلرلاداأحردردضماالداح!أ!الممروصعحرليبحدتلىادالححص

ا-انطاصالد،دالاعتادرانرانهللرلابسأ!!القوك!ا!يهسمهكلهاالأرعىضحر!أبست



بم!اتدعه!!ياشسهستمطيممنمل

تماساالاعقادمحاعك!كزكعاداكبماورلىطصصىس،حردرغم.النمر!صاشددما

.وار!رل!لىعى.طذوعرسدعرلدطذدسع!يرصصمر!تاليالمرآمهراعرثصرةالأولادد

لرطااسمر)وصآ!مرآلهصأممةررسافل!صسكىلممدهوواعرتالهدميالحدر!.حاداودلوص

الىسردصأ!!بهاأتاتي،شحانهاأمامايمالهاواعتاع!تسااصانجبصارتواعرتأنع!

عك،وأوحعأ%ككالىعدتلحي.!الكلاتسهحاكاراعرثاحات،اص!ررعا!قدتالىلحدأملها

ار!جمحلمكداأط!ىرمالىامرتمتنجاإلصوإلهكضمىشيدابتتربخاادتدمتحيا+سه

صهعىاملىالس(كلؤاإصانليإلىمرآ!صاتابيراعرتآتلند،!دسدرمكداساالهر.

س+ر!ارارعحاصلا،تالحرد-صإ-انلحلصرال!يناوطىمورصر!اسيالميقلأليلرص

الدي31ارأبهر.ومريلأ،ووعردلهادأحا!مردليتتسهمكاداكيالإلهاللححرسطالاسة

رعلألانيصاتيلرعدأرصدكطأوصيهمردحلالرتس!ةأ!سسلىط

دمىلرا!نهماالنر!لحصعايهر.أب/)لإ-امحاعلارإرمدسدلهدددكالإصانللدارحت!ا

مع.16-1،1ررصةمعلار،-7ا46.)اشبالىولهردا3للأل!رأحرصارأدالتتجاتهمح!

لهاانيرالأصاموالقاررتالملعاوةصممديه.ثاماتو.!لياد!ا،لىالهعماش(2،321،إش

!صلرلااسدلهاشعرلاادا!ولهاتىرلاص

لا،النر!صان!دردرأحهالسهاخاوماا)مهؤالى!الىرإكنحتاد!رعصتت!زإصانللكى

الهارطرل.-ال!!3عياليءإشيايترلإصانلومىالسابةرصهالحةمد.تحئأ!هاإلا.لض

6531إضما.مع21لأ)ررمة.رم!ارممحاروضصإدلدى!

لامحدلىرالديير،دصقرمرشطاص!انيلوبىالثس-باللهفيكدتالدياثلاص!الض

إصانلطكاتيا،%وممةاسةعاصة-ىفاللهكلهةي!دملاضار!رحه!ناله!لههـلدإصايخيا

رمرسابادين!4الرواكوتسونمحح!لهلدتيىإلىرلدهـبر،!اليسسةصبأرصهماس

لهمار!رشلاصادقةوشنيعسيالهيالكإلىويحسردار!لكلى!ىضحيرصخيمحصعد

مماال!لهد!يهاكيالرمإلىتجرقكادلأء!الرتطدأ!خىحدأد!اليبر،لىلرلىرما

ص)علمت،تانلاال!!سلادو!لط3س،د(صر)راحععطيما1درصدرالى!سل!هات

الثراع!ر،دمادحمةرءكتنلحصو.طى3روطردإلدالك(ألأ-3،6عررحصرطلنىاةدراضي

اللهوحةحدام!خاطيرلادادللاحططجاممهاصصرمركأا،دصسىكاولاحدالس!امداالأحل

التد3الهد!لأصس!حالى!للدإصانلصلمنولساأضارلأ،س!احالهرت

إ-افيأسالى!ا!اب!بمايرسمس.النر!لكل!مخه3رثنصبمحاياةاللهعدي!!اد

إصانطأصيشلاأضرشصالر!أسلند-الحدبالمهدصكللهلما!شمر!راصالتديمالمهدسرصدما

لصالرتصطدصىصادحملاكىالأص!رال!ارماساور!-انلناد-كعماالىلماضحممهاالصاضر

دوراد-!لولاتمرعدهرلر،الهديدالحهدسالله-مرالتحهمالمهدلىالكإد

الحالمممرر!لالأولسدساللهو-.الدسدالحةعهدلهىسصحتا

الشررسصالمحةالحدبرالحهداالمنت)ال!3الندالمهدسالسلامةالكا!.علاأحد!ئنة

رالحاس



ملدبمالعه!الىلدخلا

ال!سطوووع!ض!ا.البعسرعكار-صالايالإيمالىا!لاصفعتصطالعالهدبدمالسهد

التانل،ثاليبلط-رلكلمكر!لأءالمكوست!لر،،لترلاك!النهلحهدا)القحه

رال!الكر!إلىأاشاد!حابا.جم!النيالحاميل!ةشلكانسرطاميالهدممدالمهد!صصحلرولا

،لرةلطا!لبس!شكل!خى،ىحلالىال!ررس

صامرالصيال!رباشمةثالنىيالكي!كلمهادياليعبرعاطماطىسممةايطلدكركلما

616،6113(83ت!،؟7.،،،تنارد)حديرديجصمملس



الثانىالفصل

سلاالمقلىاذسفارنونيلاقا

الكلههصان!حةومي.-قاصبة.اللمطاضحدمممأرلاالىامعادلىسالكة.آط)صأفابمس!حد

لهلتمد.قاصلة،اصاروانحرشاسابماوصتةططةعصو!حىف!مساسلاعلسال!لابة

والش3.والالنمبمطت!مدواني.النسالىرحصيهاالمرحىالأصار

نععم،مهـد.التراضحمسدارل161-3،1ض)2اسةلل!بحبشبالقيمدالمهد

م2عالمضنعا!!را!كدالسهدنصراخحعصوأرلام8عام!ردسأنحصا!ل!ماببشمر

811ع!الب،02؟اكرا2231رتا.3،-3لأ31)إربااياتسهالكاييوا!حع

-حرو؟-لكرس!اتر!اةا-اال!اوبمد-4.أ!.كداةاشةالفعدابهر،رأطلق

آج!ددا)حررتأ.ابا-أول!.أبا-أ.الأجاأعار-2

ىانطر&ايالل!(طرلى،ىانصرفل،الأد!ص!نجل،دماة.تعالأدلى.الأساأ-

ملاميا-)مرصعرنالاا،61جالملصلا3رماإ01إصماالاجرر!.الألا-!

إرحما،سراني،رامرت،()الأتالألانجدشد.اس-،اشال،مرامصاال!ىبم)ال!3-

الطسا،باموأط،الأولالأكامأحماو!سصا"عدا،دابآل،أ%،حاصه

!دع!اااح2كاأح1،صل2-اط،32ع31،صااداسا-ا24الر!تسرالتاسصة

دكاإد-أ22مرسرجمرصعدالأصارصرعأ!عراراحما)صرأمرالاشالأصارواع!طجا

إرطمرإربارصالياشاة-راعرت

مركااالن!ملل!هدالرطت)ابرحةاليةابرحةبممهرالتدتلتالحيان!تاصا

ميوا!صار(النسمالمهدارالنتال!ابةابهرولالأصطوأ!حبامنارلسالدياشلسصالبها!راعح

لم!والما!سابرتلي!خلداليةان!حت

وصها،ال!وناتمدممالأسمم!ساعرلتاصاوأ!ميصوالأوشد!كىنربكالكاعداماسبةاما

ثاتفاسصةاماوأرالأرشدوكيالكانربئ

الصاحمإدعامة1لانلا(تأأراضصأالبهايةوأ!!الأ!اومرصرعاتصطحمالمهرنرت

ولاة%عضلايارل.الأجااصاودالهسعلطأطلقالمطدي!ارحمةكاصاوالاةالأصار!!ص

الام!اليإلىمرصمرتصانىاةلنعهاشادانعدوالي،رانىالأولرملرل!.رانىايارلوصرني

مقالا"سا!إلىعرتانالندس(ضورضهعىشررمكلة)

نارساشحىلاصااو.اوانل،أصاسسمملكاكهاإط%كاالأساولهداوردا.)احاالأ3واضحدام

س!حدتالنصها!ع!دبالنصاةلمدبأشداعرترصرصررتصإ-افي.أجاصصحاةعي

ا،مالا-ا!لنادحاشا،أفدوا-و!صاكلع!اأع2راحاوأ!اوامقا-121اشاة



امق333هـ-93)وصاولالحكم

لص،.لدص!نللروإقاجةكدتأركلةسعارةالحرتالندتالفلىالأصاووعاوس

صر!تحصالييةابرحمة-سصاليتا!!ساطإلح-الهررحلصأصا.،،ممهااليهرس

الصطمانجحدتتيارنجةالخصةأوالكاتاالص

اتلذالأسفارلهاهذهولماداالقانوني!

رالتر3ليحلمالاليماللطادلطاتيالقسهالأ!رمحرعةتيالمرصيةانألىلإظرة!تكا

ألىحفقةمىاصاساسعالتساليهاورططالىأدالكانرييهةلليهةالشاليتكادادمحعت!اراتسىءرحا

(11عصاتالدالقسرارحىطلكئفيمىاكالا.يمد.سا!ةالقصلاررعكاتمرالله

اذسفارالمقدسلاقاكوليةبهامتالتىالمراحل

ربهالةاعاما!سيلدماضوتاالقديم)الميدالقد!لأصارتىأدادحشسدىمحرولطمر!

درلىلصصعلىهـطمااضرتتتدالحدولالحهدأصار

،بباالتدس،ررحأو(جمىاوحىصمىألدكاساييلتدتاياصاركالةملال!.لىرنا

إلىىإلطالضإلىحالعحلرلىالي!أنصرميالىالكله!رعد،لانلأمداعلىلطرساليرل

صربكلألىأولأمدالدطتلرليليالسحممركللارلطلالهاريمحرأدإلىاملممرععسم!ي!اج

اررحمىمرلسالمدصرلىالدألاسنكملل4الالىنةطصةبظلملأمهحاصنمرسلىالكاله

3116قي16،31812أع17ألرتا(2232!ددظ،1121لأيط)2"القص

حتا6!34)ولالىالصلكدت(الصسيالممأفىتسةالبهمسلرعادل!وشهادة

أصات3.محدهإلىربلحللهطبخالماليحأديحيكالىاما،لهمائلأظعراسنلسدلىيحادتءلار

لمدتلايد.هعلحدلهالى!حدترسال!يمس،الح!هالأمررلهاي!رلأيها.حعرمىمرص

يرعىميهر!مرماحعقيأدلاور.،مصيسدرألالهكلبهمالذيالكلاممرمد.لهمنلاظتبات

"االيهريمأرالراير.لأسارامرحمامرس،

ال!ليالراودةا،مروشكد13المدار!نصرالهاصهلمد!هلمدلد!لإلاطرلأنارعلرمأدكا

لهااوردتاتيالأصارمادةرسلمصررلهدانرلجةالمادرمىنعأدبصسرفاألىكلماالقت

الاح!ىللأصاوشهاوة

الصا)الحرسصاددلىلرام7،6عامساعنرلي!الحطرطللكالأظر.لملاالإبخاسا!مكوس

الصسالالإلىسمكالصاليالأص!!عة!الىاللاددلداناسانتالشإلى،رحهاسحعرالي

علىرمةوالمد،علطرالهماولالممد-اياصاوكانإعاد.!يناطهاعهالهطلهد،لىوىاقيالحرسافىمى

الحطرطتمىالمدبدرم!هارحدت3وحاسوانلامماضحممرطاتيلصل!وا3مقاعدعلىكن!كادراضها

!سعطىبمةفالىيلح!به.إنباصرعدغنرلتدالف!تالأصارمى.احرا"!رآ،سص!اقى

إلىأىمى15عام.لىكات،دعصحعممةا!عصص"راح!اوللاألعا!الصضرترللأكلطءدا

عامإلىكاشهنارحيرحمعاللاهـلىمى،حر.مق2عامسعإلىصريخلصرىس.راحراتديممكلرعحر

رل!اباتأصاومىلحالماع!ك!ممماقم4

مىجلرط،صيهارالاتاماشةللكلهاورعةمد.رشدلرسحةعلىسمالافحيعها!الحطوطمحه
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طمبماس!الىالمدحل

الله*اوصماإلى%أعاحضمطىظ!حةتاتاالحر)نصا!الحطرطا-ولهر.اشوصاللهودع

ولهطةلمحانمدضأبكىممالصالن!وسسرحهرأحكام،%انعنعالىمى.ا+بربمم!صرصعل!

الإلهالهو!لركراعلهنصمراصالحطةالأح!ىلنمر!ي!كهس!رو.لكرلللا.ار-ا!و.اديالفارشمه

ال!رركلسالىجدودادلهم!الأوعىالرات!انوصدهلهننىا

القانون!تقرلرميدأ

ااع.تااشةالأعارلاسنجةللىاواعلمرطالر.دشا

4!اماءعدصلىرالمالما!ات!ىكااسةالكمحا-!طلاالوالملامهوالإباكة

الى!إبه!متادىمرصإطلالممارصيخحارالبعرصومىإدتمد.ك!ىكلاالنامريةرراتإلى

لراوأال!اسربةراعلاطسصكلملم3411ت11،8عص)لارد!عهارعلشكي!د-.،صا

شصدانواةالصحعللحرا!التاح!رومحاار!كبماليصصمرصدإلىاللهصتكا!كلسبا،

ضىسار!عهدله.رحا3اسم!را!بياله!د!تمماوص!بلر!ال!أص.كاصرا!صص،د

)حروعاياصةالنر!رساطةالفمةيمالأعادالهاصةمراياح!رار!كاالتالكدتلصط.حاد!

ار!لرل-صحماتصاوحصص!كاا3428،-257،ح!رح33لأ،17،113

حامر!ريليللكهةرطهاايرراةملهمرص.د!وسرطوأكسرأ-سطاتة-!ي.وحا

ار-اماميطهروالكيإصانجلحع.بص.جافانلأمرصوام!3إ-انهل!ح!لحيالىس!ع!دناست

نجنراأد!شملرابمرالكلماسممديإصانلكلأمامانوراةم!.نفراخاو.الديالكلارديإلهك

9-31113ا:،انىاةمدكلاتحمصلراأروو-اإلهيالى-

الى!عدتاستعامراللا!ل!عرصأص!.ظصهاإلىكاسىاترراةمحهكلماتيهاكةمرصأكللوسا

،261-2!)اعدا،،عليطاظبكردإلهياد!عهدكرتظمحا-رعصر.طهابرواة!ى.ح!واطنلا

)قاود!رته!مد،له!يكلاالى!منارمىكاساحييمدومرادوتةوعلاتانحيف!دبم!كارسرصلأ!

ا،لااطرال%لمريكلرنوخن!صاخى!بمضامطنكر!اكواةصص!لفد13-3127ت

،ح!وعالاتجها،دسةدالأصاربمادلع)ابكلرساالأولمرافصصأد-!+ما!صلهـلرى

وأمدصنمىاةححهاصترندرمالهصفتساع!"!ا!صهط!اتمرصيههاراتةرالسر،رلأرس

دالى-اصصضعكح!تمحاوليإلههار-كالهكاتالسابرةالسلا!ةصنمرأ،صصلاصص

لهللاعدلاامرصعاأصدابيالىتكل-للملشس!ليمداضن!أرتحعكىإكلا.لاشلأ

رأكا18-17)نجى،لكساليسةم!صريع!نمصحاشلعل!ضالأرلابماعط

ضأ2316ظوق-831432)صإصانلساساميمهاابيمرص!راةلحهالححارةعد!نجرع

3،1)شارصابارعلامداال!ت-ليرما!إصانجلع!مال

-ا!صاللكلحلاو،ثهارالصل(الى!)ضسةالرسهأمةعىالإضاواتصالكرء.حاالملرلىرلالىح

كاسلكرأصا231اطاصص%!مةسرليسعةدااللهضسةسصطأ!إصاشلملكطالى

مرصالى!ماأم!انيالرصا!اكلرداصلكح!تاصهكا116،مل)2مرصزسةصرليمجر!م!

ال!!رعبماللكآكرضارنا2618ط)2انررا-صلهابخ!للماتياد!،شلل!18،16)!ط

+!



سهالكالأسفار!انولية

ضسةصرعدك!.لحد/لهياجمهرعادةتمئلاطركلاثلنارالملعادجفطرمةتوةصاك

الداع!اللدررتشلهبكىلمعطا!محااسدكرلمارأطمصصاضت)سرالهبهلليالس

مطكلامتلإظ(لنسركلالثدلكلر!انصهولمحمهاداطيا.وطولحمطالى!.رراللدط!ار!اطمعه!ارلطح

"2312سل)2المهدعداثصعروتالزملاسالت!الحهد

طعرالمدبىر،الى!ش!سة.طامرادبىاشاطكلهمالنارصاللوك!ه.اليا،حاوس!رهـلص

ح!في،2541اح12امما(18،!3اح2)داعكهط،(171اع2)ناودوأحكاسهليهنب

3،10،31112اع2!لدأبرثي/3381أع12سى3،116ع)2

يارالذى،(76م!وا)إس!انيإلهاد!أعطا.اتيار!ش!تسسأطكاناكادمنال!ص!اأ!ى

111عد؟نارن،1701:رنحال!ةا،صانجلكلمحىلهارالسلتل!شىادواتأ!ألطدللط

اسرعسسحدت!شحه31117سصر)ا!لىإصانل!ييط!تصصعرثاللهيا!3الررلرسع

إد!8).جال!اولىإلىال!تإلى،لانلأ!واص!ار!سططلانرامالىضحه.إشباالسرط!ر

)8،18،ر!االيطدمهالنرىرذات391إضالى!ل!تكسسردلا7يااليشكررصة12

البهتالى!شةإدمرشعالىدنر.311!9011)اساايآلوا(6!0)7الير-نال81811

،(،093-32رت(2،1حررحتارد1-13أ1،،3-،821،،21،4،6111:1!)8

رحس131،)صباال!تصشرءارشكرالألمالكتعدإرباليشلانها!صنمااليرسصه

يا!!رصعالىرر!سا111-3ا!2)الظبتانعوماماصاطأمرأ!بخ!ال!ىسةصالكهةبالالي

عىرلحهلردو!اوطهادىرالك!مالىسةبسم!رانلاطساللهم"حملوالن!سة-الىرلمىات

112لأادكىط،الهردد!!صميم!.ولا،ريى.الأ!طول

سر.!سحض81-15)2اللهسضكسرالمالدبنلاريييالكهةعنلىطعىاسايخحدث

.(4،ملاعي)،حر!ب!يلاأم!.اكيعدىمرصش!سةأوك!را"لانلأيالحمرج

كهة3ال!توصلىحراسلأدسصحوسلاحيوسمار!لالإربأصاو!ىأاداردواتالإظمد

ع!ا،تامطإلىكيالإط(6!عم!كا311-316)تصصرتر!ونحالىك!قالسالأس،إس!اني

المبم.رالكلاففىال!

الن!،جاةصك!نكليدان-واليوالكاصللكاسكلأ-لدشرلتإد

سصلرا!اثا!الى!عاشكلم،سالى!صسطةلأطتاسبةثحد،ال!اب،ار+شةرصر

لتيناالفاصالى!كبمال!!دالكاتسرصسا-ادطحملد-كطرحمامد

.اثبعرله!رمشدنجط،إدالقحملطاص.أنجاكللاقاكيرمدصلهقلصصأعلىدت

تاةالك!.مذلانبىرلدحبهاصدرأ3إ*اسطاالكديةالأبا.صحمربمكب911-18)ت

إلىثبرإط10511"):سالىاردةالرةالى.الراعلىرالهر،الجينصالجا!.عدهـستتدا"

راللكوالكاساليمرإدالد،نبةراقالاع!اعحلصالع-ع(323ع11121)!ر!الب

وع!تثاشبرحدكادإصافيطك.عا-لاءسإصانطليبخرردكنمة.ابمادكانوتد



المد3الييليالمدحل

نةصكلل!كسة.أيادروحي18911امل)إيلياومرللى!واحدصامام.رالراريللمللا

نهامنالم،صرلة؟كنالحهابمكلالىلتالملة!ر181امل)!الدكلمرد.طدر!!صاد!صالفلةارط

681-21عدااللهإعلادبخلنر!كلاساأطمأرسؤى.وصا؟اليلر،إدوآإظللى!مرادواراكل

إلهمنحتكادالدأدمر،للنص+الى!وإعلا،تءالأساوطنلعالهمىالمرو!الأ!ر!لكى

لصليا-رال!ورد(ارعمالدسصادل!يصممادسا(71صطحوداظلدلكونرجحارسا!م

صطيلرصواداليكلملاثة!ردرسكىالحلالةورصصعه،مصاخا.مررلىالدلهتلم،كلامصاس

عدص!تم!رلىأداشمىاليهال!ليل!درلممصرطكلمرعس!لهكموو.وم!رلى،لهوولىالى!سام!.

اكاتادحعرص،مرصإلىتكلعردت!ا!إلا!كاسارمرورمرصأ!3وم!عرلىاماما!طلات

سكلامككلمىكايرالأ!همارللالكلهساأطلقويها،تم.الأساكلاملإرالتاص!لارعدمرررطىشص

ارلهمملههاصمراالى!تالمكناتانبالى!ر*ار!

شحدتسالكاد!واليالدوللاص.!االىلحتالىمرا18(13اتهآ)لي.طكلاالىرعل

د!ال!اليصراتعلامةا1!18ت)تاودلالكد!نجناأ!كلسأح!ىآلىو،3شهعدلا

مرا-+ا233امل)صوردطارعرالكل!ة.،رالأعسالإصانلار!أحما.كبللمارلةسربمرالأنله

دلكع!نلواحليأرصح

ررصلتر!ماحلحاوراصتالىحهلمط-طصصواطكمرنا!ارونعارإصانجلملكاحآلوحارل!ند

3طوبيالهمم3سإرنآوا،لمما!ا،رساتأسانهصاسقةعدإ-انلملكأحآ!رححلأرامملك

رلمابهرداملكيهرنالاطلدشعلمالألىالأمراالاحا،ألالهمراشحدمراسلعدةكالرا!!ثهر.ا

أطتلهكىكاداكيلدسبحامرللى!راحدلسسمدسانلااحما!راحايهاالى!لىمنررةرطداكلهـد

خىشكرأللمر!مهؤالكدةأصانهل!ةأحأ!راشعضأسلجرأ،طستالملألهضدولةعدارج

عد3الى!ترلصصراحهتان!اانلىالرمسماتاحال!ا!إلاال!صبيم!يهتاحكلكلفمادى

8!(-2226املاواحع3(،38-22مع2191اسل32-!30اعدا،)قاوديملة.سيا!

نال.مكداأتكلمإ،.الىبسهنحت!اككل.الكلاتمدلىنجل-ا!،ق-الحقاليرتسل!

-268إومبااتيهسرثسعرااللطاتصؤلصادىالأمسحسهالىاليإدماكتومك!ا.الى!

ادلاالكلاميكلالديةمد.دعلىالتمناع!لأشآأوصال!،ل!سلاطاكلمىلاراطمملا115

رلولمرلرحمدلتر!ارما!صصدحدرالتالماط!ا!،ورناوناخاا!128إرمااص.وحا

سانلاار!مىلالاوورحا،،تمممهأرالرمعالنرس!ماللهألمل.لانلأعمهليالىإوما

حاإومااليراجهليانالرمرصللألهتأماصتلأيد،اللهإعلادإرماتلنىالللةتلكرسي،.أمبر

علىومكلءرحاعحلىاتوسحمل،لكد!بحرالأىالي،د،المةالزعدارما،أعا!ممك!هه

ا&ي!الاصواشصألدضلمح!ا!رحلحا.الىمادطتصل!سمذرليالهمداليدلكبمرتالك!س

ماطص!يمد

كاحداتانصءمحردوليىراننمرابحلمدا!وتمرا!ألى،ال!لااحدورىكاالىعل.د

مىممررترارحارصاعطنمالىسرصاصاحنرتايي.الأحااصاومىرالعدلباوديهدشتلة



رمرص،15،13نك)لاسا!الى!إعلاداشيةالراتشذرسلنط.شنلتدكفاتكرط

1(1،-ا33اطالوسب،11-4ا!2.7!)وداود11"512ا-)رعريل،ا.+1)مد/4

ا-8109ردايال/3114-261وحرنجال3("-11،22)23!ارماا.71184،28.دات

.ايابلب.الى-!اعلا،!الراتسأ!ك!مىلبلدممامرالاتى.الألاراسطصترس،261

ارب.لىطدال!!أد+ا).ربس!وكانمكلاكباتناصاالدس.الأطلكللردطاليسصطن

و!لىاإصانجلعلىلهكلنكاديالكلامكليهوافص!د-لند.!لهنالأصراد!سي!اد

لاررحعل!داملىإر!وقام.الدم!اإلىيرشاأياممىبكلنداد!ابرمصالمر!كللدعلىبمردا

الديالى!كلامكلإرب3س،درحم!اسرطس،ررحإدبلدعما(4-2أعدادا-تال!ركالة

16122)ورتلهتك!تنجرسارح!سل!ا!حادكااال!صدرعس4كد!

ميالاوص.راككراةثنياك!فييهرطاس!مأط!بهرفرا.واحرأاثمامالى،لدع،لرأ

ر!ا3صلكرامدل!طرر!اسام!الركاتالس.ربادراط.سدال!

ل!هم!ككر!سسطالىممارجثالإقرايدكلنطكا.أ!إلىسرتع!الانى.الأباوداط

طصانسأخاراديلأصطسطه!111،،71،نياسو!ناانا،لتيترلممطالرةصصة

"دابكادادالصا!ررا.مندعا.اسمرالىسألىيرصادط!أل!ط!ناإ-انعل!سسدا

نا،"ادبلهنانلا!حررحاى

صا،حرة.صاحالهسرروتراتي(3011،احريالالبكلرأنطةتصا!يباطإص.الىلرحزني

المض

01ا!،26!،بنىظر!11ار!له3أسرمالكالةفيإصصحححراادش.الأطحمبعلاملتد

الكانهدس.الأسانلسل4ر!،اك!اياحارصرلىسفعطاللرلىصريليالإظراتر!حدت11!5

32313391،53!2،31"2151اح312-662اح!62921احاو!ط)نلصاإ

كللكةبةلطإلىإصانلطكداودأكامقلصادسةلتةت!صالكات!.الأب10لاالنانةمداالإ

مي4طرماابصلحطادالىحيركاعيهابضمدكالىانياللسانةللا.الأبمزلأ،ت،تا!رواصح*

ا،نا.منوعر.إر!اليبمهط6سدا-2كابرصحإلألاباسمرلى.رجمادلل!!سط2دا6+لإرمبه!)

كاممرتص!و(34111ت)فيا!ادداد.علاا.31262!ت2الترواةالكا!اشإط

والمحاصةاسلر.سالأحب!ةأعحادللصالكاتلالهدالاتبكئلاإد2،261ضأنجوع!موالحال

احداثصثها.حارطكرنه

ف.الرم!ايالىور-اديالاسر(رود-سللواعرتص!!شصةالنفورصنهطةصوداعرث

اليرصإلىإصانلنارحسنحتواحدجرح!ةتملرالدلصربلأصارألىكطاالصضدوالى،اعلاسد

.ربامعهـ2مل2الاردكانجةلتةالاي!اليي!دابصندتكردركاايهضرةأجمحادايادسةأ!لأ%الاللى



بملكال!هدايلىحلارد

!حمأشا.اجاك!ا!ةالكا!.علاكلىكافت.ايلىحمافديطكظعطاناوالإصاساتمدإن

اشىكادحياياصارصهيهالةمىهـط!نها.النسكاروعالأح!سرراح!احمبهموق!هاالنس.لالرحي

،ءا2،27دفا)الع-عا!و!ادطواني،المىءبئالفالراكك

لخمس!(االأسفارأالتوراة.موصىناموس

المردةلينحيمششرراةكللةإى

مرصرص!8213سا22،8سل8843،2!1اض!انرسهمدصسامرسأرابررا.علىهـ!لى

الدضلمةوسص(،31133512!اح16،1احا711)ع!داال!دضل!ة112،هـ3اح2"611)حمدا

احدكرىكلاالرامدمدس،1712613،11)!أحالر!ن!سةر!ر،8118لح!4126!)ض

)الاسص!ىا!الأ!وعدأطلىاطد*الصرليالإدالى-صسصمرل!رراجالكاسأى.الملا

ر%ت79111!رحا،1616وتا1215)متر.وانر611!1!)مرنىمرصربماللا2111علاطية

3؟-،212الر!الىسو،م!س/ا3!7يرحا2221الرلاسرص

التوراةكاتص

نهادةعدم!اليرشوراهـامارالأ)الىايروا؟ماولأالكا-صسرصأرالحالطرر.الملاسى

.الدبالمهدررا!الأحرلىاشةالأصاررنهادةتهارالأ!

)ناددالحرصط.رصالاصارلهحهصصتكةشكدالصاةأصاوسالراووةالمدقيالحرصإلىأرلا-

3133-22لأال!هدوكاسو،2-!9راعحاص.8-،3،ح!وح.17،1ع!ح

3401126-ح!وحنارد،3،27)ح!رحممالبهماممةلرصار!وأصأناليا-

12-ا+اعلدصآ!أوصات،حم!ضس!سإصاطسر!لاتمرص!لو-

لانلأ.اد!عهدلاستحماطىاللادسصصاصطظإلىآانورامد،تكطكانم!!لساص-

!26-،312)ت،عبكمشام!امالىلكىارسمي،ير!كحا-رصراطاالرواةكها!ح!را،

7،1.-321،4ت!،3191،2صساولى

جمةكا.الهاصه4ل!طإلىسة!الإطال!لىمعالا%؟لنصتالحلالهلهاد!كاتمرصلهد

.("صصاد!أص"ىكنيرأفىددتابيرالحارة131!-!أحدعو!ملياد!حطجاالإخاع

.صصإلىار!شكمكا

ال!ااايالا.رالكر3أ!رضهادةظن

لانمصاليالرعدارص11-31،15)تكحاداوصإدافلادجعةلنرعالر!عهدادص

راللاحالصلاعلهكحضحتى.عدصصلهااصاتي،ل!تتكأ!لرعار!رعةكانتوعلا.

2،1،122121.لأ115سىراحع-9"107)شط!تمماكل

.23امل3،0)فصالأيامطرالج!كلكىيهابخكراوللنصمرصإلىارلهفعحهإدها

،2325كل9،535642"ط1اس!اثاور،131لع.681صررا16،1284ءكل2

81-81لحا،32حرا"35021"3281،5205أح341،2،أخ2كا

حمرر،لييهااسرتاليسي!مرضممة.ادكروانلأطالمسملأحيعي.3عدار!هـلرص

+!



القدسهامسطرقاموليه

ا،،ا!حي

التوراةكاتبسانهلموسيال!يدالعهدشهالة

احةالأصاركاتكا!لرصراعحهشها!ةالهد*ال!هدأصارشمى

:ال!-ثمادةا-

3،لرنا،3؟؟5،11237،6دنا،2136"71"،،\صنى،،8تا

7911"7،-6،،ص!"270،4

ارطاكهادة-

،99اكر،15،91.لدمة210262238،023-3،33،155"312213لى

ال!يمرمرصيا!ا!كناداد،حلث!8آضررد.3!دهسحااتلاشدسالبها!.علاممصبرى

لعرابكاتاحىاسملأكارالهة،ياصاورودتكللةكلكلصمرصالىكهنمدلا.ابرراةف

عبهاك!انياسةع!سمهبحصمالمالهإلا،ال!ت

كعادراصعا!ندحر!وكلاكهاصاوليلنرراهكاشاكانمرصيا!للاعنادفنردلااسحةال!وضهادة

حرنجاكاكهاأعرأرالهطة.ايهحراصاصتورممااسسلالرحيددلكصلاانكرس!رلكايةأح!ى

صصكا،تصراطسهاصسماليوسكلاأو

كلاتسا!ةتماضااعيترد!االحةالأ!ارتطمرصصثادامملااوله!ا)رلر!.ال!لاأ-عررند

الث!وصا!لدعس-نبنأ،صسا!لأتإعالةكلا!عرعرراشلآحر

نوفيةلقاواءلألطلسفارا

!يحدتالليال!اعنل،صاعررا1،م،ناصيةساوتابرراةاصارلادالهرديلننبدطنا

-1318بتاردانضلامق03،عامالكبرر!شندكلاالال!مالالىادىاذيوابص!الا!ص!

لهم!ا!رلةكاصارلنطلحسهاصرصأصاوممناسمهةأحلراالابادرال!رد(3-2،عر!ا،28

للنص،مامأنر؟الأصمارمحهوصارت،الاللياليرمىوفرنجهاحمهاغسد.ايدسارا!ععأما

وعاوت(رشصدأعرطالأ!ارط.صاترحدكلااليآلامصاحههسوتضلة.دعاكلحمانجد

حابااسرتالناصحةس!ر-ندشكىلملكئ.للر7إلىاصادأسة

لارعررردسادلل!عليرححكلمق02عالمقلطهرت.ا،!ماافاوفاسبةأد.المدسص!شد

ك!صمحراخبرسرعح!لالىبصرلفصتابرطبهاللمةالىع!أعال3ضالس%احستعحعد

أحد.را+باالاسساصارأدمليراععسماررمط.لالأطا!اتوالبهاكات.را،!الاصصلدراتسه

مت018مامكهسصاع!اتعصراروا!ر&،كبدهـح!دلكنلناسيتا

القدس!متاباتاالضويم/

الناسبة-اشمةللأصاواسعال!امرسةصكنا.الهرلكرطت،)االكحاصاوعارس

5-انجاحص-ركادكهوودالديالبرديلنلردطنارولكمق،7عامللا!عصمارسرلا



الدبملل!دالو،المدحل

،ا،.مت!حلهاتا35)33وأنال11-:71الهاسة-مىمق75عاماتىط!!+!!ثص"5

)شكور-اصاوصرعةغالةص!تىا"!طىابضم!!ارجمدم،عامرس.اليا!ينرل.

!أعرالملا.!حصيرىكاسهالىوم!ارحاسةوال!انيوايموراعر!رداصآلح!تالهأ!ارعط(طحى

سك!وتليالفاصرسهرالأ!ص!!رتاالعتال!مىكالنا.االح!الكر3أصار

النيرالجل!اديم!الحهالجةسماتحدتسكاصهحدظالسرممهسبةانات!الرتمطص

!عأصىأ!اوكا-س!اضاوالانامالتمةاياصالماماخحهسالهردس7باتمرا!مط!عارح

الكما،تطمهش!لرالمادسللطىليالن!السجىحلا!علىأكركرلبةكلصالى،ف

ميلادبة09عامجامينامحمع

نهـرسارا!سحرلحةالفتالحرتالتاسيةينحدبنامللرص!"كادبمياحا!سعاوةالطمدادط

!اعرلاتالسر!لرالر،أححيهالاترمحرتامكابساطربا-تيماطمحمرعةرإلحاد.املاص-

لهمدتلىام،عام!حلرلطرطاطوطتمتطواضتمد.ابهرديةسبةللقايلكلرالمالححريير

ت،تنلاح!ىا!رايةورلص!حي(-اشكرساضارلحيعةاللأصاراسةةرالقاكاملرسح!

صكايلإ(اطرب

الحمنةسالحلرطتلحعالنرقإدرحلةليودسطاض!حمبتىدهـا!ضصيلادفي7!عامرس

صشماسعىيحلصعمطا!صارقيتاركاالمهالنمةو!!طاطعهمحرترنصدمالنادمما

صة-الماسسأل!-ححد-أد!.ال!عةإليسهاال!لموس،الحرت

أ-وعونلان!ابهردصلهاالهفر!اشه؟لف،ءسةام25-،185)!ا!اوبلىو!لم

رصرالأحاواللرلىصىركلدلكاراحدكمعر2!وا!وصعرراالنصا.صرإلىواعوت!و!لكا

واحدكصع!الانى.ايالحاراسمار،راحدكلصنيرمراإوسا

اتيالرطت،نتنجهةم365لحاما!عادا؟مانددإصصلاوللالاتمحاتا!ا-سأط

د!رص!-اعسرشرعرطردسيطر!االحاصاليهالات!

النتالناصلها،صارسبنلملكتدا2،م-1932البالك!رالاحثالحالمعىمرص

لل!شحشه،ديالفاسبةعيراسكاسيم-طريا)وا!رلي،املاحي-)البهرمىرا!صحرعةومي

العىلةسسةاكسيدةمتكنانةلى(مكاليم-ط!طافمحهرترص(المولهاتا1لتلة

وتسالتص،ر!ةسرطعبرأنهاأيشدنكرس!ملحلالكطاالأحلاقيملمسالهةراحها

ضهامه،هموولأ4+!هلا+قهء؟هجهوقر!ميبومجمع

أسرضاداحلامكاج!-طرياا!صتانىيةللناسكيصحعدأرتسسارل3يرمحعمي

الأصاوم!حطصللكل!ها!هووصعافصمرلطشحدعدعلاح!،+،مراتحصأرعطسالفدي!

،لكصوفل(سكاسىأساواطر!يا-رحرعةا!حي-الكىسرالأ!تاسلة،مملدتم.363عام

م،91رعام،م793عامء"ه"*3ق!طاحةمحص

ه*حلأع+لمه"اام654قرفمجمع

الإعلاعحركلهناسعسالكىماما!ساكلرطرالطففارعطصعدعالأصاومماسس!ضلى

13هـ



وكارالكبة!احلالجيلاتحيمكختصمالكلرظملهكاملهودواتلحعىعدعلت)الطتانية(

ا،!ارناستلهصىنعرصلمد!ورعمبهاابنةرالاخلالاتالماتالأ!ارصالهاصرألهللر%

الها-رمىحا-لاصمدااالتالريةلملصررنصعىلمام53صامللإبما!4!*!اارصناس!الىكا

النيصاطارترررا،الهردأترط!لتسةدالأ!فالريةالررلنابخةاطركةسيركالصررعداقرا،ح!

!عاررمالةشببهةال!اليهمةعكدللدأعلوسص"ونلالولىانمعةملاحيالىتكرسسولأ!نحم

صاعةع!رالسلالاعلاحإعادةلهد!اما،63-51،!عامللاس!ادشتححسزاتحديملامراحهة

الأشاولرتظاترام65،عامالحعاشاددورةرلى.بطرن!تاني.الأحطاوثصجعاحدولصال!ذ

تتاسدأأ!اص!حى-تكرسااماوأرعاوداءول!هححةرقر!!إاي!مر-دالظسصحرتتىا

البليالهالمركاالحاص!وناإلىمحاراضمرناتاصارأظسدةمكلاعيرا-اطرماراصاراوقي.

ا!م،6.ل!مراثلافيالتاكلات

،إلراتاللكهرعاكةتم9551عامو!ي.إكتالي(الاكلكالة)الأضبةاليهتا-!مد

رحاتام563عامصردلكضالةرنلال!شعسالكةله!الب!هلش!كاطسحديدةصاعةوصحت

للأسارتانادالادتالفالهلي

الأولىام!

الندبم(المهدااشمةالأصثارثتاكليةم!تا-أ)93(*حي-نك!ساصالمنحةالأصمار!
نةانلطصاا

نمصردعمىرعر،سواتالأرلع!دراسلباصاسام!كسا-)طدساللبهاياتمصرعةونصم

الأسكرطاثا!اورالأ!مد.إلىو!تعندأنكرسرب!الأ*!رلحيمللحياة

ام76،مولالرشتىالإبمانكدلا

انتوالي.الكهايةابحاىوعاعهسعا!ناطكالأل!تسلىمحارلا!نسزالناسملاكلاد

دحالصوكىسرراحدمخةستكى،عامصطإدالدرلا!صحنهاورالحاتيخلالسالرلادودعا

آليدشربمةصردلكالحلاسينمىر!لاسبهه،ادس

(م7،16عام)ا!لتة!يالحندالحامالحطشا.رالديالرنمونالإبمالىناسالحملمداراعد

اسهالأصارلاسبه!دوليه.رحاالشحمةراولاباتي!طاباكيانحةللبهةللايمادتاس؟صاورالس

وبىالدمىصاالرحىالنالريةصتس(مكاي!(-اطريااماراماملاحىانك!سالاصاو

اوروتالتالكاضوتتإصاتكاكاتكرماصترلااالحبع!الىرصاللطلىلها
النتكال!صاطالرسريالابمادتاس!

حا،!ل!4!!5ام658إمطالل!إلان

الإصلاحلكسلأا&يةالتالاتئ!دكاالحديلاتسىىلرضزياللاسرصاعةأيمترب

الإبمادناسشهعألهاكصام563لحاموانرباتلللالاتحمبأام،78عامة(الفحا)!حة



اللدبمال!مدال!الدخل

س.ضسدرلمص!"وشلا"ممد)شتاملاحي-)سثرساصاوممحرعهالفاستسصكلعميادفي

سكايىا-طربا)كاطت



الثالثالفصل

القكيمالعهكوغابلالغلا

صر!يالمرص!حصعحاعااالقسة)ال!الصدبمالمهدياصاوا،صلةاللمهمىالح!تاللحةشمد

الىإلاطلرعايةسكشتاالكايى)طرياكاياتصحمرتاما،لأرامةيمتاييرلحارع!اداتجآل

الامةالل!اتسلأمماالأح!ىاداحدمشادواياوامةالسىرالدالمرمهإلى3نرصحطسها

المحطهال!لةسشخدمق!95قلماأي،اليتلمارم!،العديمللعهدالأعيةالحطهواليالة

إوماومىكربكحر،رترددسحا!!ه!طعسالهككر!ةالممهته!كاس.الرمالخدمهللحز

امن85-اصرآلوحح!ع!يواليام!7-1)طرامصايلىهـعةالكاتننهركات،لمحقثأح!!ه

مانحسدنض!دلا.(31)حمطحم!ساتكاسسسا&ىرم!ال!وا؟محاكةدامالسمرصسأعا

اللحة!نهكاتوملالحرمهالكلعالةمىءلاسإدارعاكاشهلياخممحاالشالطرعمهأوايا!ر!

المالمفيحعرابينجا.صور!نهء""صد*مط!،41اخادم-ال!لحياكمصاليالأرلةالانه

مرصاليالى.الملالعصسىوماملىا5عامإلىناهـدحها"83ال!+!اال!اتالكلروالات

م!كد-م!رصاالانجةاللحهمدهاصخد!

اولو!تالحرومة-.!913)3+عالحزالرلحة!اله!ر!الكاصةاصلرلا!يكيرنج!ظللأوايةوكاد

!مكؤتلالملحاصعالهاصةالهردالصطاتوماواكام7ءلأعامالىسهلالأصورالقممةللأساوطحة

شبمدطرنايد

الهاد،وتاإلىمفاعرتانالفر!مىالفمبةالمست!الح!ر!اكطرطلاضكالدبمم!رلا

.هالجلمداعداللهقصىلرص(اللها.رتال3112ح!رحامىماعددةرالكللات

.إ-1ي!3!لمط-!-!+؟!/؟!!53لهلم-!؟!-ا

م!3اولضالضدإلىعن!!انا&ددلما

6676+3،لا!ع!ر"،،-3)67د*يي++لأ،&!لآ2

مقالادصالسأراح!حمىالحاتال!ردمى

!+!7!7؟،ءلم+6ا+لمألركا"**،لصول*وى1لم93لم+-3

مق588عاملاشلمحطرطاتالقاللالمرىالهط

+ا+++6،يذ+ا*"++*ال6،لم+6اىاز*6+*،

م؟سانالىإلىلتمانالصلى!عاما-االح!ثصالىلحطرطماتالطاعنةالرعااله!)ال!كانشكل

؟؟+؟؟6لإأ6!!يم+.+لميا5؟بر+؟ا*أ-!-؟+بم!+5

اطالىا!لصإلىامعامسار!النلاليلعلحط)طللساروراالكاتضكل



المديمالمهدوكتا-لعه

الرد!ررقركادالحهرداتسالكيرلىتكلص.،لدسنطةاشتالأساوطهرتلطاعةتكتصالىتل

لهر.ناطيع!كركادتالهارن!الملرسممررىتلليهايةايا!حلأالادةسالرنتدكس

دمالتالردىارراقت!ىكاتجتارسالأصلحا!ساعفيإلاعديمآلأجمالصطهممكالكىرلمللا

الموعهرالحانهصر

لأح!حلمىاشةالأ!اركاتاعادةص!4!كا!،اتكرسارلنمتضصكاتالردىا!راقر!!

نلالرطأتت!الحصعلىرالكات.لليالةوجلهارنتهوالحلرد،اتالمحا!لةراللرحاترالا!وكات

لفأوتالعادللكالاتساتتكىلىالأححا/أدعرلسعر!الانحاهـنالقرحاتصحلاتل!لةعلا.مة

اضحتكااتيةرسلطينواضووطولسراحلارصصر!ةاور!!اللرحاتواضحعتالحادلى

كاتيهاشهامى.تاالاوعداللةا!رسةاللرحاتصرال!تالنفلأعالوالهفةالحدسةالأدوات

مىعلهك!اعاالهماص!رد.الحلااعطو!دتاطالهد!!احجارلمصاك!لاوساللرحا!طهنرعع

و،لكالربةلحاشهمانملقةالهامةالمكلص،معصتاللاح!لكاكهمنخهكاتالتيالعحا!الشصقطع

اثالهاررصحلهالهرلة

مماحمردأاالحردةعاكالحلردومدثلط!لىالنلةال!لهلرادراحط!انالااكنر!ارلتةرالجلرد

تتسإلايخمولملليهانالمحلردألراعأع!ومر*!الى!ادقونانرعمدعدراطلقال!كلعلدص

سصمحطرفىألى،كاايصامهمحمرعةال!ات!ايةالحطرطةع!ع!رلدالمالةالتةداتوال!الأصار

نهلسكاالزلىإلىلتهاءتنارحسحعراتياما9،،عاماتالوع!لرالىداد!!ىالكشمة.إصيا

مطنةسكهصسمرسرعة!حا!كة!ز!يوسر!*!ا،17ب)رقحدحلدع!مكر*وصت،ايلاد

لقطاتابرراةالمارنورسسالكادجمك!كلارح!رط!حبنحدلالى3احد!دكرمكلناا!لدركادحالة

كادانيارسمههأدشكرلاشدب!سرمهارةطغةايماتةا،حالعرنالىيهانهاإعادةالنررريمدوكاد

كدسكرأعد!طالهردحردها

مكرسهصمحرعهأر!صلعل!ا!ملا.اطر!موالرتدكلىابعالكالها!ربأدالاخبناحدهـم!ى

رنضالندبالحسلى3الكلاعة!ىاللعةتر!خىعراالانىالأحاطإلى)إشازشححاعن!اتى

صاالاحزالهدررةالحطهالع

الضابةوسيلة

الصرصكلانهفألهلأير!تميمتد13الف)الحهدالنح!ةا،!اول!كةعدقيرطنلاضح!ت

إلى!ص!!عظسلرام!ىالمحرلىشىسلىام88عامع!رد!91،12)ا!!رسصاصحدورطم

تاصررليححرلرحىعل!ميهرلةالله،و!عنلنر.ا1)،3ح!رحرديمقاناصالت!داراح!

سيكاليا،رصإلىالأردلىنصر!لىهـيرملنرليااثإسرانيو!حصصالىشص127)الأصاح

الامرصمداتككحمععلهاون!(كلهرة)!،لتلىودنبطممبرر؟!لعك-إلهكار!

تو(4أعدديالبهلسرئكتها!-3(،2لأات.إلهكد!!بكاييالأرصظحللكى4تمرحس

(22صنرق18نم811.إضماألمانار!18)ع!صاشاالاصرسملاكد!صععلما

لجلودواالبرديعلىالكتابة

ميالحدتالأظرا!رودتكاالأصاولكا+!حطالرطفلا-الكاشوحلدال!ديوررعدالكالةف

0471م!ا!ا-5،2وى1-3"22903-ء.حرسال36إرما)دلله



السبمالعههالياسل

ىام**-8أصرلينافيةالىحلةترسللاداللاننةاكدصسصرحيمصر!االردىركار

اورعالمنمدسصكاتلللافرعالمهسبةالىصحرمىنحنركلادال!ويأدطكر،مؤ!.9

انص!بم!أدوحأتكر!،لصعالر،يصرما!عدةلصالكيصكاددمد،لردىكدالرء

عر4الماصلصالصرصركتوابإلىالسصأعدشللسالردىمىآدواععدانلر!الاصوكي

(1!احرفادارحبع!كتالادواعسصاد

مكهرلاكادوكا361)إرعاكدال!،وساللكأح!تهراللى!رمحاادلىالصووحادالاحيمكحص!ل!!

ينقلراةاخاحيهرداصلكيهر،-لألىالهلدمىرنرقعليسكرطدطأ"آح!ردجم!ىجا،الرد!،وقعلي

.أح!اعلىةتجروصكفرة!لطسسالردىاخحمامات!سندالأحرالكلوع!الاومىدملنهالصدوح

الطقىحث41،لالألدلاول"!7ال!طترا،يومطتقرادكهرلمسردالالاللوله،صارال!دىمىعديدة

لمحمطهاالا-اطا!

الأدسالرقمنكزكىأطىكلا،للطبنليلليهايهرحبدماترعةكاتلهدداع!رال!لة

النراعدمى،كاداطرلرمالارلنانهاالكا*سألحلرلأ!يهرلةفىنهلمدمالردبسأدملتةوللحد

نلعىصصار.الأررشلسانلردص-حارندالحادة!يلاسمامحرا!حلدعلىانىاةن!أرالهردممة

كلكلةوء.رصرحلدع!ان!مه!كالىار!أمرءاص

مكرياآانررادل!الىنيرأمناناليالتر!طا*سي!+كطدط8*ل!دا؟اماوضاسلةدطنى،رحا

!عالكر!ال!سلللرح-أححمصىكا-حأمم!،حاكع.إشساالسرووحعلدعدومبةلكا!

رايي،إشياصرخطسطةيهاتوشحعالهداشالهلد)عحمةلحاع!تعلى+إضب!وحرشري

منه.احراحروندلم!طامق1،1ابلا!نلسانال!ىالىسراروادكا!يام7،9عامساك!

!رعرصاشترآرعن!سرتيمأونلان!رارسةاناوصةطرلهدرحس(الهلدمىالحطرطة

محرلملكلطرأنلاستطعردا5،ساسحاحادض!سه

سيرصر!طمرلةوحلت،ساع!انيالأحوراشةالأضاو.أصاسدعهز.إشسالضالدوحمما

وكلالىسردي!دانعةمصروتكاتران.الأ4-32)إر!ميعها،ردالتىالولفة-محاربةحرار

اضححامهاركلكىا!حه!صعيهاللكاترانمةكلساد؟-الاح!ا!بزكدكا-شديدأالىترقعدا+لال

علهاال!لأ!اعادةالكايةكلحرال!اتمى!يد

كا"9112راس!"452سص"121ا"8إر!811إش)تالدالياتليالنلماضححاموص

صرردتنيميالتلحةال!لياله!اتخلامسالىحدرةوالإظرال!ديالهلدع!للبهالأالجراسخدم

الكلامملاكللكثهلصاإوماكارلن!ي،ورح،رمالم6!5عامإلىنادلحهاهـسحع،36181)إرما

الىرعمإضحما!داش!-الد!!كليالخعمرالسىالهر،كا!طلهر.الع!لىأ!كصاوأ

ي!المخدميوالزالجلدنلمهليتالمسساله!،!لاعنا!ممركا،اصش!امهعنسال!روىانلرد

ككىلىاالى)الحرتصادحطرطتنما،ليمالخهالرا!.ال!دررركرالنسةا!لمةالأصاوكا+

صرأبخعالىأمفى3الفدالعالماد.ال!طادركر!ماكورصااوحمرلانجاطح!الىاما!7الإ،!اصدنجاحرأ

ادىالهرمي:طوأطرلرحدأواظ



الرابعالفصل

المقدس!للكتبالعديدةوالمخطوطاتاثانمط

القديم(العي)

الحطرطاتأتدمس-.الناسصطرطةعيهاطلئراتي-رانخرسالأرلس،ا!بااصارصطرطةشمد

عامابالحرع!فالىواديلحطرلحاتالصافتلدلكركا!م598عما%سصصكهارتد

يمد.با-يداام79،

رصحعع!انصاشدسالأبالمصصاشةال!أصاو.اصاصالمدورع!اكماغرتركار

توالنحبهمصرابهردياسدليعبهاع!وتد.اللاد!مىانالنرلىإلىالادصالصرميكها!ارسعى

عااتالملح!طاتلىنص!امصأ،)ححرةصعاوةرميم!اممكاباسا+ش.الأحراسهأبخت

شض3شميواني21الارجرالأواتالثلةسحبراوالكلةدجامهاانحلصيكيخىأعطاس

لياله!امد.مخرساتشسأدالماوةوكاتالندصالك31ع!صريمحوطةإشلا!أ،اصع!امن!

الىصالىسنرةليتماط،شتا،ص!صالهايملمالموطاتمحهارصحاعىدصصلإنامة-ا،رص

لهلسن،1ا،،لالضسإلىكانهاظ!لع!حع،الن!مةماوالأصعدتمحطرطا!!دأيماك!كا

ال!ىاتطئع!نرادحمةصاالأحبممطتهحاصةدبهالهس.سالحرامخل!ةمحاراتص،المبلاد

ما7،9عامخىعامألسفىالةالكا!صاليوت،أوجمحاس153سدوعدالبللحر

الصرطك؟مقينمن

حمله.إضبصر-

حنرقاليص!صالأرل!،الأصحاص!-

%أ!سعداا،حرالأ!ارسعدفي.راحرا-

اللاديالماضالنردمحدطاتعوكبةشرو.الملاالىمحدالمطمالأضافمداأصتروعم

أعطا!ارفعيهاانيدالعالحطرطاتإع!المكطدكاتالهر،يةالنراعدارإلىدلك!صحعدلكسد،ما

ا،حالاعرايا!ةالعسظ-وصاوةول!ةفشهاأع!اني)ايالهتالحس.والإينا

الصرطاتكلصنحلمرااللادىسالساانردحدالنلهلل!(الاولدي)الصالاروواايملتوسا

،اخت!صدرارسمتدعاوت،لهةللا!ل،لندطج!راعررماع!ا!بمة

إصطها،حلالاعدامها3!دكار،رالآنارالكا-.علا!ىمماالنديةالطرطاتد!!دلكالىلالإصا!ة

أكد!سالت3اصاوتع!خىأ-ابهسدلرا!هواحاساكبرةصابنمكلا!هح!رمهملىالمرد

محىا،ص

!اهءا!مامزن!ولخابامخطرطك

عامديماكأو،متع!سلتداتطدرةمحطسطاتمحرعةلبراوسالحا-الدجةكالتشرعد



الم!سهلمفس!يتفىالهخطوطادالماللدا

عاضرالديا!ه،عا!+هم"ولا-91لاع!"*هبكرنىمأصاطددالرصالمالىلرا!ةلم1876مرط11863

عاوالمايةرحمط!الحط!طاتم!ه!عصضدررير،واقاطةشأطصوتام1874-0178)عامييرسا

كلماولةإلهاا!ضا:!صانيالثام!ةح!امىعلهاحملاشىح!.و!اضا!الحوطاتم!!ىمى

اررضلمسصحشكاد،ادىالىصس+ها+8اطرصالأرسر-

نراياراية،المرسالبهاسةالحرصممحاسقطعةألعهتىطإلىصدع!اسحراسطرطاتوتم

السادةكمحاصه3رنما.راتلردراتال!راشص،أحراالحطرطاتمد.خرتىالمتواترحمات

والأولسافالتردلىماإلىناوحهاورحع،الرلايةمىالحرتالىش!حة%اعكيشدععئكاملةرصة

لىمى،ايلادىاطاصالزلىإلىتا!خهاسيرصعالحرعةمد.سياشهالكاتانمرعىأندمأماابلادتل

ابلادياناكاالصلىحلالال!طمةطرلاطررربميحل01رالمهاءاله!مراتدلةعلىماماعر؟س

اءاكملأ!!هكردلل!ر.بمةكردنجمتطميههسد61صحردةسةانلجراالأشت.ا،حرامدرمح!

!مررد

ناكىيرددشلىطة

كتخيالتدبمالحهد.علالديمعررلةمحطرلىأسممح!"!!لا!!!!ناشكلديكات

انفيالضد!!أىالكالىعصرإلىكالتهاظهـمح*ا؟!ولا!3الساتد3روصحعتصالىمصرطات

إلىأمد-3*لا!هلأح!،شلورالاحتالمالملرا!ة2091عامسممرليعبهاالحصى3رند

ض!ساواردالصكأونطالتالوعا،لاضسدلىر!رىضهالكهندفيترميكردححاسةمكة

ء73؟3-!.راصعسراررس-616-،اتأصحاالحطرطهصهنمكاا612-هت.2-217االه!وح

رند1،)ت!.سا،ولىالكللةوص،الإصاتصرروةعلىتددابىلاللايمسالممرتصافي!+

أحد!سى(73141-1،عم!أمع2ا-1113ت)لاو!الادسالصلدإليالكلا!تلالرسةمدتات

الالنة(انلاتالصرص)ديداح!إلالهكار!نلامارسادلل!!ارصسا-،.لأصةالكمةا!.الحلا

عاداتكلررصارالأوصالراتعالقاسالإلىاالراحدالإلهعاوةأ!(ابةاد!منبع!يثبدلبط

التالعرل!ا

التاورنرانمصرطات

شداالهدب!!انتأعط3أص3المد،لمهررالهاعة(الصالموكل!افرادمحصطاتاكنا!نمد

للكلرانكاتالضسإلىالحطرطاتمد.ككالةوشحعولكصرشالى،ام79،عامليعبهاالفرولدا

سافياشةاياصارصطدنةصاسررلةالهقيتةنلإدصالحالعاي!لرالحطىطاتمله!يثكا!رتد

الإلت-الأصارصهتح!اعاد-سطصتانيالهتنهمد.مانفة

مانمااناطلرطرالرأحطاوالدتالالحةالحاصةم!لهكادالر!سيالصأرتالحطرطم!رص!كلا

القديم(الحهداالقلههاياساريه!.راوو.المدمىاتحممسمى

ط-"!+فردي!.ماردلجلمفنموساي!ناررعلا.الدويرا!ةعدبةأسلمرصكثبتكا

عشباس(اءكلهصرحاصةم6،91رعامم5291عامسىاحمرلىطكهردعرةلي!"اممه"ء!*ولهـ7

،8



اللديمالعهدالىالححل

ضةوسرصا،الأللهدالكهصنجهةمحطرطاتعلىبكرياله111)رالكهص،سحطر!-38على

!!طرما3ركاالحطرطات!أر.العدرصىم233-مق91لأطمالىالحطرطا!مدظلى!رلرحعنماسا

ككررلكفلبمتأصهاشكولا(لأم-66عامصبرمااالهرد!و!رمى

عامالمحهر،ممة.الححراصم73فكلطعصرساسةالعرصمى،رحاك!أسةجمارر3كبا63

طرلىط!روسال!ضبمديالحرتاطسةسام!،9عامالتالأد!الكهفحطرطاتت!عتموند

كنهما.المح!!وسابحداد!باتإلىخدلدكلاترلىططراممرمحطرطاتار!!اكطاروحلبملى

م!صل!سماماع!الإلتا.صناولدرلأوأدنلالصمانةملعالسرتالجامحةتكلتلا!اس!احلالمر!

ما،29ممامالحو&ت

حض3،ألدشلمسللا،وتلمطدنحفتيرمحترفىللار،!مملركأسا،ح!ىالخطر!تلنةاما

رأ!تظرحهاصاك.السلارايسنحد111-12الكهر!محطر!تأطد!ليدرشسافىطحها

ما79،عامالأل!محطرطاتالكلهصمىعيهعنرلاتط

الواكنمحطرطات

دلدأشرس،صة،كاراللادسالعاضالصرمحصإلىاتسالىمص!مى،أجاله!نهانحا،عد

صحطرطاتس!ممارانهملمطأشصلرماكلحيلاكلاوردةالهع!رلةاشهال!سحهعلليراساصمام

ال!انلةمدأد!اومىان!لأصسر"

*6!!ا!!لع!التاقيشطركل

عامأصب!برصصبراتلنكيلياسك!رت،رالأحىسالأرل!.الأجاا!ارالحطركصهو-

محال!كلحماص!المهدلهاعةشترلدلهماتك!سهصإشادةيالحطرطةورد-تام598

مىالصهدطكالاعةرعارتا-دت03ا!3عىابه!دعرسالمراةرططاورضبمصمةليلاال!

بمالىإمها.حراأكرلأرا،صةلفاادييهسدا

ك!:ساكالدطةوحاء

81ة2سمااعؤالصالحةاللهممدح!النتلإصارالمحطرطة!له!انجرسمرص

الجكللمدميحداالأا6!لحرب)الهرةالدسة!طبة!س2518اتكاكلسعرحبمها

،م1598كلان

لفع،صاراح!ةررنةصيأر،راطحرلابكطأو،الياتمدار4الارررامد.مىكدبحد!شكل

)إرمالحالر!لللبىالحمرطمىجرأل!دلأ،2،1لاصمرر)الى!!ورلانىلمحصادولا،!المظعب

بملىلحهصساكرلاجنربدشكراعلاعهنلىضىصااسعىركرحلئحةكإمرأةدير93132

33121ابر!)شىدلاعطامهونىالصارعىصسا

ا(طماي!طس!صوكليمهمسعمىركليعيرامىكل

(1)!حا؟-يمك!ا*ح!ال!



المس!هللصصسي!والمخطوطا!الاللدا

مح!ا"هلهمم3ء4س!حليشطرقى

رحا.الساضالنرلىسالأرلانحصإلىورحعونا!صمااالتميماسهداصاوكلالغطركمد.رتع

سائنةيسالة7اكي،الكلسمرلأكاديلالحطركب!لمأضسمرصسمرولىادلحطرد،

يدرأحرأالنام!ا3أددشلمسالأصلليوكاتاياصىوالأعادالطالرجدالمصعامادميتخمركات

أررفيلىش!رلأنحد

بمكه،ءسحا!*ء!!دلبرامغطرقى

لهررلىسضمادةرشحدرلاتكلالتدتال!كل!رسم81عامالثامر؟ليالحدطةصهبهت

،سرنجلسبرماأ%سأصةآحوصالحطرنمافيع!.حاحتوالنبهلال!اطليا%كبىمرص

ابستداطراضلصحبحةااياصعاومىردلكالنلةللبىالحطرطهصهلارررا،وأتياتبهلفكشر!

عحةالملةكالأكحاتمزحرأ:رلدد.عطحةسل!،المأ%سمرصسمطريرالطةالت

أشرسصصسلهرردا،صبةاتعلىلطرطةامد.دات

!!ول!مح!!*،!خأ*؟اط"!3!.للاحابرر!مخطرطة

دسدعنرالاش.رالأسارحردال!ارماإضحا.2الأح!سالأبا.أ!رالحطرطةمد.و!

حرسةشهليلا+كلولم8ايلاسدليم9183عامالحطرطةمكسبهندمرا!آ3اسهء؟ع!ل!كرلتي

م619عامالىبمانهاشا!لح!سرد!!+حالضم

*48م!ور،ه!سفبىسخطرطة

صدسركاتاتانرراةأصاومى!ارنلا!ي!اش!ر!م8حمءدلراجيادصلىالأرةرسمذ

5ح-!ء7يبرسالإصراطىركا!املادلأ7عامروماإلىخيكالس!ا!!صكاصحتك!ماسبرس

-،ضياكييال!داردعهالد(م235-1222!ول

للا)ك!!مللطضرفى

مدلألىأجمعاردكربلادكة06عامالحوفىمد.ن!كامرشلسسصسشلالهاخاميا!دشند

ا!ح!ىا!تتالطرطبمالةلياصلةرتكصحع،اشحت0شهاانارتالطرك



الخاسو،الفصل

السامر!عند(التوراة)الاشارالخمسة

الإلتا،صاريقتحر!شةرلاضةكاصار!نطااتالرصتالأصاواكافاةالاصسيأحد

ليللآساوتدممةمحطرطةخدالأ!ولهمهاورم!يالصأرالاخيرسصورىا،سالاحةوسا!ح!كلا

الن!بهالهامةالرناشصوعيرما(افيالصالسادراديتمحطرطلحا-،الحرتاللمة

ةصا!اادشلا.رصصحرلى7اسال!يهىال!سلسسانلإلىاالهراسكىعدالاهـسا!لرتد

د!سموصطايامانحداسهماتيحدطأ!ك!ة-كاتراكالاليهاللكةط!

الكدرص(م!و!يهردا)لأحرسالط!ص(الرشلمرعاصنهاالخرب)الملكة!رداسةرنكرت

مصر!موىيهردكلتاتيرد

-حردأكامدياللادلهلانامىالمرلىالىبمروصةا!!ارالأشر!لهالهاعاتاخلاطألىراوانع

(2،1،)مررامالالرأضوأسرح!ولىأ،مامقالسالعالضإلىلىاحأ17،21ط31

الإ-انجلهالحماعةنلكإلىأسمي!حسلماتراأسرمىاصلمسأح!ىطرت!لدكمالاسلىأصا

الصلماحطاع!االىوأيمر!يا!آ8)ش!ضطرهصالى!عيظستممطعد!سامرالةطكاتي

حا1،م0الأكاأوص!!الحاتسالىصا!هالهردء.ليالسالهكلساتاشى

51مل2افالد!جةانالأكأتاوناشنزررماللامىس!لحةانلهلسةطالحاصهالكابةالنرامدأما

الاص!.وال!زاالررسعر،عاصشهما!م!؟صنرروعدالأوعى!ا!س!قلمحت9(111ء3اح91،2

انةحدا!انمجرراعطممهمام!لطراإصاطإوالاوحبهه)ا!و(الصرسصاسلاقا!وملر

حما-سيةراورم!الهردسالح!اوةأ!اد.ي!ربه!يهطصاسس!

1192027،113ت)اليسد!عهدإلىب!للهكل.ككارحردم!حلنكلساط

اورنممدلةرل!االصراصسنكىصكلكادح!ر3صلس!ت!رصثادمزكدكل(،3-833كنى

91-256!1إصانلسلكداردرتالىلرباصاكاتاك

عر122،)ع!االىسدصاركلأووصبمليالهبهلءياإعمادةديعدةا!نندمالام!ل!طوللند

نلمادررنهإلىالأصورصلرساعرواا!امب،ابرقياطحة،اودادت.ردكايللساطةلال!ندللراألهم

(3-128!3)!طايةفىوحلأله.الكلههونج!حيدس!!و

الساوص!احد-لادواكيحر3حللىللاسمسالهطل.كاصالرلمدحلطادسيرسرص!

.م!،3عامللام!ةحاكاكاد!+لأ"مما!"ءل!الن!-ال!دىوطظاونجدلحيا

راياحى.الطاسءنب!شكحهالساياص،مق33يمامالاعىسسيكل.لايرسيرهـدروح

دأكلاعدمالرحيتالناتريةالأضاررميا)انرواةال!صسةالهةسالأصاواكاصه!خهمرللاسس

للصإلمال!طال!مى3سعاإلىتمؤاتحالمةاتمال!كا-ررمما3صادرد7الهاصةتحالهملم

ابه!د..عكسمنندكا1702612-لأمل21لهمالاعللمدأضىملك



مريىا!عند(النورذ)للخمسةاكلار

حيدبحاصساشعإلىنحرداانرراةاالندتاللاسبة3لأ!وصطرطةالمادا!!لر!ورعم

بخرةسنسد*ت!لردا!أصىدلد،اللالدىداصمركابمالىرمحا((،-63اح11م!دد

.إحراعنالرلمرس،لصطش!ر!ر!امدكةراكانارتنمطات-ت،ااتاانوراةاسار

حررلمليكرطادكحيالبكل.لظالسادةكالىاعتمواعلى.كاوالني.انحدبلاتم!

حا.طصدتخل!اا!ميسأصارسئمدكعارةاركلمةآ!دتص!ر!ماأنءاالع!!مللم!

تامىسادةالاطسدي!51121رت171!اح!وعصدطريا!فبرأاصالراكاالاوررى.الصلي

أبصاالاسسدعبزى.عاللجللدبلاحرد3حلدهاعارالأ-2ألأ:ادلي113-ا119

عناندييىالهعرالةالاعاواتت!،1ضكحم.مناررإلى11013):لي،الهلحال.مظولاتمر

شهادةئحدارالتحدولرالحرداندولصبأ)اترراةاالهسةللأ!اوالاميسسحطرطةأ!عبمأبحا

اسدصذصإلىبخدودطايلادانلالهاميافىرإلىصطرلجمنادحبخدحتاشبةررالرللأ!رة

الانمامللابضالل!عرإلىأي"الماخنكمصورىطدلك



االسادسلفصلا

الترجمات

!ث!!طاصث!لسثمينيلاالترضةا

لعرصتدلةضهادةاالريايةإلىالمئمى.النيم،ال!هدلتتوالأ!شت)البةاكتسد

رلطناالترحمةمد!لقصاالتتالأ!وع!صاولأرل!ردأدابرياسالسالمراشطاع3الفدلمهدا

اشهلل!كلمورةالأولىالجه

نرجمةكاطسالريةإلىست!ياشحدمالمةجرومادأرعطىرعمكا

كط+امحح!!الررلىدبخورصممالىاترتإعلادونتمعاص!أكا!الساول6؟!اأرتجاسرصاللى.وحا

7،!-51"!للادلمرساناسيطلعرس7الهاحمد.أس،الهوجالإعدر-لمج!ةمدور+!!محا!ول!،5

اي!،تاللعةإلىضحها-منطالليهةساليهةوللىلهايكر!ادشخئاالبردبةاليلحه،دم(ق

لطدأ،وظم!يالكههرنىالحاووادارشلىرسمنمل!.الإو3رالأصمعاحدماساللكرفك!

ات!رص!أوط،لىالكهةرضأيماررراشحدال!حةط.لعل،سترس.أك!اتمرح!جملممادإيه

حاولاصمالوسطانوراة!وحرسم4عشرا!شايا!رومىسطكللصال!ادصة.الأصكلرلةإلىضحا

!ه!داووسحورجاالىدلكيمدراجمدراطشو!الساللحلةسايهرد.الهكةسياذعالملكأمدوارحلل

مأطكلاملةالترحة-ف!3ريرطرحمبنإن!!يانم!سشعراتاترعرلة.م!سرديكدرلة)1(لل!افت

رأ!(شهلالهاإلهاالورصيردنتهوافامهاوأعلساوالر،1لهاوصرا،الإعمتلياليردعة!

اوص4ايهرديئالحاعةاعا،اسدتلمأ!!مصصمهاحدلمآرإيهاسىضأيعدتقعاللعه

الهط،عامملئحلبنبتهمإلىان!حىرأرط.كطمها

اللرطىأوا!ا5بلردسلق.ما3711-طفهبرب!رص!طهاانيأرصاساكرمحردمردلبا

أيهمورعم.ألا7يااي!حس!لمصاابصادسسعلاترحةإلىنلأ،ظ(،م-مق52)اللدرو(

آ،.دكليرنمهكاساللأمرطاشواعدصع!أسر31.!(!طكايحمهمسصحل!علرا

داىياطاناكالضردمحولطشادلىحق!طكر3الندالمهدأصاوكلهال!ركم!رضرالكه

الاتع!قىساب!حىحاعةاشحسهاالتيالمرا!مفايا

،نةمسسصح،شو،ح!الةكرصهاصهـ!،اراعم!مه،!سرله!+اءكملأل!!"نجرنشإوترسلى

ععرمممدتالمي!انرحةالىصلءلاالميحيهاليهةتراقيأتتانيالمبةال!حةرررعة

الهردلأديلللكةالتالةلىعئ.شاعالر3لمالصد!الاصسرادالىالىطمىينردللاد&سثطلرس

ك!كلاصلماير!ل!!راحرأ2هـلاصةقى!ةإلىاطاحةبىليوكا!ااالمستبمه!ر!يحردرالمالح!م!

انياكلاتالصهداع!الحاهـرلدلمهايرلايةاللمةكاتحتالإعمرلهردصلل.دلط!بهرد

نلألهاكاالبرم!لاإواورلاتابرلهاركلادالحعور،دطفيرتم!4ثنسلكماأوضاصوطلةشمها

ا،النمة)ال!الفبمالصه!لكلا!يلةان!ت

مدا+مطوا&"ت/لسطح!،ش!سزا!سةح!الأ!ل!يسا11



ال!رحمات

لأخىاليوناني!اوالترجماتلسبمينيةا

ايلادتلتانالتررمىالأولالصصسىالحهالاصمارشحةاصلتصعأرضاسلةوطأ!الملاحط

لالهايةا!اصاتاحمالهامما!الفى،سرتال!ي!ردشنطاليتان!صةا!كاصاسامداكا!و!سا

لهردالأوامةالقرحةإلىماتالحاحةكاتكاالبرلابةات!عةله!ملحهحاحةسكاتاني،الهردلة

الفيالأحىاشةاياص!اوشحتدلكلحدرتبمشهاكحهسيالأولىالهام.الحرتلالرواجاصمارركات

الق!3حرةإلىلبرحعالمقمةلتالارررىرالصالحتد!سا!كلا!أمااططرساانحرنت

الحر،يالذردرانجه

ليرالاسكااطحهمالع!تالف!مرصاألى،طلرسالةالاطش!اتلمهردالعةألا!ل!د

!عسرسراحهى،اكلادلىللكبههةمامأمداركار2(لا826اع)سارلىألحادراسهالرصةالمرو

الأولىاقىودلهيجيالشاليها!،اليةطرتدمحاا!لهاسايجة

رمىالمهسط،!دلفةس-إلىكحاحماطلر،سهالاط!سالهردعاعةض(السمروودسد

!(كى*المهنسردرن!لا-أحرىون!عمهاا!ولا75لهلا%ح!ه3ياحدتسحة!ص!الهحارلا!مد.

++3!!صهساحرص!اصطهنانهدسحا

!!!"!لاشحة111

كرسلرا!ت!خهواتشتبهردباصاربيى3وابرالارلديالصححاست!سةم13عامولمحهرت

مىالمدكرواكلاع!طاركلاوصروماررلحآلىسالحطملعبمماأكلاقىحةر،دالكهردمحصص

م!تارلحر!ححأالفمبةكلمراالنام!ةج!اساب!حمةمدس.اح!االهرترق1812ارطأعالا

الهلادىالادصالزلىإلىالى!

مهمثمه!5لبرورشكرحةا)د1

نهنردرضسألىالاخبناحمدسىكا.الكهبفلدطنماساتالنررطالةساب!حهملهرالصت

سلماكلالىوومماابلاديالأولالصلىمىالأولالصصسيعاشال!ي+ء!دا-لاع!سلس!لرلاظكيرحدإلى

الأصالمريالص.صسكاتبرسايةب!حةتقجأكلحديدةشحنهتكىرلمحملا

!-يد؟!ه!صاصصلر!ة)عا

!سىديخقةيرلابةشحةرميصيماحرصسا!هايلاديانكالنر!اية4أراملاعامرصرت

صاصرلاكادأءسرىأسماصحااما،ا+ه!هحا!الإيرب!اطاشمةمىاإيرياكالىجاحرسأدرجررميرصابص

صابهردمملىصكنير!طكاواشعدلهالالنةاليرلالةيابرحاتنرخهسي!انعالىيأطر!و!ر

جتمىريخردوشايملاشحةمىأ!صلكلهرتصاحرصت!حةسارئدكلررممااللهنصايجدالحاوات

،الأصلر!الد

صرالهف!حةللكلةالعيقالعهمصلرطالاحناحع!سما!لهيالحدفياليويابةان!حاتمله

الأسسا،أسارص.أحراكصىالهلدمىدرحعلىغفراكه*،م!"حمطولا!ساترادىكهر!أتمناسا!



للديمل!عهدإلياسكل

النردلةكيا5اع!مه!بارللىلا+حدهـلقحها1وركر،رصماوحفرقمرلمرلاريحايرتا!اع!الانى

نمتنيااقى!تشلكضبةرمي،الحهنلكلكلتابيلليهتتحأرف-ايلادىواناشالأول

.الراعررالمج!ابمردصمترلهكاتاي!حاتمد.أ!كمىر!احرسرنيردوشأيهلاساصطة

!ن!+هولمع!515دلجالس-هكسايلا

سللاناتتاأصأااشدصةلل!الأعلىالصإلىط!صاسةالخعةالصديدةالترحاتلفهـكات

مااله!*،الما!كارسلالفامع!الكمىاللام!ضارسشحعاديالأم!رالهحي!ابهرد

وئصد،التةنللدلىايهردعوح!ار!التتللأصاددراصمسالحسلمىم،2-23عامس

+لمالياالتدتال!دمرصتال!اعدةت!الدك!الحدد،نهكالمكاثلا

الصيالصا

بر،بة،حر!مكتر،السالص-2

ا!،!ا4كلاأشحة-3

.5ثلا؟ءسجاحوسشمة،

(*!ه!ا!السةت!حة-ا5

هـص++،لانجردرششحة-6

الأصرالصرىانصسلضلهاديفةشحةألملسعمهاحاعبررانامكتدوراكلاي!صةوكاد

الرلاتالأحىاكجاتصر.سالأصدالم!ييالصالسمبئولادار!حاسصاتامكانكما

الز!ح!اساالتد!اللاموتةال!راصاتسالأجالم!سسندتلمراتالممةاب!حةتحرعضرتد

لدطوسىإلىتمدأ!لهامادراعندرااسصلل!-الاوووىالصعر.الح!لحملها!ندتحرالساص

،!اتكلأر.دلل!إعايةععأدركلراا!ياممدايحصب.الملااربمرالارلريالصكلماايايلاد

عدادنةنرحيلحهلللفا(طالنامرةوحمراالماووواص.ططاواصعنا!سااتمال!بةاترحتأدلرد

1(برتيماس!حلا"+3منممتهمولى.الصلاسىكاسصإلىص!ميتفلصلاطاااليةإدالىصع

بمكئل!شخةاصلىصيرحد!،تاارايصسمهك!سلطا*كامل!لماطكالخلعرلىاديررش

ينهاالأسار-اكيالنتلل!الالدريلصطرت!

السصلالترصةصةاتلملوطاتا

نحانرإلى؟+اط!!.!!ك!دماول!مرل!يسهاسامداني،لمبالهاصةالحطر!تعد!صل

ق!رحانةالماإلىوص،عن!الكلدا!دسخىالأشالتطحعدإدكلرو،تسطسطهعردإصى

ول،أه!دالمرالدكر!أكأت

ان.طاتامد31ومم

طفنثرلىدلاطزصككةالر،لمةيال!ت،رد!ةمخطرطها-

المررنحصإلىنا!سماهـسرد31-1028133-2112،179،-3ا30:25-،22ط33اتر!

ميس،حهمحطرطةسعلهفف!لاطلإسالهصالرطلهلاساوم!رللألدمنصدرمىابلادنلالفاممه

م5291عام(المتالرانرارممطمةاراءالكلهض



مم!?ط++صهيهينجريلز-

صاحزا.وتضمم!و!.عرإس!قاياعلىكترىص.وسهالححهاالمحطرطةصهاميةوترحع

ش.رأحراوإوصا.،إشيا.راتبةرالدلهداتكلرساصارص،(اشجم)الصهداشةال!صأ!ارشم!

عرا!مملسحةرعطةالحدلد.العهدسص!أعررحسه-احبرن!عصوأح!ا.وابمرداسألحرسال

اناىالقضع!ماالىالحطر!مذ.ناهـ-ولحرداناش.النر!نىالكلة.آلااحدطردسأستصمبليض

عامشىضالإمحيشياللامةعيهارحصلاليرم!ياليجةاليههةلقاياعىكاتوركاايلادىوارالع

!ل!ا-ضدىصرالأمريكلمسشالىحاممهححدكا،علمهاكداالدسالحلدال!ادسام939

ألحأ!اطا!ناسسهاأحى.أحرار!رحد،مهاأحرا.علىء!!!!

ط!محهرولينمخدطات-

رصرام!،ام279عامالكنعهع!الانى.ايا!اراصار35181-ا6!)الكوسلصمصسطهر!

الرصطاسلالحصكاد!ردىرسعر،الايعالمردصالأنالوسمرالمهلاديالشاتالمردإلىوسردا؟118الأ

؟4لأ-6،ا0128)ال!امرمحطرطهمىورحةرنرص!انىهـ!ا+!ردلى3را!بم+18عاممد

الحباصريص!يهيطلقساقل3416

15!،ةأ!!هه!لأبىلأصالألنصطيا!ضيرعنهامخصوطات

نا.عحيا:ع!قهالمفمةمارللاالمرىايا!يالصصعهاأضانيالحطرطاتتافطىرهـيا

*ء!عا!م!ناه7)!الفالطايةالغطرطة

ة6،ا-)تبهصحطرلىإلى!الإضاتكدالتليمالحيوتمماوالحالضإلىرك!جعالعاتيكادلحبهةرمي

الملى.محرلمطفةوللام!!لهاعرالحامىالضلىس6(خلأ46-127-5مرعور.18

*ء!5لان!!أ،ص!)ك!أنيهفياالدطة

وعاملأم،48عام.كاشسطم!دير!ي4*"عدا++هنتور!كرا!ةركت،الرالعالقطإلىرتمؤ

ليماد.ثيتلارى!تلأم633عاممدمل!لىالرطاسلالهتح!حايامرحردتهاا!سرالحر..لأم856

-2391قك)الخطرطةم!هرتقمملط!ليأصلاركات.،آء،آعالزحصا،دصرحردصبررح!.

رلهرديةوط!بارأصشيررنحبوع!ا.9117-927أحا7:20-526علد،6،،2

رصرملاحىإلىبريخلرأصماو.22لأ-ة2سال!اوص!راريا.اشحياوأصارواداسحالأرلرالكاي!

-(أس!وض!صراحسنرعرى!ا+شادرندرحامترالأشالالراس!

ح!كيحكعا+!!!ول)ول(الاحتشدطة

عامالأرلشاررمرعطابالملكمدتأعطصإدالحاصالقإلىرسحع.لإقالر!طاميصابحصةمرحزومى

لأ-12107!)عدا.التديمالمهدأ!ارتصمومي،لالإصبهحريةايوسبهةالكةلحيتملاركلات.ام627

(21-69701،صمور"19،

رر!م!ا!ء!عا5!ي+ما،!كه)ء(صارطدطدطلأ

وررتة،كارصلحي!جروج!.ىم!4لبمن!يرسطعارالحاصالاحافىرإلىالحطرطةص!رتعرد



!لديمالعهه!لىللسل

21112نص-315نكاالحطرطاد-م!لصادصواحمه

!"،ول!مهثلا!!اصوز!رطة

21211ت-3115لىاعدرشتدا"إاامحاهاكا!إسه!مهملا!صمرحروة

3!!له(!كلمخدط!

نجالاسموحزرسام69عاماصراافيس!+ليسعبهاصلرق،الهاصافىلىإلىوسحع

"ا،16-516عطالةسصاعددتلاولصةراش!سول!3طها+!منج!رسا!صحهد

411-33عمانرعوصر

!ه*5طهاسك!3!3+5ص!(3ورحا31افىأشدطلأ

عدوصىالهطارفرقسرميلالىصا،1!ال!لهح*ولهحلي!الرطهالك!ة!يمرعزرمي

الكالةاطال!لزألطام!ةالكاتس!د.13اشردالهوسر،!ع!أ!3!صي3أدرااعالصست

والهاترالأثلامم!!ص!سسرعار!الهاصاررالىكاينانحردالهحطرطةص1(اا+3لمذ

الحدسرالعهدبماعرحكلا،شادوصثب

لهءكل!ء!لاح!ملاه)!كركانمحطوطة

،سحررخسمنةافتدالبرارركاتاليطاس،ب!رميرالادص.الهامرالضإلىرنعس،

لنطانكرسمصإلابمق،لم،!دع!ل!"،مهول!م!آضرلهامتسام731عامالحطرطة

ك!!كعا!نل!ط!ه!)كاأطرللمالصرلى

ا،ش.رالأسار،ا!الوحربالراربا.إشبأسمارر-الاوسالز!إلىرسر،اسانجكاراكلبهةومي

سلاصا-اصخععر

35حعه+ل!قا!لا!طول(ك!صلطنشد!

مدكمرد(،."امل-انكرساصررنعا!ا!محط!ع!هااهلأ**احاوطةمادصمكةصرمي

الاعالردإلىالحطرك

!سطالا!مصي)،لدجضرطلأ

طيا*الندبموورديتلأركاتاعا!يل!عطسةككةرمي،وانمىالالعالنر!إلىونسرد

نعؤال!يه،للتكاتالحطرطة!اع!ام58،عمامتلور!عل!رحعل.،ودشلم!،3كا،6.**

يحرادسسعردالحطرلىسرحر،رالنعاةالسدسرص.أحرا!انخةرالكات،"8معمامإلى

لحاة-ال!اصارميأررالىضةر!

ك!"م!9!+هـسد!و!)!سدلبافىسدلى

رالحت،افصالنىإرالحطرطةص!رضمعياممصىأطعدامامد!لا!ممردسكةلينهاع!اداتنرصد

كلصحردحليأح!ياأصراشحدكا،"1112املا-28،نكرصص!واحرا18-1،2)نكرسرلحم

.بيحطالكاشسالىالحطرك!د.تمرءك!ثمور!!الح!ركاررسوبراد

!-سال!كةلىصارقبنرلم3!ح!عدستحصال!بةالكا*تل!،انى!الةارترىكات(11



*ء!!!لاط!أمة!!شاأشدد

ركاطتأضصرر!عرانتالضإلىسا!سهاهـصردمآفاالسامهالكهجالاس،مرحر

دطريهابيسبهردحماعاأصى



الأراسلأالتراحمم

للإم!اطتارتاللمهمىالأراسةعاوتممل،اليصدماومىالحا!لمةالح!صةاللمهنمرلم

كالهماررالديحةانناترم!اكلر،الشيلسرسمةسر!ةم!تالحيتاللمهأسادصةا!الس!ية

الهماورأرالحامعليأا!دللتإدرمممرامهأتسالماتل!حاحهلدلططسةالهاحه،!وتالهردت

علىيخلنركادالأوامةال!حماتاواترحةكمىاالحتزر!وللح!عى3ات!اكلهرترطالهردلة

ولتالىالير،يانفلدلي.حاكلا3الن!اارات!حةالىالاخاحنارلحرت+ح!!!+.لى.ض!3نر

8.18دحماواحع01الاإلىل!تالكافصوا

رد!مكر!دل!مىأثكلرلااادبةاسةليصخعالنههانر-كا-.الاخسعمصسىوكا

!ملمعالانجلصبه!راالمحةلوليمكريةانرتر!هرتالتصالح!طالصرصد!ساللمرتة

ولكوم!حعحانطليأصا،يلإيىثتتلم(الأواتسترصاأس!لصإب،عيع!طألهاارصلل!لى

وهـ،القدتالأ!اورسالالص!!ةالبمهالأ!اوسىمرادحي!طالىسأ!الاعتادلىاااحلمبرىكا

!أيمكى.(أوات،اعمهقىت!مىاواحد%حرميرحدرلاوالأح!-م!الراحد3ات!افخلصىات!حة

عىنفى!أدامة(ضعات31شاسحمرعةميسلادصساوسالناسااك-الرحرمطعله!طلئ

الس!.الاصذلصسصاإلىارحرع

لثريما4نراا

رما3ابراساداطدسطيرعد

صكلررقتليطصتانيالقلطه3انرا-لأ

قيمرمأ-إلىخ!حرمامى.أصاحبسنهموميمماللسياصرلياشمع3ايىالاليه3اترا-2

ايالط.لأصارير،نادشحدمور-ااتروا؟اااتالرصلةمارللأ.!يث!*ارلجلرس

الممىمخل!إلىنلادطنحردالهالة3اكارس!م

اسطهي-اير!رم؟

لإعاتطالمرص-صأ!صعيهالاكادكلكايكسلمجت،وصةممحروةالملطىالرحرمم!هرل

ابخالاتري!ملالاحى!ىكااداحدالصصح!61ثعمهاعى!حدالرعرمصامحطرطا!الىإلى

ممفاباركفاط!حعحولولا!كاملللارسامالملطة3ا!امدكصعلىالمنرواصالهدت

يرحعالنامزا(اجبراسعلهصك!مخطرطتصعسشتالي،ا)انرراجالمحسةلذصاو3اكانرحمر!

لهاالأحلالاتلكلرعط!رلما-ضرحات!صتكاا!كاإلىالالعالزدلماطالمز!!نار!ها

!/!!ء!وللم5حرط!كلسيطةام579عامان!حرملهماالأحرىالحطرطاتيعصاكنمصكاكرةكللى

عرالادصالصدحكلبإطسىالملطىللرحرمكاملةمحطرطةبمات،اعح!

-سابهرديةلسمحماعامرمداليهنيما!حرإلىكحؤ.النرحرمملايماممةتطاكاددواص

الح-عأبمملطبنسايحاطهلمةالأرايةلدراصنجةداتمادجئ!د3انرادوا!ادكااليحة

أسن-الىلحىصصعسهم!طك!ولي14سلاورالممتكمرالهولياليصات*سددططاصا"لعاس.اك!اا-أص111

!ا!صاك!طادولل



الما&ال!دم-2

أترداارلأ!اي3اع!هرنكيرصافيحرم-أ

الألما.رلأ!ح!8+ه"!انيرطشمرم!-

مد+ىتالههرد+ارفدلمراتنتلهوالامرح!اكدكلاال!روت3الكلاألملالايم!اكحرمرسد

النمبةاالملطتلأصرلهراننحال!راتصطدللرصكلد،كلصانرحرم

يلاواحد!ردىعلشاجابرنهالاطيترحرمحىألىا!+اءل!3+لا*لرنلدسىكاالسيرمى

لبرحرمرر!الأع!العريالض،!رليدنتوسامرحسالكرىلهتاتشحمصةت!محلشرأ

وطعلمريالأطيلصشل.النمسال!طادادصالرسى(1اتللأصماوارعبرساشحة

امهلاهطمطتتمبةلطحةرشأرذللدوللأ!ىررراام886-،188عامالص

عمرفطمااالىأحرانهيمصسكعودالدلة!سبة!مادةضىرالدي.الأبالاساولىظكرظشحر!رعن

اام2!8مطءكار!أ!"!!!ه"!طلاحاردديدل!سا!نرحرمملار!م،ات

عرا!دسالتر!صككلهر!أع!!3فىاد،لإعالةاملا"3ياليه!محاصشحرمطهركط

ما52،مط"هءهلأ!!!ألالأ!إس!!طسيحنر!3شاشلعنررالايع



!تدبملم!داالىل!غلا

البشيتا:السريانيلأالنرجمه

)البسيطه(

المىانرحة!الفتماوللآايرحا!ه3أوانمص(الطةأوات)الر،لطافحهتحد

حيوصالىسددالرطتالزتأ!ايتبس.وحاالطدلىان!انردصال!ححةم!ا!دامرا-

رمما!الالكةا،%دتساالآ،لا!ع!لىإلىدلالحدور،السالممرإلىالحصبهاساصلالى

لحنمإلىانرراةلرحمةواخاحراال!ردتالد،تادحكتقننعحدلهاما:،ل!إلمامح!"ا،!إدلال!

ابلاد!الأطاف!فىااور،لةاترحةتولاالىإنار.مد.دتمهبةالط

كبرساأرو!عطل!جألماسالمةاكحةته1(الناأالطةالرمةأ!ا،حرالسصويرى

الاخيرامندفهـدمهالديالأسرايحا،الجةفلانرتط.ليطهرتاشلأالأصارسصرأد

الأم!يهماا!لرتاتر3مرسأوستتىلانحدررنمردرلااياصل!مجةترتالهار!دد

تحةناماسأدكل!رالدي،،م28عامشمىالدلى!+!م!7اككا!مه!االربىشردررعصرإلى

ال!تألىعالاهول)11كامل!ههـس!يهسدحليةصأضا4بالرطالبصحماعةا،صار.لحص

محصصادحلهضقالكانةالر!ة)الإسا:4!ء!هـاادباسدىلالكهاالأ-ةأحلمىمما-الدمامه

المسالأ،دادلى

الهة.الرص،رللا!الطةةاليساانرحةارؤجمد.ح+!6،رس!ىكلاتالخطرطص!الت

حدإلىانرمرمنجهرالأص،وثنةحريةكرحةسعارةايارلالحلدسح!حلدبرليحمكررتني!رت

!ئرند.لأح!للحلدطبقرتتيطصدتنةحريةشحةمرالليالحلدكادصه!،رشهـىر!-كير

الفدبمالصرلىللصمطايسالكلردص(ابلاديىانالسحكلاياح!

مامطتالليحمهم"هع!اس!امممنلالر،تاليهة.لأساال!ثةالإتطتما!ك!أ!لارلح!و

!رتاادالهاصالتىليال!طانااليهةما!للماعمرعاشالسحاهـ!!،"!6رأ!رآتم373

أ.الشرليدصالصفيال!طابوالت،ال!رنرميالربةالرلابةالتاوسرة

!!لا!حهارسرد؟141428447رال!طاسسانحصلنباسحطرطاتصسحرعةشرحدكا

يحطر!ميحححهـاالوطاتمر.را!،اتهرالححرواله!،بمانثرسأصارركم،6،معام

الطرطةم!ر%حع*ع!تأ!،+!3ث!اصلط+ا+!ال!حالاسلالىساابشريةاال!جمهالرلابةاليهة

مطمحرهـطلطسهال!ولج!حمتهاصلاليمارتامالندتالأصاوكلرشع.اورلحارالادسالتردإد

لأمء87



الترحمم!

ليةلقدالدتش!ا

اللالةاللعةأدإلا،السكاتالضحيراب!اكصكلمةووططدتالر،تاللمةالىرعم

الاطقنللدسسأتاسهاممل.ألىشاوتلمر!حر-ىدنساكلنحا!كدادتسىساشرت

ملاد،1،عامإلىنسرداليالكاحمةالسرصصصعوم!عرأطحي

ستاضحلم،ء!ااممهحلرطاحةيرؤداديام23-6؟)لرسباران.الملااحدبوركاوالراعع

ما-ددو*ك!كاطصتالبهالديهانرحاتأوللأر،انححهتبمرالرلهمىاح!

عامنحررالا،عصرارعمووطتال!ديةاللا-دادافسالسصانسالصصلي*؟اح!

علىشاكا!رالدى.م802عامماتادك!ء+،+!كرلاسصمى!نجةلةىإشاواتنيعدكما.م91

النلبةال!جه

والكرصالما!رالسادةاشسهالكللهللراتالاحىانرحاتكالىاللايةانر-كلهرتوفد

لمرلىلالىضمامانر33ار،ننرأكاتابر،مةالكاممهالحرعىأراورخ!كمصوسانحص

اشعةالأصاركلبصمتاب!!طم!كبت3الندبةالحصررساكبةالهدمة.اناردلد،ابرشابة

أمىسناضالميطهرتول3الرا3مماال!وتالنمبةال!جةاب!تأر.السطس-.الأثاتئطوص

-رات.الجهبرنصحطرطةإلىممالإصالةإيطالاسلاصرتسلطا5إظلارتطهرتثا

-!طشحة!!كا-،نحدبيعر!ولاام881عامص!حات!لاثفيطسها3وانيلنوراةاتا،صار

المةنجيالاحزالنديمةالألىلبةالرصب!همولاترابرصهنعمحردأمصنلةرعمةالجة*

صتابياولا5نالاإفيحةبخلرأوعطس،لىشحة!رصراهـطاالاسيلنيالصنلكسمالرسركاد

لااطيلا



محلأ،هللالألقولجالاا

شحهإلىماتالحاحةركا-اللاليةاير!تمىلحةعدصىساترتاشةال!ادصممارأيا

حرومام،38-6+1!!ح!داماصالاساكلفدمااللامرتجةوال!اصةللمادةدلحينة

تتلياليرالم!يةرايرلاتاللايةاللعاتسيرالتمرالدنقالا-لىالمالمعاولثلا+لأ+3اسويرس

جرومعيلحبرت

.الححراسيكا!كصاتحىسنر!ساوأممى2،معامخىرعاشدزلأم2،3عامحررمرلد

أكرلها!روسإ%ار!صككامىردوسطروممهلحمةصاسمسرحلورعلىالحزنممحتاالرريه

!.دش3ا!هـءكألأاك!3لمحسهـمهالا!لاصرحرلحىىا!ولاما+كل!المه!احا"وللأردكةمى

وإالفدصالكا!3ضأ!إيهطل!اس!اسلياياوكلاد!ريرأ.م5"3عطمخىلم383عامووسا

لىص-ص،لنسسهد!رناشعىدلدسراصصلرماليا!حهميعلهح!وما!طالاله

م386عامحى!

لكلباصا!ل

ال!تممهوتخلمالجبةاقحة.صرسىالام!-ضحةتيحطعادةأرلأجررمقام

المرصسمعح!وماعا،3سوسالمدصكةكلتررساصومى.الرمالىدةا!سالمعحة

ميال!ا-ص!اشحعرلد!!حعث!!!*كياررلحاصمكايلا.عرليسلطىتبمع!يظية

اأ!حهررم،!املدطميللفرلحاناالى!الطحةصصدلارصاواا!!س!لاسمد.اشةرحه

الأداشيرتوالأنالالر!أ!اومى،المرسسصبم!سالقلمالساللتا،صار،ليرصةكسح

الدكةانتالةداوبخليعطىتيةرنحر(مطنمردأركلان،حىميهلاماكىوالعيمالرانعال!!اولكع

عامسطالتر؟ساممهرالىي،ا،صالسريالصص3النهللمهدضتمر01الحلاأحد%لىكاالسية

الأع!ئالحرصصاتمةممهسل!تمرأللنمامىلىاد!الص!سالمجسل!وحد.ومرم3654

،لمعالرالتلعرانهااتمىالحالةلمةلهاظالفيااللاجةإلىالسردة

أرسطىرالتديىالنرهـا،الرحهمحه!للتا-صدالهحرم،الاطما!ا!سصلأراحهجرومأدالا

أحدىسهالااتيالمرعةالصرصإلى،س!واليةالرصةحالايطعأ!لهررمبكىلميترل!

رمماالديبةرالبهةاير،تالكةباالاشاممىالتعلىارعطسرخىع!،الكية

اديرحمردمامرعاةلاطارمطسبنرماالنيلليهنند!أبمكىوأوعطسج!رمي!ا!خلا!

ذلكحننةدصتصيان!

)11الأصبةللرعىعضاودهاالعرتللعةنعا!ادوكامصدةحررلمإدفلهدتاواللراصات

مبحوالآحرىالر،بةالقرحاتكاتاأكامهلياللحةلمراعدفأرفرامىنالىنكىلألهرحت

(1)!*الا!""كا!.+5لطلأطع!!5!3داله!اه،!!"،!ي32-5



ركلطا!4!.،31لأ.!!!ح!ح!ا++!ا*ك!هرنردرشرجاحرساكلارسحهالمم!ال!تنل،لى

رالفاوي.3نمبهرروق3لموتيلاح!دممارتصالهمرننالنماليروبالحال!!عبالفررأمكه

ض!بدفقحمعنه4لهجررممحاصريعالةطةا!مأدكاحدادلكطصالياخ!أحديدكركلاللنرلهاتا

الحرصصكرسالكلاصكهاللسهنحعنلا!د.!اصالدلكمر.اللا!!حصفيأ

الشلللأاللحلردوزامرلهاظ

مد.الخمامداعرددلنصاسرمهاقرتأى،الطه.لميالنرلهالاالكلههالىالإنار؟للتكلسا

عدلحهنروسا"اضصدصألهماىعرالادصا!م!الر!حررملرحةرارلطتعاه!ا!7فرلهاناالكلت

الكة.رعلمافاد.سيهائنر!ش

انامىالنردرليالفلبةاللابالفرحمةمعاردعلىصرصرعة،الالعال!ك!اكةضركاتالنرلهاشا

نرحةمتضشحماتلأدلك!طهرت3الت!بةاللالتمعرانعلمالمراصةسمكاسنااخكواتصع

الصراعاتم!ت!رلىسدهـصطصاصخحاسهاراتام،8لأ-35عاماول+الهالكرسترحةنلبرم

ساتدراتطم!حل،حا!5ك!ا+،4!ماردلعسالامشن!ممأم11عمامرمىراننلات

النمسالبها!ثا-مفحةطحةطهرتاوصال!ولىلهابةرساءا!كله!عح!7!هكمههالثد!لأديرة

المعالنهر.رناالراصعدرو.لهرصار،االنص،رصكاليار)لارس

لل!اسالطةاللانجة)اكحةالفولهاتاالىمملىماا+ح!+شتمحعلررم1546عاماهـط8ودي

اوالأعالللابما!العمرمالكانربكةلليهةاشصالبهاسص،الحدممدالمدبحةافرحاتمتاللصاا!لنص

والبرلالة3القدللصهدمهاالععالفسللكالاالأعلةاللحاتأرالميةللرحةمعاررصماددد

ض!سا!اما958عامأياضتسحعضارمىترلى!صتراتسداسقحةاح!ى!اتطصتكلما

رانانةسالاسةالطحالى3ام،29عاما+محخالكاحمااناصكلملسطمةرا!مها3!للاولالاالهامى

ام9لا9سامسالهدنجةتاالنر!كلكلتوأعرااتمد*تحصععام895.مهـ131عامي



ال!يم!عهدالىحل،لد

الق!يةالترحمذ

انيايدلايهاللمةمىأطصامتلاح!!رت!الج!ادفيالمصرسيهلعةمىاشطةاللمةن!د

العننرص!الشىلتحاهـ!سكرعية،الممئآشيهالح!ولىعحصإلىلالإحانة.م!رهـيت!ةكات

لبةا

التالما-لمةالمطةاللمةسسواالىعلهمكالى.مكروسصدىمحرسيالحهاسناررعد

مأحردةارلاماميوالحمدكهان!حةركا-اسهللأصاوسطهسحا!رطصتا!لاسةعالحطلحا!

اللىكاتالممدسهالى!ءا؟!كانلر!!نرمااللاديانا!المردمع!ديردلك.الهرعالهس

،فعتابطرلللرتةالجهالفاوتلللأعدراريةاللقةكاتاكلاارلجىمحرلكلادالىجة

الحيسة.ان!حةطهرتالىايعالزلىأراح!رميالصيدقيافحةعلىتاصتالتيالاحيبةات!حةدلك

الم!اتديالعكلىيمتاانرحماتوسهالصيعبةالت!حةصمتلة.ماضرةالي!!ايةمنشحتواني

وقيلساكاصالزنمطاسةإدتارمحهايرحععديلةصحطرطاتشحمددااليتات!جةرحاصةالند-

واراعابدلىتانالزنإلىبماعتهانارمحيمرد.اهلحدطاتت

كاتالهكلاملاصالحامىالصردلحىآورلحاصرصمهااليالمةال!-الى!ط؟.ك!ءكانلممهـع!ى

الحيدتالت!حهأطص

لحب!ث!يةااثعرجمة

عارم!3عامرسيام337-1،33العيمنططيمعحرديلبفيد!االحنةدىالجةالن!ت

ال!لكهسدياسةالبهوعارتمجا.(للحضترابالدجة)الماعةأكرمملك!إصاسا

سةلكحألهورمرأكالىواد!الحنىالهص4علىالحنةدحملتالهجهادآح!دبي!ىال!سالت

الندي!لرا!للحثةأضمابمادى!لاطه!يم!ونبرصألىالمصررى(26-835أعاالهنة

كأأرابخهاللعةإلىاشةالأسماوتحةقاماليممر.+معامتلايا!رتصوصلماأناسرص

الرلالهاللظتع!.ديالحنهان!جةنتعن!الىايعالصلىوسالسةصماحردةاضححاإضامه

ملأر!الترجملىا

الأدا!ودواتالحادةديرالرلاصيةايرعايهاللضاتالهامىا!تمدايهحىالأريةالكليعةاشحدت

الأد!أطسررحع،الأريةالأحر!،حتراع+-93،م،!)!7بوبا!ريمالكلامىموظأ!صا

راالناالرماسةال!حةأطصع!\،م،طعامودلكالأرسةإلىالسالبالو3ساولكاالأرمي

الهمهال!حهصر.ني.!صصمر!ولككلدتتحهااعد3السطه



الانصبرولالترجمة

الديلأحلا*111رعلصحمضاتاعسا!ةام383عام!لمحلتاشصلليها!الإكليزلةاي!حةثطصلم

عدا!محيطةالرحةمدرصت.أكلمرو،سيالاحن!درسة(ا!علاحصحوكر!ا!!لرىاكلادللاثا!!

الإصلاحعحرمعإلالدأللمرالر،لىالحريالأصلإلى!ارحرعالاتامع!اماالرسةاتر-

الق!ر!ياسةالفشحةههرتلتيير.ا-صررصالإجملىاللحةوت!والطاعةامشراعوس

قرحةألدتراليحاهكللا+ءا،ا!لاصهالررلةتخهلأم952عامنملرلىسدأماانيعرالادس

القدصةرللا!الأصبةاللحاتالهدلدا)السهدابر،سرالأصل3(الند)الحهدالحىسالأصماخردبر

!سيىرمىام611عامححهى()اللك!سهـألمح!!!شرسهأحر!أحرىشعاتنصاسرننها

الامةابرحات

لأم535عامء+،.ءلعص!!م!ءا"ا!

ما،37عامع!لاهث!6"*ء!ل!ء)!ا!

ما953عامح+،5ءك!*ء)ول

م561عاممح!صمح!ل!ءا،!

ارنر!(!ا!حاثحعص!ر!صدواىلىاررمابالكانريكةالتمىلأمرتىنامسهالرتتس

درايصةابرتمد.عدرأطلقالكانرلبا،لإمحلزضللاطن!اللانجتساشسالبها-تحة

م161معاساددح!6طلا!"-وللهكاسلأ!!!صر

"س!،!!ه،!ه!3بىالملل!ثرجمة

عالا،دا!عدصةإلىعم!3رط.اللامرتالمل!مصرالاخ!.السدصلههسثرتم16،عاملي

الحرتالأصكاللطتس،كدالتسىللبها!!صهلصلاهـطالاملل!سساللكطدعد.طردلل!

ا&بةللحسةإلمحيراكلضسىلاضحداصار!لكوالرساعة

مح!كمدإلا!انهاان!حةمدتاطرلمالم611عامات!ت!رتالراصلالسلمى-صرسد

لمالهللالضالاشحداملى!!ح!ت!ا!حا!حفشت!داترحتمدنمرتحثالساد.مىفرد

لمةعصكلصل،طرطةولتةالنرحمةمدوشصةدبرعإلىرصكيصدماأولأ!لأني!!بتضحةتطهر

تمر-اشسللكما!صيةالالرحمةإلىلانلأعهابهب3؟اد*لا+ء،يمرلىد%ا!خىوا!رط

اللحةد5رعلصر!لمحياشىبهالهطه!ادالإكل!ىالتطالعسيمىرأسهراكهسالرساصعهاللسة

شمةإلبه3ظمىالميتصهماع!ثيرظسا!!.،روتهاأعرالىاببة

شحمااعدرس!فدنشلاترحلال

ا!ط!؟؟ا7ء"!ا*ا!!لأم1885عام

3!ثح!4!ماكي!أ!7ملأ-91عام

محه31!5،ح!س!!هلأ!ا*م1591مما

*!لأملا؟ا!!د4!!!ط+ها،سلأم91لأامحام



!قسمالمههالىالهدخل

مهارام!او!طكهالاصك!.سحا!ساأالتكىلث!لىايهدكا

الص-اشىرالكا!،ام179وعام،م188،عامالا!يريةسالسسللبها!فيالهردايرحة

-رام،969آعايرطدرص!الحةالحلرثرأ!ار،ام639عاملبرواةطردتأح!لىر%!تالاوررى

عام"ماه!"،!سكلىررماكرشحة،7931،إومارصصر،ام9لأ3معا.!انياالزاب

اللايةاللتعلىمةم591

اولالاتسطافمةا!سى،!.ارصحةاللامرنجةرا!مدالكانىلينهاول3ءلأن!حمة!اخد

المالمليالدتالتص!ر!!يالإطلهالإسعةالحم!

كلصتم791عامرليلرل!كاشيبم.عدممرا!ةام669عام!ءاص!لءا!!شتطهرتكما

ليطصتاتي3؟مهمها!محلاوسعةوأصكلذ!!تالحيخكط!انصص"ح*""مم!ل!محا،!لأفىحة

عد"ةانطارمىهـلميدشلكركالررنات.علماسالضحةمظرتدمحلطص!



العدبالترجمات

الحريةانرح!ةأرالاخ!عالةهـلفقداشمهللأ!ارعىجةسحةسانىعرراكةحرل.الآوانايم

للهردالومتاللمهال!ركةأعضرسدالعرسالر!درلصالسسةاللصةراشاراالاسلامدعرلسد!ات

اليلادىالايعالونمىاياولالمصمى"!.المراعووالمج!

راهـ+!ه5!؟6أنيةاتيرحامرا!صاأ!ليالنتللاصاوضح!هكلهرتم724عامرتى

دكلالىحرادطرطكراشةالإلبةالكللةدراسةعلىا!تيالدالاطتسوالجهرداعجبنلبآه!ءظءل!

سرضرمد!سرمهإلىحم!اله!حةمد.صتأدام(ا-،3537162-كىم!دالأعه!ه+!*ماويا،

أصاسامى.أح!ا

رالر،تالح!ةسالماحردؤالرحاتصكدا!.النصلليها!الندبمةالحرصةالحطرطا!رتصى

رالديطالنطةاللحةرايطاسةرالط

ذ!.!الامهء!ا+مةهالهارورصادسايهالاماليميلمرتااللمةب!حزالمأابرحاتمك3وأرأرل

م439عامر!اتياللص5حملاسردالييةايهزللحرترنجاكالىام!اوضتصش!ميهرديرحلومر

تعةاترطياسأصسرمراله!!ألمه!ا!7ءحلا*صكرلرللاسإسقتامم6،6عامرص

الريمه-إلىالتديمةراللانجةالفرلجاتااللاتسا+،جل

الحال!اللهمةإحداماشنحلامالصلبةاللحةسللالاجلشخا!ورت.كراتنهاللىو!لد

ليعلطبطلقكارع!ت13الفررلهايةساترحةمده-تدرالرلالبةالير،تشماحزام025!ام

الإصكمركة،نافرلها+اطدنجةاللعه

الهلادى02ا!إد16يا!ماال!ةابركات

ال!يئللعةطللأ،جلالكاشلكحةالطصةرأمها،التةنلكح!ياحىالصدلذا!يةافىحاتطه!للا

احس!ع!بةو!ام616عام!رسالي!لهالحديدللحهدكاملةطمهشا5123!معامررسا!ي،ت

ام671لدمامعهواعقهاام657-9163عام!ى!اكلتعدبلحاتعس

!م1818عامر!يام727عامحليمديةليالأر!الرقليللاياعلتتأولطهرترتد

ام918عاممملبهاديمارشم!ي%ت3لادمحالالررمطسةليالصلةياللحةلالكالهدبالمهد

مذ.عاقاثشحةعمفر!رالنس(1(الكا!شةسالدباقفارصترحمهعمرتم1857عامرلي

مأحرش،اسعللمهدام86،وعام،الهدولللصهدام86عام.سدلكظ-صت-"التسن!حهمطهرر

الجطمحطمز!سالتطرصلمحاعدةردلكا!نةاللمات!سصرالسعراللاي!بةايرطتاللط

عصر.)!اسىالزلباضصالمارحىرطعص.(أحرااتالهحارر،داش

الرعطاترعة

الرعة-القيوطصت،ناورك-هـتل!حمةاتاررصعت!احمعتحادلاابرعرلىصامرط

الأ.!.لتاللام!تممللأسداسول!.،الن!ساقى!إدتا!صالسصسرعهالر+اتإلب"ص!ة،\با

!-هىام111!لاعداسدامحضيروتا2اسس!ال!لىالىخدا.لحطدضفيت.دلص!ا!ا

،8



يمال!العهدالىحلال!--

الحدت3الرعهال!حهطه!ت9691،عامرسام88مطالسمرللعهدام،878عامالحدورللمهد

ما989عامأح!ىضحةقنها

ا&كى،-اسوالهدكدللمهد.ناررللد-،صتلرحهشةض-وطحتاكلىام739عاموس

القلة-ماوالألانيالتحهات!حة!لوتكللرلمطرلىحر!را&كرر،اللكعدللىس

لادمىوالداو!يالماخ!مىلرلئ!هاولامالهدولللمهداسىالكا!!اوسحهكلصتام769عامرس

،الاصلةشري!ةرال!الأونردبالتطةسرلكاصونمل!

الماراتلحصتحططد!االجاةايما!4كدصالنهللكا!ت!بىقىتصرتم8891عامومي

اشةللكلهالأصلةالحرصصد.ليردلك،اللمةرممديخاالسهمعر،!الكلات



الثافيالباب

أسفارالتوراة



لتوراةارأسفا

كتابتهاحولهالمختلفةوالنطرلات

ح!رح-اتكرسأ!اوتمياي!اةوشبهى+كدبأ،ننر3اوشميم.السرتلي!راةلالكذس

134اع!وااثت،مها،لبردالهاعةانرلحةالبهاكاتسيرودتلسساتعتالأصارعداط!ق

)ساسرحماش!ة!ر1،1311203318أع،3،132،،141113،36،211الأ821يجا

،313!اع،161احا10لأأعرواا!!!ا(اث!سة35،،ا"اا13)س!صمرصص(1118

)!احالىل!شسعةسمر8118)سطاللهشاسر81121!ا1)دحسااللهش!عة35126

سلاحىسارد،911)واطلال!عطمرصلتا93)لحاإلههمالىساشض!ر11ء!3ا176

والأحكامالفرانعكلصاصا.احرااوا!الأضارطالتحدالإخاراتمدكاتإدالاتيهدبص!ر!(،،

طأ831،2346)ضمرصضواةص!"ا22مل833،2ينى118)نجىضراي!ا.ملال!صلة

2-126،)تاللهشرتصر.ا16،

)مرصسرصكناب11،-3املالجةالامرسنما!نلتثههلصمعا!سحعالحدلدرالحهد

نامرسلأ-33(.يرحا2122الرفاله!مماصص39411روصا16"16دفاا-..2اتىاتىاةا"1236

اللهصلطارش!كداحدوررعهد3لداعهدالنسهال!!يالاممةالإشاراتوكل.ء22312)دلاار-

الهر!لهدااضار3أداسسرا!ةالترواةيهالآديال!مل

عا.كلا،رلريممرصيلدرسى(اتالأصاواانساةفموصالىواليجىالهردآمىنور!ولمر.

!ارسسعرسسد!زكد)،13تةصحر19.الح!ماعا،اتالأصمار!مرصآرأبحا،ايلردمي

اليثرعإلىالأجرةاعحادتاتكالةايلرد-يااستهس!صص

لمحعكللةالأراءا

ماو19ت!مرصص،!رحسرمالكدرلاركبصرفىنياد!سإبوصياررااليهة.،اكند

ع!ادهـاطش!أولىصتسطرتلرحدسرأحرلهاالأصار!دألىأ!الاعأدلىإودم!ااانرراجاات

عروااسد!ادصطالحصررصا!!،!ا1،لياناسعردلم)سمرالسلىوحديإوظحد!صنطى

لمالكرسص(+)الأصحاحأدلأس*6،لألاصسسااصنلادلاماشأال!طإلىام1!6عام*ا!ء

11،111امل)واحعادمصلكمدادص)135الحد!ديالراردةللإخارؤر،لكايهرضاطرواللكحمللب!

1103111تة.ا32-ط)تكرسليالهةالماراتالىلا،صامة

الصرحا!صصسا!هس!كلطلمالأصاوأ!(ام65لأ)عامك!ه+6ك!"ه+مورد!شطصرسرى

ابرأ!كلا!صادى(ام67اعام،حا!ا*!!يهعم!-راآما(-3،512اتمرصمم!تابملق

مدسص-عديحةعحطرطاتصالأصارمماسممما!رممام،اببنلصالكافمرعورا!اداضال!سند.ع!وا

لملا.ا!دك!رددلكميممهرانعى،مرصتلحطرطاتا

ألىيرىالمىالمرلىالطب+!)عممحهاض!ولىجادطمر،(ام179-1عامل!ماالتربررس



كتالثهاحولالحخعكل!هوال!رطتالس4اسعار

أ-والمادرلوتطهرت!له!االأ(والحدواا!المدسماوتمححرسمىاتكلرمىلص!عمرص

ال!!لديسالط*حلهه!ءولك!كل!كانلرآح!داام"7عامالحا!لمءا-إصكهىدذلكلحديها

مصو!ع!كاتلرا!ةيهتالمحةايهصارأد!تسوراصرا،اام8-)2917عاميغاماالكاشيكل

))1والم!و)!(الم!ررأصهاالسدك!ممالعادرلهاحاعتمياخحان

الىالحلنةقمةشصىجتا!ادرأكلميحد)ول(الصرا!سم!ام(83)عام+ا!ح4إيراد!ساما

ا-انلحد*،سنجمهام1853اعام+3!ولم14مرلملدكلدلكسد،كلهرلهمدعاا)(رالحدراضصر

راحدعام!سدا!2،،4رايارصالأمةهـيلابرفدميانكرسالصالحدبتالرنجتاقي+!

الصادردرتسمع!لدلكاابخةصصالمحاسها"االصردمكرة،+!ل!ا!+لادىم(1854اعاملفرلأ

)3(الح!رالى"آهـ!!+حرادكدام866عاموس)!2ء")0)3(!اتا!ساكا،شارنيةالأدصة

ال!دداارلبكرلىأدمىورياالمحادرآح!مرا!ورالمط،الطالراطها!ا،لممرسدلاعبأطكادي

،لأ.!.!!مرتاولحاانرتسراياصر!!لأ)6(!.".لأ)بمامرالمادرشتبكرر

لى5ء!!ه!اء"نجلهرو!رمرالرصلةاتوللأ!الندبةالمراتمرجةديالاطعالمكلصرعحد

ركاناتهاحدالىمد.الصا!رصولةلهاووصكا-،8"!ما)1876عام!ماسرردكاكات31وطهرت

الطبةاالحلرم!يداوردطضتهأصالسالأشواتااشسالكا!دداتعدالولةم!تانجر

-ا!ا*"!3ا!لاح!ا(31)أو)،،الححر

راترصالتايارصص!تحتامق5"590-)اللكيالهكمعصرإد()3أو)11الحدرنا!كخيرحع

الحدتالىايالصردرردلجا!عصرإلى(لأ82-،9نك)بهررا!وص141لا،18:1،)تلهسيها

الحلرم!اراتمرد-كمار.اوصإ-انطدح!لوتاداكبنةمدال!!لىسعرسا*لهاللهينمةالهاص

،.،صاوالكت،أسة.!ن،ط.،مىلةشهلةعمطكلماتكاضحدامهار-ااثم!اللعطلاشخلاسهلإصا!هط

راس)الهصرو!د-27(32،11،6251332نكرس)ظررعدفياحروركلات..حصس!نرركلا

سهداالماللعرإلىالإلايةالصحاتوع!راللهع!ىالىلةاتتكلص-لددكارنجبريإداصةالألاء

ماركل8(18تك)تارلىمحهم!سلأكلالاسسرنكمبمضإسادصررةمماصدالمحدالمساسالكلالإله

131،لصرأصا،علهلطلىاراالأالصحرسعهموردطأصحدا!7رسلل.،،،!ح!

!ا!ه؟اووله*!لا3ح)!لمصمرا

نكاكي3ا،رواصحدتهـسدأم(ق8575-)نزطمطممانةا)االحدرسدماإلىيرحعألههـلققد

إرطلعسصاليلإللاواصحالهاللهمماسلهلاشملاد)!االصر!ليصصروحلسصمه217

!االى،لمدردردتنا.عجاتعديم!سراصعليتكلاال!تىاتحد!شصرلي!.الاصالاو

ب!عهارأسردصهاأرقالىالحنرآا)اياساطالالكل!صالرشلما،ة-صر:)حاالصروشم

لممماشمالأعماروييمىلرلأأنمرلحىة.الآساتتبمالمحرمحا3را(352انك!الأ!ا!ريمعرلافليا

عهدرمرعرعاا2606-ااتك!سمي)ر(الصرسرردرما،12اتكلرسس()!الصرلحيلردمااتارن

الصرمدالارلهاابيالرصرعات31عيسدإص!6سلصعالله

الالمىانراأشحاصسحرعةارشحصسبهايههلاما!االمررأ!الحادو!رتالأحدسلعصهـس!

لددسط)راحع(النجةالكحايةالحادةاسهااثتابىالحا،؟ثم!رابئرلهمالمطضم!لىرعاشرا



!دبمال!هدالىالم!حل

مامارأط!.دلدايلصادىيحقرل!صير-وعى،2-ا031130339لأ287تكسر!يمإول؟

رالطاعةالدلحةسا!صيحهصورة3فمدنحفدكا(ا!الصر!ص!ردو-،1+اكلا*مالالمملكهأعل

11،-221سكرسديالسععلىإصا-3وقتدإسا!)!حهلهالكاطه

*ضاأممامعلهع!اديالشرسهصصادميماالهاتواللحر!هالهكصعات!يالصرمحايتلر

رالكلاتورشامصطلحا!سالبلتطودلل!3125-2223مل21اتةصرساحرالح!.نل

سدموادصةأوونلممدصهكللهر.ا!دج!ك!راطعة-17اا!ت-6.،3!مل)2اتسالارد.

ى317131811،11!!!161ت،،1112!!-!3!مل)نهارطدعرتأعىآلت.دداالمى

روعرداجالطليالحةممهصدىإصانلنطكلادرص!ردةلإصانلالدسخاصاماامطالصرملاكللى

إنان!عرادكصرلأالكلحةتكرسع!،للسةران-انما!رعردكاطت!كلىيال!كةالله

يخل)!الملرادال!تطدياح!ولىمىسصوسلىلمهدملا.لىاتالأرفىسالحط!لحريالحقلد

ملكصايهعهدساياللكسنجاقلماوميوطكلتنارلجهاححائاكرءصأتاسطاتمىمحلرعة

اللحةساطتلواصمةابحدسا!مىمحرعةص!:سر!ستامر1596مرالاحالمردأرانلليسهردا

صىصيوص

ولاح!لاامح!ماح!ط1)3(الهصمر

للهرديةحةصررةيقدمكاإس!انجللا!محخلتكلاحلحاتمواح!%العصرعة)!االصربتع

رطوصاالطلبمارالحادة،الآ!اوأعلالألالوشللحاصة!ةا)!ضلملصرهـ-الىلمدمارص

امصسرالهر.كلاطة.اللاربرص!،(،3،؟3،،"!)اكررح!رسا،جراله!.)!االصرونكل

نارجةأصادالصدرضىدا،الأرلعرنجلوص!النصاةصرسالطنتال!اوةعيورومامع،الطصر

صحهاترالى،رمرص3ا!ل!اء3م%!رالمههانكرسصركلالاردبرالمنر.لالاحالشدكةط

الىرقاطصت.الحلامزلا.كندكارللمهالهابةالصاتادعراا)!لصراإلى

للممرنارسةصلمةتمدسيمالهاطيدزالىكإوترانىالهـسدصإصانلراحهتاليالأوتصأط

ودطماككلدةولربطلمرعمحرصالحردلهرعىصأحرحطاكيمرإص!أطلمرسالهر.اار!لأد،ا!ا

عدو-لدرسلإلمناريادا3!!2،)ح!وح،لسدرسشصأطلق"الحارةليتلتراتي(يمد

أ،رفيال!مةالدكة!يار!ميهلصر!ان!هحكا-رءوطكهي.عا!جا!ثنونتطلعأ!ا!اإصانيل

كبل!ادأسملاتا!حا)3(الصرسد3وم!(م5،ر،،-)عاميسماالمعرمداتا!ح!كرعح

ثهر.رك!بال!حرأولإرالةالد.إلااتملاتنحليرتهاالسادةملهراسةاالطتةإصانل

9121الا.اصعا!ميصأساأسكاقدي!،كرساالندوص

فىالى)13،)(االهصر-العى(ام6؟12"أ!!طم3كمدررددطهر2القردية!طركا

لالمددلى4+!3علهأطدرما،ام883عام،!"ء44!ولسرويهنعدتىانيال!كشواتوسلىا0ء

الدوعرادمعبمارصهلنهردعادباسح!وألأ!ا?لمم!ااطلصر،هاءلهاءآ!6انجيلدأوشودعا.1،1

دا،فرىحب!ماودالألاساللامرشىالحالىر-الكهرتالطتةوالمادةوايا!كاممالنرانعا!اص)!(

ما349عامودلك!ا!2إلىا)!ال!رتا!حع7+ه!!



طالحهاحرلهايشع!والدياتالحور!لغاسمار

ليدمود!لحدريهسالحافطيالعدما.موف

الح!ملىداررد!تاحدنهاكابيالحا!طبههالبهاص!.الحلماللىكزلحلرد!دنلهرل!لولهكالة

وأال!لة.-االكاحةالأدكإلىتتن!محرد.أسكاوكرلهاسكأرر!مدنيلهرزدل!ألىيرالطبية

.حرص،مخبرحالحا!ط!.اسلما.مذلاوسا!جةظنمححةاكلابمسحمر،!م!لا،طاعلاالبماله

-"؟،ء+ءا+كاول2رز022كام!هـا،لا.ح.!ك!حاا.5+ولاا؟ااو43ليسرأاولكا

إو3=ارا!-الأاأو)12-الهسم!ادسر!ا=)لهر.الإلصا!3اصحدامو!سطمهابعإرأولأ

ىوس(انرراةاالرصءالحهرالأ!طكالهديالم!.الصادو!ومهاصأ!ر)!اسارم!إبسم!اساالله

-ا1تك)دي)ء(الصدرطعصأ!مراولي+.اللهإلر-3الااصتحداماد"!ال!ا+موارل!ر.د

لصر3ا!ردةساطمرولكلهاا!ر!،دهر.1،3اشصاملكركل،أإلخ2،،1،-أ23106922،71

كاداليمالكايةأصلو!مىسعمر،اوبرما28لأ-1501891ا-1،1190-075،اتكرسلى121

يحكسمداالكاتأطر!أدكاوايرلادرمصر،ا!ه"لايرحاوتلياشبةالأدجةال!،تليوتأضانما

الا-سارات!لفهال!تطهأسكمار.ممزكدادالكاتمحارلة

لدسىشلاالراردالكراوأا!درلعددطرتنطهرلدعلهسرال!!!ايطعهاناوالكرارإلىظسا

2المحاسطرن.العلا!ىكلاا؟261-6-24كك!س.9،2112-113-680،،-،4،2-2اا

صللنارىءتىخى!احرولتمىلابكلراو-اديالايةاللساتليالكاتلأ!ر!عتصر؟!در

ا،طتال!وةلم

اصأمراكي(يهر-ر!)الإلص3الااضححاممرنجلهرلدلصترسصدصستنجكلاللىالأصنا:ظ

الامرالراحمةالآول!صسى!دلك،)!االح!ول!تأ!سمراساالله-)إريم3رالا3)ر(المصرلوت

نيلهوؤدنحيرمرساإدد.9013ح!رعأيصاناور،،2ء-23)لكس،الإله.ارهوعدلتم!اتشكروادي

راححةاآ*لي!حرساصخلامبمكلئركىاا،صله!ا

مرمرصالىاد.الحدسصدلورالحاسطيم.السدامىروصحطنارايرم!!بلهررر!لةشالما

تف!عارا!رلسهامرصآحااح!ءأح!اسكاتعزرلامالهدرا"أصارصفية.ياع!االكا-

ى!دددتاحرى.احراككالةلامراس!سآصروادإلىلا!صاسة.را،كاآدمأما!ر!لةالحيتهاصلس

يرىممماموص-يهتألهائحتداتيالمرصط.مىالشالىحتادةت3مماوكلان!أةأسمار

ت،،3-+32(15(،12،3211عحد(5!11،316ح!1140361،1،)كمي*د!اهـولألمى

لحديدالمهدرا(الفد!ال!)لندبمالمهداصنكلأأر+!ال-حالحرو!اطكالحقيتةرا(؟2-!،221،3

الحطسالرانعأ!كميلحت!صها.اح!ا-كل.لها-كلطمرصإلىلحيهاافاةاصار-لا

رمى(!9-،31:لارد،5-16نة،-26ا1331134،؟-223)ح!وحم!ص!!-راياصكلام

211-،1صتاود21411اعم!الى!حرر!صا!نارآميبمهاصصا!الاكثادبمكس!اتى.الأحرا

الهانجةصررشهاسكلصتتدنكلر!وكلاألهال!رررسلىالهانجهسررتهاالنرواةأ!اربماكهىممدالصصرمى

أ!حاالساررعظدةردلكغىماوداردضارلحكممحير

الموسول!أا!اسفارالضسةالتوراةلةرسا

نهاداحبتسهمملىإصافيعد!ايي،الإلسالإعلالىماركااتكلارالأعد.اسلاسصاطلئ

الد!عالشهدرالأصاروساإصانجلربى-كاد،أياالإلالىتاصطمماسأرا!علا!ليارالاضحاعة



اللديمالعىالىالمدحل

-3العهدمحهمالللطعصرأرلال!هدصحم،لحطع3احماواديىلمحهاللهأح!اماالىالهلاصت

26-2،أا1)تكونآدم1

.ثرطع!عهد.908711تكرس)سح3

لأا3سكرمم)-سا!-3

اا-ه91اح!وحوفالكسبه.جاعهد،

لم3إرااكاو!ممه.الساهـلهطهمحيرأداةلكى!صا!اللهاخاوصس.ضاكطلالحيواةسدل

عن!الأشالأحاط3ولمتو!بحق3إسايملدشة.الأا-122اتنالصطاساخياوكرلهاعنقيد

23118ا!2122330سدداولى)سالحهردلأحار3محاحهلهماللهدعؤركلا!

الأصعاوكلسيحت3أ،الايهعلىاللجو!الحررعررالحردممةاوصمحرسالمحررححم!وحد

إلىثأطالإهساسركاملارعيكاملصر3ر3الداح!ا.اسالهتإصهاسمالحهدكلهـيو!كلا.الهة

الكرلىع!والعلطالمطمالحافاأصهجمةإلصالله3مادرلهطوالارلحالطصررلوالهلاص

كلإلهالحالى!اولالأحم!الحريحررلهمحلاصهحلالمىلإصانللطه!أدأراداللهالى-الحلىأحدهـل!ى

رع!رالح!ط!صالطتعلىرمرسهالك!لزكلص!و!دصمبهللكرركادطفه!همإلى3بفرد!كلاسة

(.دةأوص)معهطرملهص!اليت!يلهمإعاله3.الحر

ممهمردطحهلهم)انامرص(النر!مةت!مممليالحاعل.لموسادشهاتحلاصمىس!الدسةلطهرلم

لكإصانلواسصحالةوسم-!اد-عهرهمعالداترالجاةان!كةإلىى!ؤالليالصلى+سافىردلباالمهد.

البمعالهدساعاديمراللهلأداللهصوعطةسةداتصميمرالكلاملةرصالصةلهرالرلا.سالطاعة

هـسرتءلاملأاكرالأتطداللهلمةرا!ع!ا!.إيهايز!ييقماكلإوانمملكصلما!اسانحطمهلدت

لدرصشبميما!لإصرانلالح!ضالجاةمحالاتكل!يواصحة،لهكاملهرطاعة

وحد.الأصارمد.صحملممالعاصهاحا:نصاللهصعهدللإلهطمرس3ممهدوعد.3كا!احاو

ونجةمامةسرادأصمحاكهكد!صلا!هاكمالهاأصلحط.الأواوإحلتتهر-رإدحسىناسكه

اللهلإعلالا!الا!جاعهأبحاسولحشلهالهإصانللإشحاطينهداسالسا!لع.صاللهإعلا!إلهكهونا

:إدا+!اد!لحر،!نهركلسلخلصخحلهاييالدساصةسالجلممانهدكارأحكلامه

تي-إدرالهكللىتترتارلصةبحةالارلد

.الأ،اس3إسامعنطعهاككل!والعهدلل!عدإكلاممرلل.ال!صاللهطعامرلإصانلاللهإحسارعك!ولم

دا.الملااحدوأيولحيلإبرايم،ع!ساللهلنصددانهتحتتاسيكلسلمد!أوصإص7ليلدحدإى

الرعدإتامعلىأب!امم!مىلميشرعيصهـى3لااللاعقواياهـمحالحتالأصاولكالاتحاتمةيمدينرعصر

م!لأ!مص،طحمتممرله.الحدر!الح.حاأنإلىمعرحهالوراةامماربولإصاللحاة!ي!سا-

قاردرزلا،ثلأاررميةيؤص.سلكلللرالحميالاسرسعاية،لأ!5117)مت.أتحمااممل
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عداطلىالهر،ياللردرليالصساياررللكلهلمأ.،الدهـميالسالأطلىالصعرار،حا

اشلدليالم!تالإشارا!عدميالبة!ات!حة،هـتكرسدالمرا!،لما!حكصر.الص

،27و1،69011،111-51ساداود.الكلحاتوأولى،رالأرصالمراتمادئ،مد2،1

،مراب.صه12+ا94ر91،361و2512
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(34-12،91رالكةرعر!ثر!3-

2891-ء1263رعر!نرل!5-

135-2634)عر!لطتا-

41-271)ا+الركأصبشر!طد!-
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الذيمالعهدإلىخلالى

امتاله!لذمقالكاتب

!مىرمى،الكاتمرومىاتكرصن-كاتحمرل.الآراتححرت

فاتكرسسصانالمادولن!!ةتحا!لطاشلا!ال!"4!ه6ا!ا3!ا-وح!الهيخلهورلىير!اولا

ا!حم!هم.الملالحصالصادلدهـىكما.لأ-!المادرم!المرمراداحدمألىممررلهعرشحصصرا!

المادرنوسة-الص-كليريا.الط!رس!ت

)!ا-الصرصا-

2،21-11)رالإدالىلمالطحلق(1)

.321-51)سحإلهم%صابد)2(

191117سحسالمهد131

(9"127562آرامسالىإلىتحهحمر-11،

،را:الهصرمم2-

-351-!،012وحراأدملحق11)

(42-131لضطا(2)

(27-918اسحألا.)،1

(9-1111لابلروح)15

ا؟-2101)مصرسرط:إسابم)6(

3223133)الحدمعيمقر!هصارعةالأ(

(123-93)كلسكأ()6

،13-ا-،،)!ام!سي!العايهؤ(01)

ا+-91،)لأرلاد.يمض!وسكة1111

محا(ا!واسر،"(الص!رس3-

122-ا-6)الطرمادصضسه(لأا

8:122-ا:17الطرحان121

132-11)الأرصسالاسنكا%(31

(9-ا-12)3أ،رادعرة(51

118-131)لرروسإسابماسحال(61

.25:1181)إورابمعل()7

-(3،-+2591)هـصمر!وعهررلادة)8(

.351-ا:126صدتحرار!يإحق)91

(131لأ،امحرسالحرالبرىالأ.)



،-ح!الص!ر-.

118-21)صاروط:ضإسا!)11

،13-1222)لكدابإسابم21)

(23-1،).العاأ!معركر-ا)3

معا:اا!والمم!را!اسراس"-

122-151تكاالرعر،!دب)11

،12-1321س!ديحه)2(

-(3-1921شر!!راحا،(

(324-9231)!نر!.أط)01

31،-325)لاطرعدلعضبتمر!ا)6

32031-13143لالارحالهأرص!اددلمنر!االأ

3231-31،3)ولا،رصنس!سال!هد191

(22-3204)بمرلماطةالإعحاد(1)

21-331)عرسشناكلجم!مر-(11)

131-3،1)و!شهادبة)12(

(36-371)ممرإلىباعور!1311

157-11،)كلعررآحلامي!رور!111،

138-12،1صةلأدلإصت!كناكلكرصا511

134-1431ممرإلىانبةادحله1611

128-1451علهمر-إحرةضلمااالأ

(92-351)إولستبمفر!(لأ)"

سر:لأىتلمنمرعى6-

143-1361مرص،2،1-1141مدلىوالأل!أسام

سا:151واس!ر()!واسر،،1اس!رس7-

.341-461)محرإلى!فر-رحله111

(22-81،)س-اسنجىكشر!ا)2

(26-51)الخاسةكرترامالكمقر!دص()3

جلإدبلسض!ابيوشابهالصمراد!صاضنىانكرسصركاتا!ا!معبرى.ثانيا

الأح!دصرالأجادالمحعاعادسال!لمةالحالاتميشطماضددتاليرالمتماتاتنالد!كاطر-

اررحةراساتا&كةتان!

مم!ى.انحانةالأجالعرشطيحطرضدلننماتوا3اتحاحمهأو،لصادداطىت.-االىأسكللارس

ان!عليتاعاكلمى،،لصالراردجال!ادناوبت!لكاومردارمدعاةمالديىأسه.الملا!حص



العديمالعهدالىالسل

الكلة!لىصر!ء"هه!حمع!ماهـصله!ادي،الصكات،صلالهاصكان،ادأيناللا

كاراك!ماكهل!صحؤأصسعار-ألاععدالكاصهأ!ر!أرإد+مرابد.او.ما+ئ.لحرمةا

أبطصايد3رلراتحا.لةونمانحاترأطسأواصوعضووطنلمىيملتهاايادسال!قلحيتأ

رلب!الكلهمداصلاإشاوةص،لصآرادادد316717السىلهص،مرايد"اوهصادن،رالكد

صاشحدترالأرصالراتلحلق،خلنتح!رالأرصال!اتسادلىمد(،2نكدد)ظسمالددلا

(الواتمادئ)م!الكلمهلهحه

وكناتأصلمتاحع!لحصلراالههالم!ةمدإلى.الملااسيلكأ!"+ص+ه،ل!اطوص!سى

الما:رودت691دل!اساللرتمرممافألهعلىإظوأبكىوطاللسحهسالرار!3سالاال!ر

11كاكطمر!لكرلىلححاصةاللرحهمدتكردألىسالحرلدىألحس.ما!رلىكل!لا،(سمرالدهـمد

عررتمصكادللاصةا!شالحلارشوساطوةسع.سمرابد.مد111نكأطالاود

-صإصازلكررركا،،مرابأر،دئ،!الحتالكلةإلىالنطيمكىا!ممنةالحراتص

تىيقحأرسا،سة!ىولى4(الحطرطة-.ى)رلي!لهانهاتيررداتىالحطر!لهر.الاص

نمس+البهرس-ادسعع!؟،*!.احممطدراسمادط-لى!سلىالكالةسالأ!ر!ملالمرا

حانملدتاالاول.الألارمحلاسوانطلا!صاحمهانلاامكل!لرحةصنرإحسسأعحاحا

.الهرسل!ماونتا!ةيةسمدنرمحلةمكرمة

رمياالأرلأصحاح+)الكرسلصدنجثهسا،وكلشا!ةميكزالإعدىالمحطرطات)االلرعا-مد!

كا+س

اللوحلأ"

-2041-11قك)الكر!اصل()1

5011-.2نلداالرتأسل21)

6911-3هتكاىشا!ح)3(

1(11-ل!619سك)س!.اطلرارلح)،ا

اأ111-12سك)طملرالحأهـا

112لأ.اا-!االأشك)دانتراهـ!)16

02112-!2لأ.الأاإصحبلنرالحالا(

.(25911-2513!ك)اصسنرار!)8(

.11+-!5191؟11آدرماعرشاوثح)11

91+-2+ثك)صرصلسيمرشا!لح(1)

31+-ا+شكايشربشا!ح(111

اتكرش-صالألل!أصحاحارانلا!يلتمامةمرادال!دالخطر!اتمح!

سكلبراك!وكلما.الممايبااللرحاتمدصادصعنامالنيمنمر!طحالذ!ملطارالزال

2الهابصدتماص*!سرطاعطالرادمد.بوشلصعناماد!مرمر!لاعه

!2+)تكمصرليرحماتإحرتمعرتحهير-حا؟!-ا)نمةايكلرسضرأسحاحات!ةأسا
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ممرإلىجلإلىجلسيأشممترددطكالنحةمد.ألىمار-!3!أدع!.الملا!يرححا6!05-

ارانعالأدسالمال!محالىالندسنروعلإوضادعهاوطككاشطلامالد!مرسرصاد"لصارشححمرص

دادصالر!لامرالهاصةالإضاراتلددتالحةالأصاومىعديعةمراععرسالم!ولاللضةصرالجل

3،128ح!رحاسةأداحعداكهر.)هـلد.ماسكي

كادا-ش!إناوةوما&الردىلدقع!البها!ة!يالص!يهاسحساتاضسارموصأدسيهظ!لارمما

12،-533الع!!رراحعاالحلردم!جم!

لخا!ألراحع!ى)الأضويئالأراحكا+كطعدكاشهاعمتالبهرس-ساصراد!أد!شتد

حلردإلى!ةمطالاح!احردبلساليها"أطر!نطررمراحلتمررأدللإصادوككىاصصير؟

-ا.الحلالط!سمرصرئمدالندسالرييهما*رالرمرسالخصىراقامالرديورق3ال!ش

مطسالسددسحعتاتكحل،الىا!تالأدكةالحكلرةصهعلسربماشهاالف!صادجع!لنطضصة

الزى"عليأوحلدممةألراح!دردلنااكيتةأصس

دلكصادلىالحلىالدليللاس!.الصكاتمرانىصرصأدالحا!طرراليهاب.علاسى!ابعا

م!ردإلىالى!كلامسر!ددامحةكصررةطهررادى1ألط،طشعياللشزاللىانيمرلىأز

سأبمرلمكلا!لمىمرصىعديرامااكد!،الحلمسلهألنلىلا!دلال!!صصيكلادإد"رمى!

الر!إت12"-126)عد،بىبالر!رت،لألمار!سهانكمرعا،3إلىسا!كل

،310811ص!ح)،الدلاصعمبهرسصحر.دحيااشصالكدتاانهادةلرحيلهكصالى

-ا3216)حررح،اللهيماترال!ممةالدصه!لى.راللرط

.رالناد.العلاصراعراصاضدثدسلم!اسهايارلىع!الأحدتالأصاط،حاسةايكرسصصواحهرت

ال!راصلالحلنهأصع!الكايهمياشرص*رعهوأحاطهالله،ناد.المرركاتالرلاليصصلكى

اللننةجةاناححانطنمبتسكلداولهـدرحرالطرما!رالنرط

الثبالمرديالورح(ا-+)كد!لا!هاسي!رسرص(م5-مق2)ال!5!لر،!كل

ثلاالندلىسالدررحكإوشادطنضودتكهـارةانك!سصر!تطيفلىالدصسرصلا!دللدس.!إد

اسماليرد.علاصكركدلماديايامر)كرترالهاعةانة!رمىالأح!ةا،عمادأصاف

مرصا!رتصالكاتسصردسنجرعط!لكلو!

سهكالصوودلاابكرولزكلاتاعرصعووا!جمكلىلاالندكردياصهرو

الك!ترردت3516تك)رديكلما!أوصلىحرود!أطاشزمص23911تكل!ي!اس.طشد

س(2131)تكس.حاماإديا!صالة،ا!ليترمىكمادارعيليابيلىإلى!تر!لاش.

لىمرصوسللطس!يخرطرالمالمليينالىتارجاراسىورال!لطبىأوصدى3إوراشر-

ص.رف(مممالىأرصللطسصعاشرأءلاولالصمما-،لى.السدل!صهـلىلحلكصصحدطرمن

ملط!سالملطبرداضصار!سدإيلييتلىرصدممةحبمر!شض،ك!لتصتشاصوتس

عد-شصجةإصاسةكرمهاسهـرولاالا!تةالإضاواتادالحالطب!الكا!علا.ي!ىساص

ل!ركاشامرصطلد!هما-الشرلالرمي.عمهالا-ساسطهانعالةادعهال!احلم!لايهال!ر

ايكرس



الغحيماليكلالمحل

لسفراغاية

ليخ!حرصإلىاكبغةسداشهصرافالإل!للإعلا!خمرقا.صخشبمصالصسسةاولشل

،ا!الاكاالله،عهد،الىوال!المالمكلسالصرشحدتحاصاضمألهلكرلى!رأرصمىإس!افل

الملادد!ر!م،ايالالحا؟ملظ!عرظالسةرعه!االحبةليالاصالىرصرط

ماصد:صنيلنىال!كرشطرادممضى

إي!ايمدعزإلىالمحينة.ورصالىمةالفر.،هـى211-انك)ةالأولالجؤ

الحصالصللمل3الأ،.وإعداودعؤصنحرتا5-13صكااللانيالجؤ

دلحدالطرلالى،األأ-216)نكآدمساس!طعومرالدممد121-الكاالأدللهر.رس

ح!طهامياتككىولمؤاشهالىعرمادالسادوملالى،11-98!ك)ىمععهدأالد!طع

ك!ا+!!رلأدالحارالجضراسإسا!صا!انامهأسيدحاصأساططعالدصملالد!الأص

لقيةطامر؟بةلبراا،ح!ىالنر!ينةسإساممديالحارشصهياوكأدالكأواد،المريبنالمهدض

الرامرىلثلمصرى

تانااللهلاركهالليإسايمكااللهسسه!د*عهدإلاتإدالهاتلىأدلىللعهدرلحآدمك!أدكى

الأرعى"ناشلحعمارنصلكوس5

السفرمضمونه

11)رسيحتهاللنسةتلحباا11)،والأرصالسراتاللهحلق+الددي،الأرلىالكلاتتحا

رمراالسالملهدالأطالحرلىمروأطالجاةمصررم!الكرلىمدس،شيكلصكالدأددطو!213-

دطتالدحردايا

ركاسإم!الهرحرا.!دمر!حهاشحارأنهةلهاار!اتت،كهصار.صاس!طمىرصاط

ولرسا!سعة!شصعطرسا!قئرى"!تا،لهها

الهرطةلارصالمحطرمرلش-ا

كرضدارصىلحطارمرححر!-2

أ!رضكلالحاريرمرادحداطجمع!تانالهر3وا3-

11،-21)تلصاايعلىاالصرا-،

عطالياتلما-لاداييسميارب،ددحممرسىعدرع!م!لى،لحدب!ررلاالهإلا

لهلجطالص!ظمير!صبمةألهاوسر!عأرلعلىالديعدلىلهرمرالمرا!ممارأحدررهـسى.،حراأدم

رالا.الهصتالصا!حر!إلىشنعكاتسحهأرسرروعداالماوص

اليصرمم!ضوالمراتدحلهحمتدلط!شر!مرالمرا!إلىا+!ر!الهكادألى،الملاص!س!كردد

"حلهثالل!/ببرشورىكا4!دا+اعدس3ساسررلاكا!،طصهلأركا!ض3يالدبمارالمررسةعلام

الألهارأعطمومرص!اسااتمياييكرشأرمىسححر!مراللثاددأح!ردسصمرسس!ىر

وكرلت11-018انكالاليهالطنهصاضفركدضصلا!أصايررر.الحديحصادإلا



المرسسلاثإلىادانمةادطتهتلا!ء+ث!ارالمح!طةاالصصاقاحر!لايلسأقالىتيمصكرض

رصلىا!بحا

عمدس!دس!الدحدط،لطسرلى،يالهلاعتا!!لظل

وانىس!دالهكىبهمىككد3(بط،ايارعىل!رطالرات)ثهومالدلماللهرحلق

لدا،مستنتالدطاصدادعلىسطأ01كدلكفكالى،انسر.حاصاترتساتظكلضدوت

،ال!!دالحرا،تحلقدس!الرمسواحةادلحرالرم

مرصدالىادلمإلىالىرطرتعاسلاعطمكىسلال!ال!ططانا!ولالأعطعصلداعح

ئحدسانرالاصاحاجاجصةأتص)س،الاصرورحهاصدأىالأوصصلاقيمآواللهرخلىطا

)رلىعاكص،بتقيا!مرالدي!ال!!لأملرشعحاكاتعا!اصطليالراروجلنرطلثص!ندت

ثاكلاايا!حل!سارصنمةبرحدكللاا،رلايا!حصيمب!اسنالأصحاحهـلمداالات

تالجراط13(9)سسرال!ررعات(()م!لأليآ،محكصديانالأعطحسوو)ت.الأرلحرايا!

ل!صحاحون!ديمالأطا!سطحليرردسالحضفىدبسردإله1122!ا)عح!ميراداج9111)عم!مي

ند.شكلألى.ضكلرفلالأساص!اولنمامرالددصةاشالهرعم2!مصر!ضضا!صانت

ا،وضصملق

احدادعحرتد)نايهسلىشمرررمر!مطياطلولثدالإلهةالرعبركدام%لمرطرتت

.االىضمما،حىاصكصرر،*اكيالى!سىشلدلكالراع

كللىلل!!اللهراعدصورتثعدتال!يالاناررليالطبةليخبنهلياللهصلاعاسكىلقد

رىترحلطآ،مصميالي.حراارالرأدملىحلالدالشطةرإلملالة،آدمعلنممة-رطصمرط

نندماالحلرناتأض،لحرورةرلىا!را،تسعأحيا)حلسانيالهةلي+حداإلىالخطاد

حملمرطكللهحلقاكياإلههرل!الأولآ،مدالاتلسالركةصطلليسدالجةسآال!أإلىلطاد

لاكلاد!برمعالماللهيلنرظلى"،.رالىعرتاتبهكبةلد"اللهقالأحنا.لالنولالجةلىثهلغروالع

ص،حراساحدتللحىرطحةللالبحطانجربطترفا،لن!رالحبرعاود!كاللهرنكر،دأيمكاننح

الىسروكهأدم+رممر،ا!طتفيعةوتطهرالدشليكرناادسطوعئاسمال!لوحلطرأعطضنرما

دإلهارجداااكلارصحرا،تكلع!شلطوصدر!طحىمرطكللهاعداكى(الدشللكرلى

رمى،،حطمىمرالداشلبكرنأدآدمارادلند.سحةليوعمهمما،احطللاعهسنل!لأالدرصسه

نمدشا\صشاصاشثلاد،كرمإلمهالى!ثنرلعاش%،،كرط،كشرلهااتكلامليرشقا!حرىال!اجة

ضالهاوناكللالأرعىع!نسىرتلطا،للتالى-عأ!عبهارنعالياطتنيدالطضدتلند

حلررطسحةمناثسدتاييحصإلها.وسسنوليتهيل!ثحصيكرارهل!رةموالانسادرسلوط

.ت(ألماصدارةالبدلكلراحتكرحدجوالإنانرالراةابهاكحنا!اللمةشكوندمص%ني

أصأ.الس!سصلوصيسد1!2-322)فاالجاةشحرةصرال!!دة911-130،1وصت

كامآوبجاطاتيلالصور،جابشمادءبنمد.نرنامدنامهاتاكلادلرم".رحرلأدمالى!!و!ثالرط

لنهرطالإنادسالرطدةرالححةالرساةإصا،طصأررحلارسلى،ردإلههرتممهاعمنتميلهه

اللحطهسصيمرتأنله4لأكادآ،ملح!لملر"ا،ء*هـستصى.المدأح!يترلاالمددس

لمرتارا!راق!أجدا!ياكا!إلىسحعأد4رلا%!لأ،ضرطه!دططتلدكادانيدالبمهـة



!بمالمههبهياس!

لإلهمارلةم!لةياحدأدالإمالىدصى3الكمعالركةيحالالمطساتداتاباةلحفحانله!تمد

شللحرا!ا!عا!رصاوله.د!!ص!س!ر!خ!داسهالرتكل،والراله!عاوم!كاللهسكرعاد+

حلاصأنصمةلهاصغمالىددحهاللهعطصالا!إلاالإلادضرطووعمال!تسكلن!أ.ررلاالله

وايها

ماكلأحا،فاسقلرالحتدالير؟رسمالع!للدطحمل!حدودت3ب!قررلد-4ام!أتآدموع!لو

نص،سرطمد،كلغدلنال!الىضالأرلىا،ص.عراح!ىحبنةمالىكا!اداعاال!.رناكل

لتللالكلعلاتلقاليمار!وححلسه-أصسادسمةسولنلس"كل،لنرلقك!الد!س!

امرانهنالس"رعرررلطمهاللهعطيخحفقأدولاطأحدممكل!كلمااالصسيايمصحروإط،وحدسكلل

لهرصعاأح!لررحلقدابرحعكا!رالحر117،نكاانايسشدعكللأدرالزالحمردهلددتلححك

الكلبرةص19د!عم!الصلكاشسد27122)تسعهالللهىاديالامرلللحماطا!لكالله

اشىاك!الإلهداتلهرا1"ا،ر!مهم!كلينلهلالكيعلاترععلا!لالسابالقاي!اللهترطه!ت

121)3والطملدصأتلطصعيادالنرطلحدوالدكهعد

نمتلأومضترسلأدةأمهسالسسا!!مهضبداسماللعىيث!-:شما!والدىلأدم:،رد

126طا!كارهو.3كاشأ!أندش.حت4حطس-بدمم!والر!االأمل

الطو!ان

لا:سلأسمساتححواحاتأفهمالاسلاتدأراالله.اكاارلي-18ا6نكاالإعاقضطهر

لطملالكبرةللإصارا!ودك،اللالكه3الله.اصاادنحندد!.الأطاالحتاريم3الد.أكاادهـلرحح

،الأوصديك!تدالإلا!ضأ!ار+ددا!يرمركسا!ال!!دسروصيصلاالر!

البا!.علالمىراصعمركلانايسسلسمهدالاسطتاط630،44617)تلدحملتاديالإسا!

21-123،،لأ.17(7013)6ار!لحامةاقالهرعمكسا!ا،!ميمىا؟!رييالىاللههـ!مد

-ا913-3،7-182،7،1-اعداداراضدممرأالحلرناتكلرصر!هنععدرنضا!ا8

كلشسمرإدم!.ت/إراد-لله/الكاونحروكلرأر.الأوضليكنرلدالإلالىتألىالى!لداى

ماللاحة!طرلىد؟!بنههاس.شر5-6اوم!)6.شسر!ا!الإصالىعل.لهلر!هـ!صلرم

يها3معا!صالىحلتاديال!!دالآرصصرحهاصرار-،مظلاللهعاكلحرضصالإلادسله

لأ-18)6،ار!ميسنسةلرحدلرعرأما.الارطرررد،،ت

ول.ءعكرارةتةمىصةوعنصت،إلههالىوكلحعضصهخىالكاتاسرصهمالنىاطكاتلتد

631)الطرفا!حموتإلىداول!إعلا!وتص،(2-91اك!3اصوحصالاكيل!علعاكرارة

(-32اط)رورحانمانلاترأطنهرلدفسح13.،لااسناسمىاح!صحلصلملكى

عمطص،كرلى.م2عامالىسا!لحهاسحعصوطةساضطكا-الرصهاط!ا!ادي.رحا

خىلىطد!لعط-4رسصدواالملكواعلراالةتممرل!رتالألهةأ!،كا!لخر!س)سا!م!*ايور

!يطسلادليس!رلةكاتارواتممهأ!ح!الىدىواداععالهح!سرعاتمرصررللكلالنعهيي

اروا،تطه!تكماا!اديةاللتمىعدتحاتسدر!تانيمق2عامفلسذلزي!الهىس

ابحصليصطهاص!عاماع!سللحدصصلهاكرابياحلحاشىملحتراشهرماالأسىالا!



!لحايى.،الا+لالاءالمه!أرتابميصصريها.قا3ولولتحر!حهـا!ةم18لأ2عامالرطاس

المهشالماعحصرممهرعاننهمر!ردحدللكالىادضكالطرماركدلسم!اباا!أحر.كص

هـ!رحلعددلكثعدال!لكراخضأيامصهالطرمادراضابمارال!صال!صهوسه،خاعاراهمراطت

لارسع!!ضالنءا*

)11حرلهاكالسا!لألههرايئتدسحةتع*لا؟ثاه!+ءولارنا-أ!أبماكالت.رحا

مىمتاةحبهاابك!سسصسالرارد.رالفصهالطرما!سط!الأط.مهأرانحدسالاخ!احدرلرى

لاهمرالأطمدهألىإلاالكرسسالنصة!سالطر!ادصالأصاط!مديسصلاثيهاالر.بحدصرط

الانترانماماتنعي!تالحمصر!راماايحددةالألمحةبر!اعاترثالىاراترصالةتثدم

،لملحه،حا!الآحرإلىالراحدصاللىمرسيه

وحاص،3والإدالحطةال!ب!صالليالنلرسالحادالراحدالإلىس!دثا)انكرساالتسىالمرلكى

ا!محهالركه،هـتتروأسخه!سل!ولااس

الصرصىيحصميواصارتاط"لحركلاتكرارأيجدا)6-9للاصاحاتال!اوىأدالحاحساحد!لط

7)وسالطرلار+با.دمهمىالملكإلىم!هله.ر!اوامرأنهدسر.لحسل.17)7مي.حالنلا

إلىب.لارنلاتكا!امرأ.سعيرلماتوحاموطمل!حدحلجهابرمولك.صالكلاتنكلرت(13

الديىيأررشبهدش-مركل.ع!عىلات!ارنهعرحمدلاما-الحالطى.الملاأحدسىصاى،الس!

رعاننهلحدع!أتصصةظ3الملكدحلرا

6)س.حاماث!الأحرإلىعدي.الحادرفإلى!رلهواكي(المصهـعمكلما.ساتسأما

حما.رط،راضدكرأتكلر!سك!ضتاكاال!لكإلىتححلكلصانرحو،يكلصحيكل.رص(91

ايي3الهادمىرانىدكرأسحةصمةممكنأ!الطاسج3الهاسع،مىلرعال!ترلكالىا2)7سى

نابىساونطرمىبرحد!ا!االحالطس.الحلاسكنرورىكلارالملاعط..داضدكرأان!يطامرةلص

رخىالحله!طوالبسشهماالطامراوأنىدكرأحيكلسنجضضلرحرتر-كاكد"االع!

الشزةطرالوأضدكرأالطامرة3رالطالطررصصةصةكاحدالىعلهادعانكمرركماتطماسهكاصد

وياشحصالدملعانإلىلةسال!!1(624،8316،13014نكاوشه!ستإلىاتتاني

اللمحعدتمحرقراسدالطاسةالطهوركلرصمرةاط3الهاكللمىرأحدللر!سعالرح!يى،للى!

!ررووللااروبا،شاملأعاماسالحمعادلاامامإدنرحمعسهصواصحةسر:اللهسه!كلتد

1128معلارلهلأ.ا-)6حديهمةوطاية117-22198-2لأ8)تالن

55(5)نىليبرعركداتس؟معالدعهدل!نجةعلاتمال!ها!!ول!د"وردس!اهـسى

رالطال!+اياسارعدهـلحووالمال!الأضادع!ضهالكضقإد،

ا!ضار؟رر!تسعادلكعدكيواللىسمذحارانام.برددحات!لؤرررحهالعلكمىرعا!نهييعرحرح

()1اه.كه،!""+!ا+ءلاه!.-سك!ءا؟ا!.!!ه!*"!ا9!اءه!!42

(2)*دذسده!"ة:+3مالأ*ه*!حماا*!كلط!اء!ه!!ع!!،اط،!ا،.لط"!أ5أ*!!اك!امم!



الضيمالعهدالىاله!حل

ممهرأتاملحالسوهـ،رلدالأرصللصيعر،لأسهرأع!ادص،رانحةالر!را-ا!ةالأ!ارسعه

-9025)طم!ا!ةللمالمم!كةسعرممادلصىمطلحطةرتحة3499171-8122عبهط

مملميالىلةاشنادسماساصلأشحد191اا-!)سع.أثاسالك!س!صاداووالمرض

واحد!لص+لمال!كلآرسال،اللهأمامللتلسمول!صنىالحتارطلهىوعلاستهاالضحر!ر!د!.الأوص

(-12113إهـا!سكهسالاتالىو!راحرصو

-ا-9(11)بابلك!

شلأ!نحدا.الملاآسصىكا،السرأحماتل!الن!س.ابخةالطحهأحداتدة،يلي!ععدتلعد

دلكرعاف،وكريانهدال!!لوت

مطظط!يالح!،وادىالحاواوصلي،.،لاوأسهو-.سدله.طعلىضطالرمحلردع!ملثد

كار!ةلصراللايترلهطنحلئعرلهارالر!فروةبطلرالمأ+راواصحرالصاتدحذ.افهىسي!

حطهمسيكارلاله.!صىصالانبرأمدرلددرالأرص.الماحالىالد،يحطاصالخم!عادنم

يمعدرلىاكيرالضصس4الحاس.الاصنرلانيلألهةلاحماعنجعسكادال!حتةليلميكررار

50611-1اويا،13091إش)نار!رالطم.للبموصأالما!أيراجوتطرل!لكالأسلهداالأوصص

طلاسناسلاا!طةلأدرملاص!ماسالمف!ةوقمالنىمللمانالصادلةالد!يرت،سمداوعد

راسار،لهسسأليالسوالميد،رالزنةالح!اؤنسجلل.رادلاقالاصامإلى

،ك!راانورا.لعرلإفاطوانضالاتا،تنمم!-صجزعدبحةأنهسالمحهمده!كا

القمة،سه!يألداشدلم..تالكذأرا،لاساللامركأرادسرررشرل(28،817خ11،ا،وميواطوا

جاسحألاموالطرساد،نابوصردضدالأل!،ا؟!رآدمسنرطالحاصهلنصوصىالنارى.كلهمايحكى

الإضاوجطتكاجطلىالكصةطهرت

عنا!صالأطادرحصمبةومةلزةرلهاكةاتنالةمرحلةفا*نحدوادس!يىكلاالرةط،اما

الله!سد،ربرو!حياح!.لأ،اللهتتحلىحتجاتهمرتحة.الأ،كاحدكلةسحلهطابه..رمدا

المحلمهالكل.الط!ا!هالدصحداحاصاضحالص

(27211-ه11)إلراميمحياة

لححس3إكلااللهوصحتنا!كرالدالمحاصىالحر.سارادنيالهامالرصرع3إصاحاةتصد

منةصكةاللهل!عل!رعحواطاع،ضاعهاس!!!عرتأرصىإلىوع!تارصه

114،،172،247،28"017،1517018لأ5ةلأ219703مالأوصادعد11)

18022-18،لأ1012،46لأ،201315،155)12البسسمدلاصلارعد121

113خ0117،17022لأ0306!.؟،3؟اتا!له32-112.،.17،26438

لأا301818،228)12رمامةضاملةبركةاوعد)3(

يالكالنموصاوت،ا!لص-رالهه،نمبم!يها.نالئجاةكعدإساممحاةأدل!5لطرسى

تآال!تأطناردحيةضحمهشكىلمإسايمضغبةألىيرىلىه!معا"ء"نجالارر!صأسارالكة
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ااضأباا!روالمهدسهاد.وص!الصد!لالرسكالارصهنحمتإيرا!أ!!رى4،ي!االه

،+302-24،1328،162-323لرتا،1326صفى"2232"1،811

11كر2!!!،ررمة3،31،521الىصلاعال،85هـ093104015،35،61+8يرحا

361ا!ا3؟2210بشرورلا9،118،17-216،613171س13علاطية،!2

رحاشم.لأ،شا!معصاشدسادصلاسحدطإلىحماالكبا!دالذىالأظوملمإلىلالإفات

شا!ستانمحطت

ك!هماام!رمداحاررككلس

نجلهوردصى!مقالاتصةالأ!عاكهتليحر!لمالكاتصارالتاديمصداى(11

كدساءإلااللرلدعمرتلمكةصصوطاتلديهابكدلمإصانجلرأر!!!الا!"كل،رح!اهـلم-5

مقع!الىاحالضلىرأرانلع!ا،س!القرلىإلىتا!حها.صحح،ام929عامضراوأسلين!بةتصطرط

ايلادلمحبمااناسةالألعهمح!ميالكصاس!عدغ!تالباتأرسسمالا

عتتد!تمكرمهكاتا"نلالالحلةالاطقأدالأنارعلمارعح04،لأياخصردسا،21

او!لراس.ا!كااداانكرسصرلىفسهسا-يمئوضااضضاوأابم!ضمر!!هاالاحلةالافىييا

نل!الرتولكسممانةكاتالكرسص!سالدكرزالد!أنإلىكالإصالةر!رطالحلةالاطى

صعلض،ردرناد،رحم!او،رشي31شاارألدفي،وعايإمل

ناردعسحعالمراتع!ىاله!سينل!تليلرصهأ!عتسسلضلوماتام359عامى)3(

مجاثبةا،ل!سالأرلالصصإلىممطها

نكا،حر!!بةدحاوسطنةصساحاإصانجلألالهأد!ميط(ال!سةالصرزتطاحمتمد.رتزى

د.!!رامقصاتالنردليحامرراسعمر!!!لاكلهل!داحرر3الاالمرصم!لىرددد4011!

31نك)ميالراودالرصصدلزكدحارالىمنلالص!س.مماساطصارشا!!رحادكا.أسيكلادصألها

سلطبنصحر.را!أصلالصلكادأ-الأودرطاسةالهاص(ا

الأهـصةميوماماكرأدررأدلحراك!ة-!،امإ-مرلحراالدكاالحررسس116،)نكلىلددا،)

مما!صعاز3!م!هحمه+نجهمررحا!اردح!!*!ررو3لاعرسوصااطمدكرأللحر!س!رطم!بةان

صر!نلنىانيا،ن!تاللرحاتميالمدبدعدسهاك!.صلأضرلانىك!كرلدمدتسر!حر!!طدر

ايكرسيصالراردةالارجةماكللمةأف

ثلما!كاثلهرمى

مسسهسل!.،اطسركرلهحالةسلهأاولادا!لاربىارالديةمدهس!دا!الماوةكا--أ

ارحملالههاسزد!ا!االرحميالرجدالورتمرلابىا،سعىلكدمناللوليوأل!احهأحراطرشاركر،

ا،-ا؟5شكاماردالأ*ل!كلسالرعىللاسطنيالاسناول،له.أفاردىحتالس

21!61)دكلر،حهالكاططلهاناضللروحأشهاتلدمادبمكسأعافىالىرعةكاتإدا-

الرللالنرلاشالأح!طجات!دإسا!أدإلاطرضهاالدجنصدأنالحثرلأراللاشعبرسكالىهـ-

ا؟ا-111ا!تكالمد)3ع!ى

اللىالأصمجصةانالأ!تي!ابةصنلاضدلل!لإلىومروةصرمدس!سالألارلممرطنا151



للىالعهدال!اسل

الدنج!مافيياسدطواشىال!ا!بنكد.

فيلالىول!،كصطلحرنت،الهرطالآناوعلرمعل!رالخهادك!الالضالا!لحةالهلانقط.!.لي

ناهـلحةخحمةلكىلإسابمكادالنادلى*احطمدل!لأ

(،9الأصحاح)عشرا+سفالأبنانهيمتوببركه

ثليل!ح!مماكرسورىكاتاي!ع!أترالسرتبئالأصحاحياردالإكظالبا!.ع!ماومض

اني17-95،نك)لاومميصال!اردةالكللا!إلىلالإصالةأحراشهسكاطةروحدكراكطاالاصحاعمارة

جة-الالىالرعمةمعنماماتاتكمدرالي8111-33تاناورمرصنلماإدلارسحهاسحع

صا.أعررلاانكرسصركل19،الا،صحاحاتححت!ريشر!الىالكالط.عدفيكلدويهدا

ت،الى!وعودالإلص.العحاتمةالنتالكلةلقاوئرللدم4الدص!يعداتكرحاص!ألهلا&ك!الد!

اللهحلتةت!ا!رالزلهحاشحهناكة1\رلىكرالإححىرالأعحاحاتا+3.الحافىا+صا!سر

ساوطرالأوصللسرات

-11!اشصدر!ح*الحد،صهالمهدرنطح3لإساالد،كاوتدأالإلص.ال!لامحارلحة



الىسلل!صرعرد!،المةالرحمة-،+الهررحا-أالوراأصاومىشانالرعلىاطلش

!مصالي!ىاياعلليأعا9111ح!رع)ناررمحرأرصمياصانلصصرحلحةرمرالمرتاولهالدي

يص!ىكاللزكامطب،.ح!رحاتادإلاللم!اناتكلاترس،.11رمد..الكل

اللهأعاللاممردالهررعر!رالمصصأللأوالحصصال!رصحللاسهاك!وعلاد.(الحد

صا.سيسمالير!طعمحرارصكلفحملاصس!نمرنه

السفرومشتمللات!سام

12لا:18-ا؟)3لإتاؤ،ا!عما،سرىالإصان!ارلا

(7-111نارجةلحةا-

(22-18)الدتاية24-

131ج4-1)2والهلاصللمتا!الأرلىالىحلةلللاصالإعاد3-

125-121+رالداطصصرلاد.أ-

131ء-131رإرصالههم!صدعدة!-
7:71-501)الهؤاالى!سعنكلصكلعرلىامامفمرص-4

1111-8-)7ممرأرعرلي(صهؤ)الر!آعا!وعحات-5

01(13-178لمحارسورلريىال!إوطيةا-

125-7،1)دمإلىالا.محرللالأرلىالصسلة!-

115-181الصادعانتالحرت!-

-(91-816)الحرصنةانالحض!-

132-82)الط!اراسةهـ-الح!لة

17-91)الراضطاسالحامهالم!كةر-

لأا1982شدط!لالاد!الحريةر-

135-931)وصدرعد*الاالمر+ح-

21-11)الراد!انالص!تور-

(9!-1112الطلامصأاتالح!تى-

111؟1الحاصهـ1الرصهسالإعلارلر

.9112-ا:1)2.صاطردإلىرلإر!ليةالبىحالإص،صلالىبحلاصى-النحع.لانها

(28-111!اإصانسلحماعةتكرصا-

-361-92ة21)اككاو!كنلللممرصاللهعما!ةالماضالصرت2-

1131،-+121محرمىالح!رح3-



-421-112037معرأرح!صادحدأ-

.،15-0،3لأ2)الممعسشما--

61-131)الكرالاسنعدصص-

41131-1317)ا،عرالرعرو،-

121-1151صص!تة!-

(2لا81-123")الضسإصابل-،

17116-5122)يموربالحصوهـتواببممارةصأ-

ا3!-اا")!ولىرشررةانفماد--

21-1911.بإ&افوصرل5-

(38:ء.-91:3).!ىإصسلالان

24118-911).بليالسهدنطع1-

312118-1)25رالكهى!الاخاعحت-الصهدصظ!2-

-1521لهاحرممزا!خاعرحتادمةرالارجالرحؤح!ارلة)افيالمهدلرتنابنلمها-

-3819206،1-اايك!صوسهمالكلهةحاصة3سا-

31011-031)الاخماعيةهـيلاسةنملئأصىظ-ص-

31021118)الىسةددحاالتعلاتد-

135ا-،3213ركدبحهالمهدكر3-

.11ا-خ331اللصرالمحلافاوت!ا،ا-

33123-13211دانطبا!ساطة--

(35-341)العهدكدكدبر-

3ءا93-351)ا،خماعبةإنامة،-

13-1351كالتصظثعأ-

3812+-1354(الكى)،ل!يىمحاعةسما!-

131"3-31لأاالاخاعجةتظرأستان.طس-

(43-931)الكترنندصإعماود-

138-1،)عيهاارورحدرحددالاخاعحةرنكلرصشي-5

-331-141الاحاعحب.كاا-

138-34،)رالكىالحةيملا!!ار.الى!محد!-

السضرمنوالظي!الأس!وب

الله!!سدصصراط،السرلممارنجيالهعاح(6-913ح!ح)ليادازالأ،تسد

رأ!ا،يالمىلبنصتط3دااشم-إصانيصوتحريمتر!قينسرلمكلمالانلاالهيلصاللهسادا.

!صسحاتدقكلرسدلىعههيرحمصلمرليصسمإلىلا،!إزسيوتلأالرراححهع!حملكم



يمالكاسدالىالهمحل

ع!صشحر!الأ،ت!كص.سةرأت!ل!ممترنكرس3رأالأوصكللىلإلى،النمر-حع

الصمىال-الهددومرالحاممنىرعنا!انحابت!حلاصليساكالله

ايالى.انحرعلىا!رى!ر!بمدكلثن

ابحايقلفار!وحلاصالحاشالفعفا!سممحدكاا916-18)مىا11

اسصصحدحمسإصا!طش!بهسااسالهدممدالضمعسممحدنا138،-1917مى)12

الشيلأحماتكهمف.حاأحماتترحا.رجامحر!رن!صكالبنليرتا!ررحصررأح!ات

كىاياط--ولطة،اصحة،ردتالصمراتا!رسوفت

.بالىحرحراربمصمحرسعلبهاكماساانىالإصرانلسلهاكرعص112،-11)مي

انحربحع!سااعزارسأحاو.فإلهارطرااليللحالرعص38(1914-3-رس

الأسعاوينةدس.الكرميديعهدد،ضصنارلح.بسوطحك.الملاسص!ليسدا!ررحرص

الإععا،سبحدتدلكسدوكرم!إصانجلصشن!سالإضارةتدأالصشهلرص(انوراةاات

رضرقإ-انلض!ىع!ءصالنيرالسا،ةالتاصةبةال!ردنس!نجه!يحا-ممرمىاتلحر،ح

طإلىسلادانهافلحح،را!ن!مما!ايخش!رمراللهص!جت!!حاسرحا!الهىإلىمل!ي

.!حلإلىومهالحرضحدتلمهصايمدالحبملممر!ادالحهدإلهبض.الإله

-ول!ا،س!جمحطراأ!وعلهملهحاصشص3وأ،لف-ثملأراللهاوادالهمت،يهدا

ستلا!هاصنتواكلماطاأحاطهم!اننةرسهعايهمىءتعرالامهراع!ضران!ه

!رحها،النبسبراربصابيالالهة6لعالرمممة(4-2حطع)صا،صحاحاتتحالهدا

رطرلالندكلالإلىصكىس!را!ناعجةشابى3كزسهمنطمهالديالهدصاطصانيوالرعالا

،ن!اتلزإعلالىرمحد

سب!ه()جبدحوربباللهج!ل

8!بيجمرسر!ىار!تسةاللهسصدصعبنلمالديالهلمحامرقع!رلونات.الآرات!!

وسلدم.9751إلىارتماعهلصلإدعصالاونماعومر،حابانثلدسمرصحلمرالهلساارلم"ءد!

رالرلأك!صصجل،ر*ححكلهمماولأحلا!صاوندكد،+مهوعررجارتولكليشلا"الحص

النرسه2لرلهصأبي41الهلمرعرر

شلاشهيمدإلهررصلرارامممما:صلرشكلصعامميبز!ماحر!ل!الدحلعدالحرابىامصوفد

ابرم،!!ىمحرصإصاشلييحورعمنكانالنهرلى.9111)حررحصحرمىار!ا+صضهرر

طعوحل!ىع!سمأكرأحدب.سسعتاوضص.صاحلسمدجت..صاهـتلىاكلاحا

الرا،يمحاهـطصق2(91احر!عامتالحراب!حبعمهبكت،لىحسلعرادىالحلعلاهـس!

إلىضسراأنصاحرلمراتانلا،جةكللأص!حردف.رننمعرصالىار!كلامركارجا.لحل

!اإلىلحاأحطأراسعىالكالهلىوردر1911124نا،يتلالهلبمىمىكل!لهنمراارالحل

ا!ذنؤتلكوصاور%!و!ل.شامالنورةاةالىإصاكلرحهمى!طولتاليإطا!!،لك!مدالهل



9181املا،حر+الد!ل!!يلةوا!س!لطرأأ!ل!

لكتالةادذمغلسفراتكا

ااانرراأصاركاتحرلالخلمه،،،راالمحاعةاراعاثمدسة

ردصها&يالأمر،امق1126134عامي!مااله!وح!ركاتمرمرصأدالهحا!طى.العلايزكد

تجصعىاله!وعلصالراووةالأياتلحصإلىأاضاد.صصومىيمد!اسرط!وتالراترررر.علسا

يكليما

كو3لىالكلاتصه6261271ح!وحأممرملكلرعردكللااللدادومصسصمامما!()أ

بعاشاكيالصصرسيمهدأسكرروكاوصميعاشآح!كاتبمباثللهاكاكامرصلكرلىألىككىلا

الرالدارا،سا!لرصرعحانهكاسهمي!الك!مدثادكالنرلذلدع!الحالطرد.الملارهمرص

حدات11ديحدتلكلرطدا!!لحهوالأحماتاللهاصالمىحدنهأ4ا!سدوم!دلىكرصالهاصة

المددبىكنارتواعحسلا.محاويتصحصحرملكسرعر!مملااللدادر!ردس!صسامدأدينطانوجه

الأصحاحضص(114)13عحو!س126،271

للحمط.النادةامامساالفير.طسددوص.صصارسأص"كلط69134احدحشطوردا)!

للالكلاتمد.نلع!-لصإدكثا.مرصا!ا!عما،سرلميعتكل!ر!تأنار!الكلا!مده

الاديصالهرالهاصةالكلاتمنهأدالكا!ه.علال!ا.داوالهرا!ااالهادة)!حيالر!مةيتمأ!

الطىمديى،رععهاناحرسرتكهاصدصأنيرحعه،الى

ارصبرتابرتليالىأءللراالهيىالإصانجب!سنجيروالس،عرالا!سالأص!حمى135)الحداسا

برى،االنا!ساب!-ساحةص)واحد.صة،ل-اتونارل.ا!ميسلهسالهدتسيالدحرللل

عىشحدت!ال!مداما!علامرصسدعاشال!!أ!سرةإقالكلاتمدارالنادصانرررر

ى-رايادحعكعارط!دإلىكلاحاضإصنطش!كلهاكىالنعنبنحمتولكلحادأرصلىالىنارل

امرآ!تعرطصاتامامالرلحةشديحهعدالكدتس،كرصصالى-.الملاسالحاسطىسى

الاصسياسمسغالىار!رعحاترا&انصوالأحكامنعات

صدفالمرأدسا!تد.الآحدبرالطلورلىا!تعرمرلغبرأن(+116سيحا.اسا

الآحمدلى.ال!لالىهـتامرصلحدإلايصدلارلمالبدرصمدلمررمادييكسلمالضبرلأدمرصل!دسا

عناق)عالبه!النلتلمحىالرصع!حايمرس.ضرودملتانبللح!رحالكا-مرأ!مرصلالاعتناد

الندبمالمهدكلسىا!ررحصاياصاحمداعرسالثرسرةاقأيةشدلماءرالهننة"ا!طلاقع!الببر

16160118220123)ح!صصرصسفا!ردع!رأرع!بمرطلىالمكزسهاياحدلحكللاألهكا

لياراحدالمرد!صهمرال!سالنبر.وطالىصليإلاكلكالبخرملمالضبرادلالإفا:لروالحه

لدسلاضحىتالا!رابرم.اراحدلنصالىصكب!ارا!!سايرموحي.الراكأايرم

السفرمضمون

!ط،،راروالهرت،!رإلىساحاادسإ-انلسي.ا!.رصه،لكلاتالحروح!ركاسا!سهل

تارر.31-همىالأعماوص.الأصارتانة(6،اشكرسحاتولممة.اببهورصرمر!م!صقهمما8"لألبم



سيمالعهديىالهححد

لمحممدملكفام3(707-"؟)صمحرأوصسالإصاشلس!ولعؤصحدنهالكا-ءكل3

!أ!سوق!و.!رنلالشالمم.ناوأعطمأتإصابلضصمردا-نحه!لاظيرصسرصهحى

اندالحرع!رالضا!ميإصانجلكلعرقمه

111)عددروعيىدن!مصاو!سيتىدرا،لإدلالهمتب.دذطلىع!ا-

رالليالطيرسقاجةصحسديةجاتهمرم!را.الإصانجيىع!المص!!سع!وادمماالحاولةمدن!لعلى2

13،115اعروالهتطمىعلمملومى

15،116اعل!الرلادةتادكورالإصانيى.ألالقلللفاملاتامرأاللب!أصمر3

ل!-،لل!صلداص!كللالصحينجطعاداتلحسعام!ام!ساصر4-

الأصاحةلراعدرمصتصلياسالأم!،ابحذبأط!مهاتصاعمتالقيال!احلكاتتلك

لحهلاهحكىانصوالأصحاحالممعامصاوعرانسالأصحاحصحا،دلالأعاح!دولىإدسات

السس!فمدمامحرمسكاملةرحد.اله!.صاهـكلشلسعلاعكلملحلراع!ا!.،لهاد!وعامهمرسىرلادة

!كثحانلي!الأصحاحآح!لصرا31-11)رالأعداوالحادرلأحد11-1ص)الأعطدياتال!

يبضللصليدوترالهاصةانكالأعحاحساراردةللاحداتالتاونمم!لكس،الرتإلىمرصدعل

الصرديةأرصدمحرمىالنصلحرجد!عردأصامهـنمل

ا!اللطعلاحت.الهررحصراحرا.ممةلممواحمةرحلةابكىسص!ص،ردمامعالح!.صارنمل

وحد.ا)!ثئار!إلهأ-.صلطل!هوالللالمردكاصالنيمداسرد!مكادنعرمهعطصمهاتي

للطالىرارا!اسرةشا!

(831:61:)7مممرأرضليالربعجافب

علطدهـملميححعأرمصرلصعرنولاورالاطلهالمسس!آلهةع!،وعطتالله-الج!.مماصصح

الجر.مدارسلىعحمعأد-عر.إلىلىإد،إصفيإلهيهزالالهكلالمد!رالإر-والأرصالعاإله

إلى7!!بالنصومحرحاوطمهك!رمهسهـيكصداتنطهرثهاالي،اللهعحافاولىلانمل

له.حاصاضمالكرر+رالغمعهالنركهراد،رعلالا!بضالى،.الأسااوع!كلحادأرص

اليوالأح!ةالحاض.الحر!ةإلىطلإصالة!لاساتنلاتنلرالي،النعالعط!صالكمحرج!!د

ك!.كلاتنيابمكىاتوالصس،ت.الح!ل!أكارالىبسهاتل

الأولىجالمجموعه

،7،112)الدما

511-ا-8)الصادع2-

.(91-816االصص3-

اللانيه.المجموعه

لأا-191الراضطاعرلى5-



اللاللةةالمجموعة

.3،1-913)رس"ركلد7-

(2-011)الهراد8-

لللهاس!عوربلرسصكاداانلاتالم!كا-محرعاتصوانصةاياولىالصرعبرأ!،لإضاذوعدبر

عد!رعردأسامنج!صصكار،اوا!حةرالىاسةايارلىاي)صرعةكلصلأرلىتالمعردىحدرفط

لمحوليصضميأطكلانلأإبكارطيالسراب!إلهاد-.!عرلىنا!لاالحاحسالهر!!ح!وحه

(3،913"،741،51،16)+ضحيلطلقلاكتإدالى-اطاى!صدسا..ال!ي

لرصار!فال.الكللاتداتشددت،اراتمةوا!امهنتا)محرعةكلمىبةانالحرسةرس

(1،91011)8،لحدوميضمىأطلقالم!ال!الهار!كلط!سالهرتلم!مر!إلىادحل

الهرمدلرعردمعمرصعتاثلةت،اميرعةكلسالأرلى)رالاسةراراثمةايهرلىالم!ساتص

نسرليلرعردمعسرصممايلهنمت،اعحرعهكلصتات)وانمهراثا-لهانالمرياسومي

.81كهطمحدكلدولىولت!مد،(س!عةكلحانةان)رانصهرالا،ءاننةالص!اتأطل!عرلى

!ضةتلصعاإلىشر"الإشاقىصتكا(نلاباتنلا:)العدالمرسات(2؟98،1(16

إ-انجل!طلئندنارةعىكلسلملهم!عررعدوايركرالمتا!سلخرحامالىأد،للاحطهرالهدص

الله.أصعمحا.لمرعر!ونا!ارنرسةمتلرةاللهيدأرادالرنا،ول!لنانالمضوصا!لهاد!لبد

الصاساخساللحطهمحهومى8911صى)

الإصاشلىي!ساصلاالى!حط1(ةرالادرالهاتارا!ة)الصر،تصاتتالحرعلأرمي

ومىالأرصكلتالمطخك!(راننةنةواناياردالأرلىاالحر!جا8231)والممرس

ا!دتالص!تحاعةولحلهأعط!كقدميوسسالمىل!صاسةالصيكا!الط-وميالىا*الصرت

حاعة!ايةإصاظاللهعسىاالهراواان!والمرسةادال!اكماط)

توانرالاولرارا!ةبةانالصطتديرم!ودصصكراطةصصإلهرحلاصاسعر؟لرعر!واس

احلهساللهدىرحمردصصطةرطمرسطبإدارانصة

كد:بحاوانعمر!وهممنصصيراعةاللهمضد!طبسربالين!إد

(0188ك!له!يحراافلاط!قضميوصصالم!اوعل!عار-!!صلا،-ا

128-825).يهحليعبااليتليإلهيلدسبسراأطحممألا!رعرلىلال،-2

رضميراماالاومرالى!الى-إلىالر؟مدأحطا-لهارنالرموردمرصودعالرعردأوط.3-

128-1927"لى!اإلىعلا،لأضاا

عي4لبرار-إلىصلاصبيصاعمحا!الكلاإلهكماالر!إلىأحطات،!رعتتال،-

(16،17؟)"الرتمما



!تيمالعهدإلياسل

ىضيرم.رحمهىصلااخىعي.اوصلدصلرعرلىلالسما-!112).الى!أع!را،ادمرا5-

1،2-)مماسلدلنه3وأبحا،رحهكأولىأعردلااطللتولبا!اللأمرصدامايه،فرت،س

للصس!اتركادالتادسصسعمكادو!عتصرلى،ا!كاتحك.الهزمحاأريممماس

متلةالماضللض!كاتااعحاداالرتلسيسكات!ءالمراص!4إ4اللهلرإعلالىمىك!اشاتع

الإع!اللسأدكلاو.وملاالملحرد!أدكار

!شرفرادالأوصالراتحاكبيالمراإلهالى!بهر.رومرالاشعمرلح!يىالاىعىلما!يهر

و.اتطرترةيصطت

أوصصإس!اللييصصدىططخ!حمصرارميسنيرعطا،سرأكن!كلعر!لدالى.رلكى

أ،بهمص.صانجلسواحرعمصرع!ورىأمدحهطار!ا،اصالم!حديمر!.عطةمياع!!مر

1)تران9121)الادت!الحطليردلكم!اتنلات!ع!دلدار!خدوانمررردرلند

.(!3)8رالاسة89111)نةران.الأ85)واناب+221لأاالأول!الح!صا!مىأط

الىممىتلهل!ساعل!!!دتداتالكدترلمدت190351رالامحة971)واطت

علد!دصا-اعهكا.والطىال!زسمرسور

12-ا-)راتمة211)9الادتالصر،تسالراو،ةالكدتس!ىيساالكه!سأ!عو

اللهطىخترملاسيومادا؟مهاالنحدمروما،!رعى.ارسهوش!ء21لأ-1)رانصة

أك!ليايكىرلم!طلهدحل،ألمالعدالإسادطتوملاسهعيىلييحئلاطلسلإصالىللب

لر!رتقوتطبرعنليميرشغصالهاضخط!رسكلالىملأعاالكهـلحهسانمدميأ.اةس

كلعلهشصدأدليودلخهاالرلحعرمتالهةالعاالدطيةع!ال!ضصالحر..ال!لاسط

المراصا!رصرعالمررعص!سىرطلدلهححهر!اإ!د

الإء3عا!ر(اد!إلىالإحالىطسطا.والرطالإعارربخ!الصص.لصرريد!ر-إلهار!،

الالاعقردألىرالإحالىوالسر.أسةوالىالىحةطحةلهجمهريمص71-3،6).،الهطةرالسعية

سهانفتلأناممدإونكلاللاإلىكصس

دلكولأحلح!الحيدراالناصالندلهدىل!ع!ر!!،شرلهماتزلاتمدم!.الملا!حصوب

لكسنحرءررطاصانلضصملىصلالسممرعلدل!عردالرحلمهرملعهتسبحلصألىار!أراد

رمىأتمر-راضسمسرمددعسهى،!ولىلمرعردمدشالإسرانجيونصياشالم3يدلر

لرسرمر(1،-108)الس!وثكلالهنلليعلكلرلي.واسالط!!يتايةسردجمهجامهم

فحا،تاكلاررار،برلداسكللشلالباطتلاينىاعرادى،يطيمنهرالناصالتحرلنداصاص

911-1،1)د!تعملاولاللهخاماالناط!ألىعر

اله!صأصايلفسكاسكلليصتحعأثحااصالس،البدالملطال!دصاسفرعىومر



الحر-

لهكلصد.ل!عرلى!دالى!.شددوالعرل!عر!،تالى،ابمراد.الحدس!الحرصمحهضر.!ى

للمالىا)عزالىسموعطصرسروالهنرله!رعردكصصخىالراكا،الحاللىبمحل!عرلىعدالدأ!اة!رل

ركلتصعر!ساكلحد+قانلأالأوصكلعلىرجادتءوططار!اقمارأمامس!عر!ححمولباويحكد

،8،،14حررحاتاودوسرصاء"رم!كاتكصعردان!دخىالى!أ،اصا!ع!يصدرترطلهكركلاله

ألهواعا،صلاكةلاو.ماودادعله-أطرطرللط!أطهرلار!رستدتقالىلهادالمطيمكىرلهما181

الصىضسسعار!صكاداسرصدطلىارللا،خحا!!رعرديحرالدلطصطصل!دإصانلحىع!تادر

حصللدالهسرعرلىوأىللا"حديدمىالقاصال!دلهبصرد.دللدلرسكلىا!رصرد،رالممرل!سرعرلى

ولكهركطدرمىلصصمرصحرحرعدما8115اح!رع"الى!شكلمكسالههايع3رفلهاعلطالع

!عالوكصلأرلملنردرارمرد،اشطصشصرسع!الصرتوسلعلرعردر3ألى!لى!،ار!إلى

34(-33)9،رعورمرسلهرأعلطحصعا،سط!رالىعردن!درالموادرأىللرصر!رلكىالأرص

علىلهمل!أ!نك!للمصار!وو-تاإلىنحرلالاسل!صاللهبعمإلىالنراعأحدممطمحا!ي

دسرإ-انجل.رداصىخىمحرملكمرسلدالى!رث.بنمميمدأرادعهوالمدالح!

ضمدار!اد..الملاسرآحرود!5لل!!4ننطدو!!م!ى81!،).رل!حةبحارصإصانجل

لياللهئتنأرخحىلم،!هيلىلامايسلالرسرص،مهإلىل!عرلىأ-اربأن!صسرعرقتد

إرحاععلىفا،رممالهضهوا!هلنحمق.وحالهنمكزعالىلهاطلقلأرفد.شهراتإلىالله!اسله،محرمه

-122ررتقار!01رليمةمبدحارحرن.ألممب!لمولمسه!رصنمل!!حمتايةالإصرانجليبم

العطميو!يمتهالخري!حد&

دعرنهمبمهيسإلهمايرمممارالىإصانجلياةصانرسةا،حداتاممصرارصصالهروح!دت-

برعالحدر!سصصهلدك!الديالسمنلدللدصمنماالهتملىعر،كل3ال!دالىسسيومكلالم

المصحعطليأ!ا3ركدلكسالط.الحنانحاطسالح

الاناد-أدرضبة،ايماشلإصادولص!لربهصااللهمرمنل!هممتاطأيصاا!ىحرسد

81-61)بخاالحهرديةصعاضأدلصدان!ماانيلل!ءلحلكددإكحابليرصلاالأرصسعديه

دمرأسنجايدكل!المألهمشرطرللأ(كنيرأمق7"هاليللما.أبيهاىثالنىالهـت

لحتالناردجةالإصانلياتلداتاسرةللك.ألا!حددل211)نكرسارصهسر!حرنه3إسا

سكهبكرنرااررميرعطىمامةلفرليةعماد!بحار!رادي،السردلةأرصممرارصسا!ىح

4.123اع!رحروبورطلة،يةدعرةإنها5-9116)ح!رحكلههومملكلةشحةرامة

الدسلراحدةركلا-؟كنصمحااولطإ-انلسألىطممهاليعامرصندك!مقانصالنردر!ي

و!ت،اصه،علادلهمحققهاالتيالحطبالأعال7لسا3ايا!حا(-3112صرصالهلاص

.-،ا111سايضادلكالىصلعاميعماع!أكاناشاليمرشع!ف!9111-2)عامرسعممعصوما

مرمورنارر،51-22)تالصاللهركحدالهتصاحمبتم!عرمالالىرص-ل3(1بممرشعبارلى

النكرلى!ر!رألحمةالرصاياساونكلدمركرندمر-.الع!اعدبرىكلسا-الحررححتإ!



الطيمالمهد!ىالم!حل

051-21صمالأصاطت)واحعالهدتلهداتارجهحليه

نالل!االصضنةعله!طككاا-18(15اع!عم!سرتسييدةصلحةليالهتساراحسل

ركلائحهصوأحكاصهار!ضط،ات،دابخةص!رصار!!للممرصالىأرصحكلط111،،77مرمرو

الإصالكاشرسماا5!-!!6اتالمحررعحدتص!لوالىالمهد-الكرحةحلمةت!

اذ!جميوسحرد.لارورلهابسلاالأوصنلكديالكاصإلىيندمطالرمدأوصصد.حص،لكارالحاور

62أتدعالاسصانيصالألمراعطا.ارعحاضرآلا!ربحةودراعتت-الحردكهارصصأح!حه

كلها.ا،وعيضمر!أصامالصاءراعلارال!!رالحردالسادةمرالمردممةصراورعىالهررحص!إد

صد-خلض-رأى-صعاعادلىنر!و!د،رحاع!صأر%لهمنكىلمحتعماد-طالعالم

إلهالأح!ىمواحهةصاداحل!الترطدالسيادوتتتتد31(ا17-ء13احررعممحردةردراع،سجة

راوررالماىاللبه،ممرلرعر!اي!حرالها-رمى.احا.م!دوساعدالى!ككلمرصصكلأالحراعى

عدلمرمة!هحاتوالميايامرد!في!رممدا4ا!رعرلىإبهوحزفرانهدكل،العرالررالحرةومحه

الأرل(ا،عحاحراحع)الطلنةرالنرةالىسةا؟سابةالهكةكلبملكاطاضنددلكرلأحلضسه

حبأيكرلأدورلصاتار!مدجالم!صبىح!ثكلرنهليس!ع!لىنرلين!سالسرمرص

الشراالصر،ت!داتل!عر!اطلىله!رمياادالهالعطمماصهالدلر"ع!رلرا.الى!عصددعر!،

صكاتالا.،لم!نابهي!ح!هما!-انل!نجعادرت!رسالعلهعدكلعرلىرصمااياسىنلرحتادا

علىلراإصانيلصوأسارا!رلأسمبىرلمالحرلى3!رادحلالد!مرعرلىحندحعدول!!

912-3014126ياروعىيممسلهمصر.رالاالصر!سالاب

كا-الحتنمرلللنصكحرر!خنىخىمرصناظماطريةملةشمدلااله!وعحمدتلةإد

ش!صابصحلصالمحردةرس!لنرتاث!راعهاكىالفدوسارلو3لاركلحدسصنمات-الكلا!.علاسى

(،2-حروجاكاولىلحاتهماللهيدليراداةرضىالدسرسطاسرصركا!3-15)3صاينمألجي

بمر!لدلهاكادأمهالى!ير!نك-113ا211!غى!كمراكلطل!ا،!!لرسممتسىنجهررعم

مرصرحاقايمادررمالهاكاداللكتحرسلماتهل!الشالسانقةاله!أدكا13احديرىكلا!للدس

لدط11(ا-213!بالىأوصسو!نبتداادطليالديكلعو!سرحهرمر!اسلطأصفي!أدسد

أيدوص!كاسنويما-عييحاكةكىمصرإلىمرص*حعولمعردالكلسامرالأدلط-ءداد

يدلمة!الخاا&لا-الىعاةأ!معرألام،.با!س+تسلهعلأدسدبىأرصمىمرصاسسدر!د

رادلرىح!ماردورىكلارراصعساركاماعرصصرركا!ا-216122فهطإحسسمرو.رهـرع،عه

!يرلمالسطنهصلنهسالى!يمدكارالسمد،دضم!معمدمحهللىسهكاماكارشدلىأر*7!!

ا7!،2،23ا-ا1،9،-120-9ا8حررحالاودال!!عركرامىأرلالإ-اشلى

عيرالحلرقهالمهـنت!مهالعليعه

13عدصاللهملإلى.رحاالرت،!واإلىاسطق،مد،لىمىىسن!ر!-عمورصمرصنىيسا

اطركاد!رقتكىرلمانوس!ت!رلددال!لتالعلنة.وسطسرطس!ار!مسمرصروأى-117ا

مداالمصالويولالالأصمنقلبص!شسدأاتا!ركاداالحيتةب!قلالادا(ل!صطرأأسأ
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)اللهال!لتر!سالدلا،10-.الصلاسصرسلىكلساالحتنىلهد!امر!محا-بومالالهال!و"لىللا

ل!رةرنهة3نندةممظكا!لرصانه!الومداأدكص.12)عطد،وايبملادمفميلهنلالى

مىءكحما.حلع،تادغر!لاالر!لهننالامالدالطل،س!صمرصولالالد،لادا.لهللههـارصالبة

وإلىصقلىلى3إساايك.دألا،لال7.(!اع!د،منتأر!مرعلطنصراتاسالمكادلأدرحبك

رلادا.الى!صدعرتصصضع،،(6)عد،الدإلىبواد!ءشاكاديا!.،حههسصلسصبشرور

!ةاررجذارص!الأوضنلكسلحسمخىمندلمكديمىشحهدلاظااط،18اعددر-افيل

ا!رمرعىرملظدياالندرسالإلهثحنر-والهاصقلهر3إيراالهإءرعلألانبصآرصد

وع!!!ول!سحاتليعاطرم!،لسللى،لرعدسطدلىاالسل"ثالكللةلنطبىرحص.

اسلةادرالنمرسالإلهإطمرصم!ماأرصلابكىلمالديالأسرنصميناركألىسرص

اد!الى-ي!مرادلت!ىرلي،الىنةوالحلصالندصوالظالماليس!عردماطبن!ال!!،،4241)ت

4131تدرلى1،-3اصحاع)رالححات،لأثا!نرنهلكل!مدهشحمهمرصع!شق

ف!يرانصايامسبعه

الحاضةالحر!اع!اد!،نجدلإصان!حبالأطاتت!سعنةا!رعحدتحدالإشاوةسلتكا

ندكاوال!محنعلأدصانجلع!ركاد12ا-12،9)حررح3رالطساطسالح!"ل!رنلرالأحسة

دلف!أسعاللى!"فلهحكلحةضصهرحلصس!صرللب!اد!ك!طعةأحلل!سالهإولماال!ورص

حيرأ،،عبهنثلرلا!إسهلطلى!صالحبندالم!

الصلسل،سصرارصسانميحرجغغلإعدلأءالننةخرمرادىلبرأعب!كللأباملت

صاحرحر.ال!يالحح!،رح!را،،1213)،أبمالهمعد7ظديصورةو!حهمبخرادنلعجهم

لمطراريحل913)عص،!احرراأدشردا،لمس!صطردرا،لمكرلمكان.دملةبطرأحسسر

طلناجر!برىرلانطرأطكللى!حرداا،متنه.طا*امكلصرأرصصحررحهبرماثطكر

!معديهحةسننرل!ا-لياسةمد.طاولادعلي!رلحي.دكللا-12!16ات!حر!يملي

،11-311حعوا،26271-21حررحا0نطصاإ!تعىعركياللى!

المردلةمىواطلالهمالى!مىلهم!شاذيال!صيالإتحا!لممالى!افتادرركارمدمناالمطبررعد

لكرنحر،نحرمكحعلىحرعدلىبزلىرلاسترصددصىدلاايا!امالحةئركلنطر،،اتإ!

مد.دشطمصرمنار!احرحكلريةبلألهممرسأصبمصسار-إفىصطاعللنلانلا،

(8،01-لأصلأ،131إلىتصسوتهاالر!ه

الخروجحلأثتاريح

صرص.سرانطكيح!رجأدورىصسهالىسحرالحردبةار!ىسالحررححدتثارلحصل،لاواتت

،لىبرلىناتراللادنلعركانالنردأراح!ليعلأطبرىرآح!،ابلادنلعرالحاصالن!حلد3

الأولخياسانىرصىعمرليبلادنلكركاكلف!!نلأوس3ا!رح

!ولكل!8!لا.كر!ا!مالىألىساالأحدلىرأسلىع!ى6،11اسلالي!س!ط!شدالأل!ارأي

لينجلإصع!دصبللكالايحةتليس!مىاصانجلسكررحوالنالدشةالأ!عالةلي،وكان

لا!بكىمق569عامميدلبثعةالىالةكاتدافيالى-،تلىأله،انسالثهسومرقصشهر

لتاتبىبحع*لكا)أصرلىامخي-حدا481+)569مق361،عاممرالمح!رح



اللمبمالحهدالياسل

عطةس.لاعمد.س3وا&ياام!361،-0،91)عامصسلكا&ىأ)الصقالجرسرعرد

،كضمصرملكدرعورإتحنر!صعالىأىملاصحرادا123!.8احررح)ناردومعاورريثل

وعاض*واتورسهمرصالطملأحدتاليمي،ام!591،-52511عاممىمصرحكماس.الأ،ل

ح!المرل!سكل!هح!حمت-أ!سيمالتمرلحيممها

ك!ول+ع"ءال!كت!لىشحمودياتكانال!ىأواحرس3الح!رجلالىنلوان.ساتالرأي

يا،!دودد3فحرلمسعر!الإصان!ىساماانياسمىكحاورد!عسيسنرمشيمد.لا3:

كلام(!113-ا931)ايارليقيوا&.را،م(مق،123-113)الناسيويمأ،مالدنج!ماتيهه

انصدصر-الهاذمدهسوالهاكلواساكدالمطسهالأبلط.اندساعمصانسر-ت

ؤلصارأيملاألىعراله!رجسسمرم(ق1223ا-23لحعامم!ملكالدياالهرمركاحاتحر!رعرر

دإلماويمدطعلمهافرندللرحات،!مطظرصنمصصالأظر.علاعيهعرلا.كيىسمى

إلاللسضح!ش!نلاالغولدلهلأ.مق912!عامللط!سالاصاشل!ع!اناسرميىسم!شاح

عرشاحياشخى،لها.راليناكماداوصح!3رد،.اسا!صاشل!مكرترمىعيعر!%اتارلع

إلىلحلسااتسمتاالاصانجي!أدممبماافاةسمحدصاالحطماتحازهـسمو،محيرت

،4113عدلادد)عاطأدس!

صككرسالمصضاحعلماشصرالد!ألىنائل!امماشتممعىالىا!مداأصحا!طاعا،حرالها-س

الملا.مىكرساراسمحاودئصاله!،حوحلةسضكرارلص!اوس

ولم!ادأىساالأحدسراسرس،عركاتالشأراشلص3الحررعا!النافل:ناتارآي

الحلس!االسامق113-ا)931الأد!-مرانجردرعوركىديهما!3،؟!+،81ال!ات

-11،31مطسممرحكمالديىانوسس!ط3رامحالدسي!،رعسسل!رممدض،ط

م!كاعاشصوإلىتبردابي،الحطرطةسررد!للأحدارمىمىمحاي!ل!عالىايوم!ا،نضطماق23،1

عامسساند-سمدملكارالسلمق9122عامسلطيىالإصانلسعلىربرثممرفرعرن

كأط!حلأعراضن!لا2-61الىعهاواتالألل!اللربهصألى.الملاحلهالتحاني،الكد

عامارع!دتحلكللم!اعامنلاظشهس

المرتيهس!صلاا&ىالآس.ثمالحطاثردحرحظبىبكلىلاأ!.الع!يرىكاالأصوحققه

علىطضاص!كرلهعبمالسصحهطرصليتحلةالمانقهالكندرةش!صايياررحةررطنهايادصجة

اللجعو!الالة

الهطبطدجما

ماسا!ضاتكاسا-+(21)حروحني.سالاوطماالمروعدالحردكهاوصىمىالتحرح

انيرعيىشا!كلل!(13118اللهأ،مممتالرتطرسليطررا31ايعصورحح12؟11)عدد

مرإتكرتطرعقعلىالرصحمبحطىصسلى!كالراحتاحالاالرسه)لط!طهحا!د!ي

لهـيلهم.لصيللأ،رعر،ضكلدليلماوأ!!طعردشكللىأمايهملبر-الىل!ركاد112)3

،اتماطسلطالاررعددلهاوا!الطع!و!رح.لم-!لناتكهملم-رللأوأطبخدا



الحروبم

يسار3وعىيمي!همعهلهمسوروالمه

أشهمعررالارالهىسمررألمكاسالهيا!.ر!ابدةسرعررااللحعوصطضحهار!لاو

لاجركانتانبالصرل!مىشمديركلالراأ؟مرالمرد!ةالطا،معدت-نأوارسرطرطاصنيرأتسىا

الصر!تانلالديالى!ع!راصاملا3قىدلىرط(1-2ا11)،الثسممرتأدسللحرسشحدأر

عدثلامهرالزرحر!الكلا!.علا!شرر(31ا-143)ع!رحلررلىالوملىمتمرسارححلمعهم

!صانجللةول41،1)"الى!ا،أييالحرسبص!"ن!رعدسعر!علىلحدار!أتمهدميرلرلذ

لاكهمامإملروكاحلاصميحتقترجاشحدمالديا&ار!همليلنيماللهلحمىعلامةا!تمط!د

،92-112لد،!)كدحارو!!دولرانا!ايا،!مح!سحاعط!

والنمحيدالاشصارثرنيمه

حدطالددرميصم!ر!أصمر3احلتعدما-الصلاأحدكلىداووونهإلىالهررححتععاتميريمل

الر،ميطرمهاددكهالصسلطتد!!!للى!.ركرالهمتا!لةررنصصدلر!عار!ا.الاجيرحرص

إلىقارسهاسر!حتاستال!سىالاتالعمى.الملارردىالحةم!.وتحد21(.15)

ع!رعراثسلالهابىالل!!رار!المعمالحدتله!اعارظم!ةرمر3ل!ه-الحدثرص

مىماماحرطوفل،عتلاقةبحصعلاشىححتإسهينرله7!يط!كورصارشد!الهسالمسلر!

ل!انهالى!صصهاكيان!ممالا!!صح

رداكهالمرصتعطمتدلإلهللى!3أو.ا!تمارشصتاالرتمداإصانجلدلرمرص3ولند

إص...،ار-سارلحهاليإلهلأصلهإلهىملاحلاصي!ررتدرشسلرشاد!الحرلي!حم!

محو!االفطةلىمعزأ،اكهةباد!شهل،دس21()عددللر-اتو!!ا-15118حروحاظرلى

لدتالليافسانكهـشحد(-12ا1511،الأوصيلبمهمبكممدعحاتصالحااسعورط

سضبلسى01اياعدا)اتسعلأطدالمصا.!بللدل!انكباحلسرس!لهم3.محى

دراعد!طهلىادع!الهةعلمننعكصالى-د!سعطو!ال!صةناخلممرأله.ألروطادرم.أم!ا

\اتا&يأتسرخيكار-شمك!رخىكلالححربصر!

ارالدمالمعداشمارألكللمسالأم!الحرلىرالانحارالصعلىالانمارعطأصتصرالكدتمحه

،11،(2-037:16لألأ-27ء7)مر!راللهفلينهع!طوكلاللةرالترصوالطلمالرع!ا!حارأول

اكانياعحاحاوحين!!

مرعر!طىصرسر!والحرابىصصصالنبمصرنار!صإصارجأتضدلعاءعرطهـسر

إفاتع!.حاطكللألى8.،"؟اولءن!كل!نىألى!دا!ى-!كىلماشمالحريالشاركخوصض

اتطسوماا،ريخماتستماطن!اطتداللكىوفمزرالحصهالصىر!يالدنلىساتريى

دلكأ!ا!مصمةوورحبحهائتذتلندمرصناندمون!،المراصساليدسصحلات

رديالأجالحبلإلىار!دممكرراارر!لمام!هاالأحماث3أالهتملا!حد،للإصانجبلاتاما

راياح!اد.الأسارصأينارلحمنلطرلهم،سمانساترلبةانالأححاتلهمأ!همالهحتملا!.

وي!عبلأبواجماتالحجلي!ساليبلينهطا!ارالله

أطهركا(!6)حمررحسرأرصمىإصانلشصهخلاعىديمقللةرا!ا!ولق،داالى!اطمرلتد

)1("8.!لا"كاء!!ا"ا!+االمحاا؟ه*41ولد!مصه!ه.كلا!151،أ!لأث!+2



!مبمال!هدالىا!دخل

نك8)البمالإكداعلهدامنهداشةرال!المحعوأعيمالكللد!الح!لقاطمماءصالط!ةوات

رىدالدح!لالكنصرالطط،ص!هالح!ورانيللمراتاسر"صع911لأ،!صر.!2

،اور-عداللححر!اتعىصمتسوروطعحانهوسالكورعدطال!!هر!طرلدرء

فىاتجمهبمعاوأسحا!عردميدرىصاأراللرلى،.الىللاحةا،حر،الححرص.الا،إصاح

911-لأ20916-3122)ح!رجكالاررالمكلمالدسرالملللأ،سارعردردي،الرت

الط!ةع!التاش!طاءسلات،شرعة،ط!ربأط)كهر.(الى!ر!د،ف،السطالأ؟تعد.

إلىالى-عاتكلماتيرالأحكام؟رارطان!ا!عاصاسواحاد!طص!تداللرل!هةرصد،لتحل،لمرل

حلرلله613،210281؟032150لأ318حر،ح)الله،نحالمكعال!ترلرص.مرص

لبابنمصللأك!-ىكلاوعلالريهسمحلارالندرةحلاله

انساراوم!صورةلي()يهوهالربتجلي

لىتنكىلمإر.عاوي!!!مبةديطهركاولسمةال!-كدسالحدممدةالإفا!اترردت

!ك!حاردلل!سلاحىس!رولأطعلطانصلىعاجمكي%

.لد*رات!رلالرطلرتلىاداولطرعهسرع(ممراعلرطاتعدلأسامالى!صر.الأ8اككرس-لأ

سطعا3إورامعالى!وممدت،احقكل!دإ*ابمت!131اعم!ال!سلالهنك!ات!مهميوراحد

انلا،الىحالأحدإ-،12)عورار-لحى3إبرالىرطرص020221)علدرعروةممحوم

3نجا،*ضل،لااللالمإروركنمد،لا،لنرلا!را!الى-ورديط(-221113ا!كور-2

.الله،لنرلايرا!!سطى..صوصدداحدنلد،!لم.لنرلهالىبكاءرلطص،إسا!إلىال!نحمت

لأا،)عم!.ك!!!+!سى

رصضدرصليصتطالعدبطهر41-،2نكوس)3-

الىل!.لسا!سجم!انصتةنصجت8051،9،1،تك)-،

الى!والى!دعبنةو!ص،رللىار!مرولىطهر.الى!،لهالسبطص312حروعا5-

ال!لنلأر!ص،ركل!الحد!صصرمرار11-،أعمار)هال!بترص!صالله،وا..يصطلأط

-11132)صالأعدادلى

اظلداور!عردس!حاملاك!ةليالىل!رمر1911،+ناو،21-13122اح!رع6-

33ص)!بنىالله!ىأرسظعلأا+سالىيالى!!رصررةرنيمروعرو؟دينسهالى!!رلند

بنةليلهمرطهر،اشبمليالنصعد(طز)الىسأضمقللاححرتمميانرلخطيمرص(2

كلأطتصرارد،محاأط!لاو،الالرصالى!ظلحت،،حرد.!هبمارحرلملاخىرر

133م!رح1،الكسامكنلارطدلياعسد!وعلاطممصارصإلىالأحةالنر!

الابردطأحدشلى.الله،نيارعحمماطىالهد*ال!هدنىورحاو!شبم!رند6391إشظور(3-

(118)لرط.حرمرالأ!صيسمرالليادجد

اتلىالحدمىونحع،511)نجرعللرعهـصحد.الى!حدرضيا،لنرعالى!كطه!7-

سخانعوتد.رسرلمحردالروسرىا9101)رق،ساما(،3)حم!رجلرصطهرالسمر.10114



الحرث!

ار!أطمصنهعد+!لهالحردس

عر:%!ررسمحدمعنةس.شمهر!لي!سلنح!كادسةالالهالى!أرلا!محصىمما

طصاك!التدبماجهإط!لثمألىردلداتجهصنجاكتدأددر!رستدأكما!لأسحممبيقاايحا

الأدلهاتركاولخحصهصللاعكيرال!،الك!3ىال!المسرعالعضعصسى

الربوحه

الى!لول(332)ح!رحس.حااورلكنجحدوصادااللهرحهبرىألللإسالىبمكىملكنيرودكلت

21-181سللاعداوةاناالدرا!رص،ديقبراكللاال!!دلأدرسقيىأدتفدر.+لمرص

ننلهورمهم.الحلماسلىكاا!!لحردالحاسراد!الر!ومحدالى!لحدصراددمرالرلهوصهلاد!د

ك!دتفغالد!الإلادع!رمرد.إحاعاتسشلاللهحمىادكاححى.مرالىلمرحهاد!!!"*

لااد!له!تال،محدبه.ارستانلأالبصطدع!لرصالى!كرلمرالاعتادملاوم!حعممرمكلالد

اصهإحاسإضازنااللهوحرددمامك+سحؤكلأب،لرصار-كالحد.رص!ا!كعمر

لأ(203لأم!مرر.31210،1ارما"33)هرشعسباإصانل%احر!االي

لل!!دالحدتررخهوإحسالا!اي!اضلةمشهسيالصيرحههرصأىا!!يمحدنحغأى.للصيمكئوسهرا

-يرمكل

اميه(الذىلاميه!ر!اسم

بأ"إسرانجلليتتطمكحا3114)حررح.أبالليايه"ا-ميركصلرصدا.ساللهأعل

دكريومناالآيدإداىملاإيكمارطيستر!رالهقي!الهإسابمإلاآلانيإل)مر.إييلهيار

(51)3.!موروردإلى

الكلطأساصكو!،الديأدلك!وال!يكا!،اديال!س22،حهمر"أطشحهابمكى!هـأمهرالكله

ثرالكاشحمامهااترافىيي!هدلأالكدتطرمظ1ح+،16بكرلى.مرالعلا!صةسسيهر.

ء؟+ه!ا.ار!للاسمالإمبطان!ترمي13الصحولالمحس

اد+اب.ا!سرا!3.-داصسممالحصكلسصتحةعكر!ا-طصى"+عزار.،و!3رالا

ر-تمص!صالباوتميدالهعىلكنصالدارومي.ماسةمف!دلمكلي-الكاللا،علارو

!هراررسرءوحمرد.أ!.سح!إصانل!الهضحهسرالكاشالماسلءكى،اس،ماالحعرالمط

المحشيه،شحصةال!با-ع!ناصبمنطإعلاعاشكىا!حماتمداله!رحاححاتهـيكاعلسضرح

الإلهةالحاتفطم!را،حلات.ك!قلاواحماسىكرررالليكالىرالميالكلانى!الص

يد،عاطهضس!مل،للأحماتصاساارضامطلكى،الددلسفيشللممرصاد!اللا!ةوالهدس

إصانليداورطت،351ح!رحانحوصمرر!(دانهصلهممنفالذيالههمحدرمملااكلهحدات

رأحلصيبمر!ثمصرأش!ممماالمحرلدانتالعتصأحرحكلوألاالر!أياإس!انجلليسل،لدلك

.(،6اسمطلأ+!احكامكللردةراع4

لإسا!طمرترأط،الى!ألاهـ3الاكهطهـسرور!اسقإورا!،ا،كاعلى!حر!لماديمر.إط

عر!لتد.ا3163،عداك!!لمبهر.!،وأمالا6!لأ.،9شكلسالتادرا!لهلاس!سؤ!و.سحق

!6!17طر.66إلأأمهإلهولكمىمبهرمرأط.المدامدولكاالطنى.كللعلىالمادرأله،ا،يا



طثميمالىالياي!كخل

51)شكرس،صعطضاكااللهإرسغإصابملحدايخاحاتهمكلليداكى،القدسأله.الأكاعر-

بالتادرسآشإدالى!صإصقإصا!اممهلم.جمككابقوأعطا.صإلههإيرايموآص3-51

-ا91لأ-1107اعصا!الأسسالإلامه

هـد.حق!ت!للبن،بلر،اعما-صلاساعطتسصحلمهإصقتمرتاح!النىا!دالهكا

وعاأعمله!لر!مىارورارتعلندسا.ممكرشطعحدكاليىلتلا،صحككانا،با!داط

،ضكلعلىال!ادواط3626921اشل!لهاس!

ينته،خىااحهعروحهمىرالهار!/الدلدالجديحلر!ا!ااخر..ضكلسالناددالإلهمدا

)تكاليلحلممي.إب!طا.ال!لرطهر.تمدةرطححاوتهاصرانحد.،الصحرايصترلاالرشوما

صانل،لليحتر!-لااسكئس،لالهتانلااصهريمر،طوكهالوشكلللهطركحا(2801-15

طقمىحلمهاللىالتدمم!إ-؟،311مح(12-ا-32تك)تارد،رتحرتوالاسالدمعحامدت،لك

اأبمهـالىعالج!ضر!عىمري!بكرلى)لا!الكر!لةردصاط!2116171)!واكاساليمعر

وسفةاسامهمححصالسالأسر-63،135!الكالأوص!مىاشر.حتدا!والصا!الىا2و!صيل

ترلهسطهرت01ارماوعمالماسكلن3لمت.،كلهالتستلأيكىأدو!صادىأدوإنحت

امالتهاحزساييال!كلةصبعرمانيص،له(25132)شك.،لكةدطاواالرتإلىصامى،أط

،طهاسالكلاتمح!ودوتولنهرلملالركةصمم!!صأدتخمايكر!مةرلضدالعي،لكلرتونحكله

الاحىأحدمملهكاالهدميولي

إلىيسشنهتاشلاكى.رالحةالامةعرا-تصرما-إصقزوصاععاصترتقةأدوالراعح

إصصحئ!آنايحاراللا!؟ا231الرسعا.رككصارشهرد!كالنليتتمقدكا!إدالهاهـلة

133)27طركا.دلكرر.سملاشلالشر!سبمهممدحنىعسهسأصددضظالأم!سا!

عماصكلا"2،"،2-؟1!-9222!اظلد3أحدصىكاأكهمعلحرلدعهماحىسضورلإلا

شمدوند3115)محهكاداكىيحقايهإلهلرلا311-117،لالىحالهمىاصحنالهعلىلحملالكر

دأساحهررنلاطالادحةكدىأكمإلهرلكىضأيكمأصعادط!سرة.!يسانلادللدسلا،دحاله

يعصأطاأصحقالى)درد"عير.ل!كلاصحه!تر!اطلقم!ظ(3192)هضرأريجسبشر!لكلم

كلليحمطهاللي..كىكلع!التاورالإله،ط23211)،كلدنإلىصمتاييلةالأطوحعلكاط

ا!1اع!داحثبرم!تندوالأدايالمد!مداعستسماجما"كن!أضصاصار،تداالوق

وانهسأع!كا3ثهؤ،-!رلزلملفىاجاعا+اكلسدعساساا،؟.عرلهالندساجمهمدا

!لم!هؤطيرأماا)منطضكللعلىالنا!والإدكاىهـلشرله!اصلإصا!!ص!،وأمالامملالرص

الليلهؤالهلمور،دررإلىوك!يرصاالأ*الىلي+!دا11!-،،ح!3سالد،63اح!ءاغرهـسم

ا؟2خءلأ)حمروجالارسوحدال!سصررالا..اللحجر!ايالة!لىرعوراالتصامامالصضى

عا-سدلمإد-طللاالحرضعد،مم،م!ررمرلىيهنعماكا!!!محد"لحك!!ع3داكها.ا!!

37عص6(17)ح!العوس.الالىلخرا&ىار-إلهابح!حلعلى!!رحا!سضر!!وسولنخع

:8!ه)ايحاكللمراحدتمعبمسللم7نارالووالىراطممالر!ةأرمم!!يرعالم111-

لهاوأالحالوع!!يح.لىلهديمللأوظدر،ركللارأحامهعردسكند!سدار-ى

لأا



طخر!

21122-13اح!رح.النصأماممىللاالارودرد

د!!بحرر.مماحماكصأكرمرثل،الص!دال!!ابخاح!علىمادرسطلى.اب.عزاد!إ-

الر،طمه*وكهأر

ا،لاحلصسءحامارب.!رأط...اسه5؟*+!01أبهاديأمه.الا-!ىالكا!.علاورط

+ةبراالباتةلهطوافىراالوشالحالعالراصلماولضو!أ!ا.الع-عال-

-856لرحاالار!،كلاشاط3إسالكلىأ!تل.3الماط%نلال!مىكلتلالكا!اط

دالالأح!ىم!ملا.لصس!ساع!أرصصىولى.ت!.ضكلعرص!،صلهاللىار!!!581

136-125!ع!)مم!حرانىمىا!ملصعاوهحا!الدضصمعبحل

تاملأ.3إكاصحاطاالهحرسكالصنالرتك!ا!رروممنلابجا.ورهـمىحردكلمملداكىال!ءإ

عد.ارواإلىرصطراالىع!صأصوراشلأت1816ورحاأصاناون،65)صض+!حالرا!ساط.

مر"01،عم!

(؟8ا-،12)9سيطءليالعهد

سعميات-رحالماممرارصمىاركالهمصشهسرنلالهسداللهحلإلىالإصانجبسدوعل

ماترأ-31إ-اشلليننسل.مكطفاشلاالهلصا!!وسادا.اللهالىمرلىعمداكل(

لىشكوكدعثديرحميملصرشصضإدلا،لىإليمكموحتالىأححةعدحيثموأ،سالحىل!

-ا!9)حروح،ضةرامةكههمملكةليككلرس3واالأرصكللىكإد،الحر!بمك!سحاص

3ماوىصمانمه!نجحم،عهدصعهولعلراض!النيلإعداو،النا!كللرصار!دندم.6(

-21-151!اضهوس511-ا)أعدا،داتصلمالى-!سلي،-91أعحاد)لهرضساعىأ

لار!الالهدالهاصالاحماللإفاتالهصا!ةللرحةإشارة+بثل.صالمس!لةمي،مهد.الكلهتحا

انييوالمىالمهدمماتالضامالمحطلهطالجراساتومعإلىإنارة،سا.،فطعوانمب3(26لكرس

الركلةا)ر،روؤشأر!اروكهكىا!رياصلصاص

اسيما!مىالحممرقميالمىوانططاسالص

الم!ر،صسل!ةسرعها3النداالحهدال!دةالأصارنت

رالأ!ا!اشاضال!دملا3كا2813-2اط!وا!للدإسابمساصسضحم!سعهد)11

-116ا2"ا-185ا-اوسطناد"اودكىا)2

لى-المهدرمدا91121احطعءجايىلهميورلكإصاشل!بىاللهعىالطانةاب،ةعمدا31

الرعصعمادكروحا.النصرعا!راللاط!الرلاةسكلاتاض3الندايهدىالر!ليالمهردكاكاطانه

تعرصشةصالمهرد

لمىكاالحهدلضد

الم!الرالىااللكرع!اتوألنا!.كاصابدننحبم-ا

لحراللكعةصاضبرسلع!واناكدايمامدسدصميالن!بةللمحاتكرعصنارلحهسض2-



يممصالعيالىاله!خل

إلى.لكلموتالوراحتعدعنموأ،لالعإ.عتصا3رأ3ا"91،1)حررحوعف

(1-ا!حررعالارلىالرعه!اللرما!د!اليرالرانص1\حكام3

عرصص!.(،2،)فاو!الثصأماممطمة!ممهالآحروتسته4لزاا*ىلالحهدا!خ!اط-،

ع!،الانىب!انهلءلأ!عردأعرسالحل"صلليمح!عاوصاالماحس!مم!ار!انرالحع

الطرم!كبهاللحىكهرد!،لىعهساللكالهاصهالألهه10أ5-

127تالاولىرال!كات،ل!تنانة6-

لالعهالحاصةواياحثامالوصايا

المحر)5(لحدمااياصرص-عاوصض!،المح!رعص!مىالفرسا!صحاحالىالتادعصصى-ا

أ!الآصحاحالاعتادر!ضإلىسرساسحدرلاصيحعرر!حامقالحامىالضدإلىبها!ه!سردادى

اتةس151اكا!حشى!اصا!)الأ!عابةلمركهاله!ىصاسالررحصالنرس

.؟05؟52تالارلالنادمزلا.لهسنرعاححامكرومىمىال!ل!مهوعلمصئماإلىاطارات

كحابةعا،.كا!الصيرمادإلىسالإعامه.المحراصانصثهط!ملمالضحمطأدالمصاضار-2

61!وحأمحاتارد،22،3اشكسالراععأطصهلى،للى!شعىراحةتمرالالعالرم!طأدا،

عيهنج!تمما2111امر!سادار.ةرالهـكت01الصراسالرتل!ا!يرمحعطالحا!9!-2م

كساس.إح!اموالسصكرمأدالاعتادو!ص

222،12)قالدال!ية.الأحرا!.كاتمرسصأد22133-23!اسا!اودةالصصشص

لهدهدىلطهرال!ىسالكلارللى!نجحهداتركالىالدبةللح!قركادإصانلدىكلادةكاطر!ا1

الهاالمعادلمصاعقدواني11!23-ا:!ام!-)!اداردةالمدلاوالأحكامال!انعصأما3-

حا.صابرا!ضنرارالأمىلصادمرصولع!للنصاللهاعطامالقداصصلحدطوص.صحرأت

إصافيلماتملا!صصنصدد،اابىسة)الصحرا.لي!انل!يهاشصلأدينصدولمصدسخع

وحامه27133-،23-39،51،2!2:10لأ.1222الرعدأرحهكلمماداوص!ضتلا

.(13-ا230)ناوتها،صريىحنرقرعص،حسرالتالم!صلحرالحةو!!او.الداعةع!الحد:لي

-23114(اطالاا-رعد،الهصاورعط،ال!طرعدانلاتاياعادسلالاصمالالحاصدالرع

-2،1118احدح!يالمهدمحاعلىالحادمهتحا3(91

ارتيا!س!دالمههبكىلمحتالمهد،ساالاساللهلأبخارإعلا!اصهسللحهدالأطجةالضهد!كس

سا!هرم!صاسرالمحلاص.اتساالداحارلسهرمثدسمانمرثلاإصاسلدص!لداجمىضعي

الجىرا،شالالعرديةأوصصرحلاص.لداص-رطا،بخاوسةستلاسا!شاررسابهر.

إ-انلرشسهالكسالصهدم!ارمركلرلدماارأحكامل!انصصلهارمااالسةلهد

ابتالسةياوةميولارستطرلسسصتطتضسد3قأظمحردالملاكةط.عىفم

دلبهنصاالهدأ-رندرإصانجلالدلبنالثدكةستكراقلأ+5!لأمىىمردسلىكاعلةبط

اللهاوسهلاحطرر!صعكنلاد.صاللوعلىلهيللطاد



الخر-

.،سللكيدعىياحق.لهتاشلاا!اعدالىعلهرمع(51شكاإصامممععهد.مرأ!ار!صمتد

إكلابر-ا!عدالههاتاعاإصانجلمعقيا.جاوعهد

انهمالدر-االحردبةأحلسالدإلىص!احم!ممد،وصرحراالعردةمىإصاييلتشهدإرركالى

شدمرا-ا،س!انلألمرصار!أوط!للدالأصلرصنر!اداصق!!ا!،معمنالهاللندكر

محراليككمضعرطاستدتيلدإمماقانلأيىطهر!سقر!راحق3روادآ،نكمإلهلهمرتلاإصانجل

نل.ا14221الكلراليإصانللصعردننرلمكدالالتطمرصلى!!رط13161!4!احررع

سددةلحراعرأحلصكمتهمعردسرألتدعالمىل!انتالتصاحرحكمرأ،الصألاإصرانبللس

لاظكتمدلحر-الديإلهيال!ل!الاأسنحلىإلهالمرأكر!شسألران!ى3عطةد،صكام

أساامبراشاإكاماراعطيهما!لعتر!،إصق!هـايمأعطباأربليولتاليالأوصالىرأدحلكماالصرس

6-618،احررح.الله

)ح!6.الهاليرأكىضمالىأنح!ع،دال!!سورلا:،الحا.فيتأطشطدورجةعحةإنها

91)ح!رحالحهدص!وحمطالدلحرتيغا!عله،اسهمدامم!كاتكتعأ!لل!!ادي!كمرحى17

مع.247،8حراتارلىالنمر!،ححي!مىحاصةلىتكرسسيرحمضلصرشصض،إد15

إلهي،ار!هفموسلأسفدب!شكرحدفانلامرصالر!ركم..9112!!س!

للخبرسبطهعي

إلىممالإصالحه،ا!ررحصصمىرالشرسالالحالأ!ح!!عنرصاتاياصحماحاتلى.صاصالحهدقل

الأصطحمداتة!رثيمطر،دلكرىال!رسمىرالن!بنالرايعإلىرانلاي!انامماالأصحاح

رالشرسصانإلىصا!

!عة،نهمداركحصالصرسمىكرلبفرنحهمكظدانهارحدتيلالتسلكإصانلتاملتلتد

صبةالابلباةرابغمرتهمعرلةإلىي!ضردسا!حتنهابعاسركاساالتيالسردفيساتلي

دلكسا*بااليكررلد38(7أعفاود38!121الحيل!نعايصرراادكلصالسلماءأحدورىكلا

إصانلالىسكيدروسا2-313)إوبا!دسومهدصةسالىورسعردت!للى!قحاإصانجلر!!أ!

ميالر-كارى-(51لأ-24مرضع)ساردساإلىنجحدتالكردلىسحاسرأرمالىنانةالرءإد

لل!ل!-وحاصشىفعركهإلىاصضوانص+مرصإوكحت3الند

حالىالحيالإ&ابهؤاال!!عادةمرصرليالمردبةصتالى!حملاعىص!الأالسهإد

المردكطعلمواحهحااتىا!ب!السمرلاتأماماتلكى3211)حروحبماوماوازرص.السا

أح!امااييالحطمالمحا:كلر3ا،لاأماللهر!اأميدنرلمايالهمصمصعل161013رنلمرواأماصها

التاحلةالهىلةليال!افتهسشهسدتوللطمهلهماطهرار!.على3وتردمتا3شلمروامامومحمملهم

مداط،ش،ال!.الح!سةرالكللة+ا-161احروعرال!ىرالى(.رادلطحامطايرص،لمرلى

13عدتار!)بهكلراادلهأعطماديا!رمرعرصلمسنالاوادمضلبصص!لات115)11،16

الك)محرليلهميالةالأ!حلال!ملدكداسلالميانةكاياالىلكلولم6311يرحاصعا

حدحلار!اعد!دةمراصعليلرصرحاتلدمرو!ر16-:4اا)علد(رانرمرالملرالطح،رات

مةلىا7-1712محرلىللماشانهمعنا3-1602أحررجرلي11ماوجس1522-26

منرراعهسيلرصشم12-121)عددرسالى-صكى6(-،11)عمرردىرض!صه



!ضيمالحهدالىاسحل

22اعد،لي114-1612عدر3،-1،2ع!راتاو!رمريدمرصتادةرصدالكرنجةال!اة

الدإلىمرحهشدطكحىمححأرنلقنلمر(ه-،21اعدطرلىالرلهدىالهاةمىانكرلى(13-

ا!3،ح!حداود-لهمإلهاومدنطلكرلوا،نالى!لساواإ،امحرمىتما،اصمد.لادام!صرعب.

الحد،-الطماما!كرتدلدأكرىعلالةأرم!،طولاحر،،ءالرتلىلرت(51،716

الكاطلاسكالاراتحرسرالاتة!س-ال!س.علايس!ىنلا-تاليتحاةالى

آ،رنع!سه،لاتحرلهلكىلمادلىالن،أطصكو.حاعكلادلك،والحافالمانفهررخهالى!عدلرمير

(83اتال!!د.صاعالى!سلحرحمالكل"الإلاري!وححهلا!رلىاءبصلمكلكي

الحلمماللافي!يرصلرا.،!هـتإلىوصلدا.صرأوصم!انصح!وحصالشاكالهروس

،تهيداولانح!يهدشمرلمولا311أصاناور1،2413اللهحلسالمهدتا-رتد2(؟-91)حووح

جا-سالمهدكلات!اناممحليل،ا،م!كلدابخر،لى!ملاكاعرر-اللهحل،الهلمدام!!

تأ!راتحشفثموص،الملاسصأرع!اتوحردواصلاطسىلألهمحر.سحىحميمد

الاضا:طصكاسصمرصسعلصمحارساللها"احولحرهـ!وحلمرحالاسصحلأ!ي!ىالا،+مم!

النسوراجنحه

ضصالىلارحل(11)9الإضالمطتكا.حاحلإلىارصالىصضهرونلا"له!اصاللفرص

وأسا.،لصسصمضصاأفياصإل!،بلصرنحرشر!!تنرل،مكداصماو.الرحلكلا

حمعسس!اصةليتكرلررعهدىرصصلمرضصضإلىسالأراؤسيرحتالورأححةع!حب!

لهاصتكماليالك!تمىمدمندمة،اتكهةسةلينكرس3وأالأرصكللىلإدالنر!

(6ل!1913،فيصاإ

صض"!دا،قيراتمديكلكمعراادرلىال!اوأب!طرا،دافسصار،نطدالكدتمد.

،لد!لأح!مد!انهاحيان!مأدم!الخاوةالى-!!رملى،عاصلىلكرسدعهسوحمئآبصر

ءللفماللهمحه،!رصرصة)ض،1عرمةكصي،3-19116الصسااد.ال!داحدورى

حاصاراطاشطار!بحمصالنر!مد.وص-ا1915،الأرصكللي،لأ!صةالهححردتصلىولاانمرس

فاو!)!حيهاسةس!!ةكضممل!عرسالارحاصةرمههلمملعل.سهلاتارلىحاصةركحه،مصه

(2-919)وأل!كامهال!!%انعمحمطارالحهدكحهرعلى16هـ،2ممط1

العهدصس!عكا!امه

الحل4-علىسسهولةعععازرم!12،)مدعان!البثامأدعهدصعأرإلامهمدانعصكا!

رأكلرااللهوأرا.ضحاوالمر!61133الكامى!ددوأطمرصوسمإصانلعىكلرلى!ترلد

32)التصرردشممىأدىا!بمهمرلما-613إضاصالهيالطرمدارنكى(201)،،ر!صا

651.اشحاودطا!

رعحد،31،6نكرساناو!3الندالسادسالعهد-لياللإحدىكاتالطحامنارلسوكةران

91-3،18إوبدحاعةاا!-157نكرسأ!ار!او!-!لادمعيمقر!اد-الىيلهدس54



25111(اكر)الحد"المهدإلىمحارا!دمعاعهد!يالوثادكدحلحىفرةبعكللعصكأددا

(915اح!رحللرساوالإصاعلالطاعهمررطال!ام.عهدمرالحهدومد!

شس.التدلرم7-118لأ)فكوندإسا!صحارلاتطعهاديالحهدعلصص.ياعهدإر

117أ-312اح!رحهسسحيالحىالى!الاالي"لعلمراراتاللهد!علات

ربمقر!راصص3إسامعالعهدتدكاوعلىمزصممرأوصسالمردكةصاتحلاصل!!رعليه

"31-25ا،عحاحاتانار!.!مىالكلهرتيةالطفهاليادةنا-أدكا8(.2-3،206)ح!رح

-ط925)حررحر!همميحالأ.1717تكالنهالعاجمكردألىالى!عهدبمنماكةمر،ا35-

رالأماةالمرمركل3-18!،316-91)حورعسالىالمهدمطضىطثمرما!اتدعد.(6،

ا!سا.عهو!دتاوصحهادىالأص،اتسد-رالسظصتواك.اللاليطعافكارالمهدل!صوعد

المهدن!سةيىلاررردماتكررالهادبخللهاييرمأراثعرانىوالأحكامالراحم!

احروحسوالأحكاملن!انعر11اا-لا2)حروحالصراط)الرطالشرالكلاتومى126-ا؟تل!ال

كلصإلهكالى!!!!يخ!انننرصيملياحصرتيادوصامانيهاوصحتكللهام!21-123

الحدرلوارصعوتل!ا8؟91لاوس/65)تسقكتلرن!سك،تحرقككلرمىسمككلرصليك

"2-ا!)مرلس.،1+ياكدالامرسكملقال!صبىلهات!عنائلاالرماتيهاامتوظمكاسليحلا.

25-"2(1لرلا.،،،3-!2صنى34،

نعمهعيمواسرفيلولضحبموسىمعالربمهدإن

الألصاواحرإلىسكااتيابخةلل!حطرطاترولتااللويهالحامداتصر.ميرذلك.نكانايك!لملأ!

عرا!لهاكرادحافى!ر.الى!كدوطشارليهاالسهد!لاحردألىالضمىكاد)111اي!وللافب!

صصمحاطاالىحةالادو؟الى!اطرمكما،سحمردصلرقشاسإسا!معساينطعالأ*يالأرلىالحمرد

رتحرسحنرلهلتتتط.مكدادلانلأشدسدسرحرترع!ليوانصرانمي،ممالاورالمصدمالممحىالحلس

91،1)إلية!كمرحتانرراححةعدحليرأسا!ك!لمىصم!مارأ!مأ-إصانللي

(22)،بئالصردتصمحرأرصمىأحرحكلىال!إلهكادلهالا،

رتيصئل!شطأدإصان!لمدكادالأحرالحاصرمى.رالحقيةالصردسالحلحةالسهبط!حطرسا

-لإحاطدعرماسا-ا!اا.روضرعطاعهسهدسهوشنط،بم!.رعحاف؟ساتحورماالسر-4

لمداما:بةالمزمىاضررححدت!شممهمعالى!لطحهاك!رضانمهكاحكلا-صا،حاعهدإر

لهم،النرنرمخهرلطدالدرمةممهـحا

إدا+الر!روالصالإلهم!اطسةصاللاحقها!احالنارلحرايايعلىوالأحكامانرالعمصألىكلا

عطكلا!سكعمرلاإلهاالى-لهاارصاعانيوالأعكامرالكلاضالنادا!ميطلاشلاعطاككطلك

سلأدالىل!لامرلاعطمهوعحاتآما!الرد!رصع،ندطةيبمعرمىار!داح!حا!مصرسلصعر!

مدحميعحمطاإداس&طى!ا،مالأطكلح!لالبك!إلناار!رشتىاانصالمسمصحع

(22-ه60تها،أرعالاكاإلهامار!اطلسلهاالسايا

)1(5!ص!!ك!صء017طا!ا*هس!ه!15اعحا4+*!طاا+ءاحمهكل!*اكع!



اسوبمسيييسحل

سمعحانهاح!ىالليطلى!كلح!تد.راش!؟صررلي،أح!!رالمهدضافعاكرامافللرلقد

(23،7،حدحقو!)رلى

ال!ي()كلرامامناثسيرالههلناام!نع

ألهةناصعولهلانبعهمورولمالبمم!و!إرطلراط!الر!،عهدك!رعاد.ان!فردركا

-321021)حورع،أطلهداطلعلم!صرأرصصاعمدطالميالىحلصصمرمدالألىأط!ض

المحلسعشل.سترسص!صاحةياححاتندأ،13-131صا!الأعحاحاتبلاحطللصراللارس

تظالرصا،مبهاتدرونه،كل،راربم51إلههمحر.اتحهةصرنمروماوكلسك!البمالدص

راعادة،الى!مىالرصت3ليساتروحاكداللسالعحلنحةوليإصراطنح!همعالى-عهدر،كد

-1325ط1)ليلدوط-اتله!تناعا،فطر!إ-انطظ!ص!بذمراقدلينبما

13ال!ا)تلأإصافيإلياللكةانفعسا.لجارمرتيحدجابم!س!أشكلىاني1330

19-طهـ)229سالأولمولوسننأورضمرعاعناا)بهرداحرلا!اصانل،الامزوعاص!

ت!شحبمخيعر،إكلتسرا،حرضاكهدادصاراحددسعكل.بةاتسهـلللكةارذماق

21املا.محرارصصاح!خكاليإ-افيماآلنك.طهفرتك!كمام!س!صاصياالملكةع!

،ال!صالبرلةالاسان!ن*طنسالىكلارص(324)حررحللامرلدلادع!.حاماسى،181

فالدىانحطا

لصعا!مرررإلىفط!راط!.ضأرعك!.ف!كدأ،رات!واالهل،فعدطرسلام!صعا!لتد

سارلياكن!وامبالالر-إلهاارادرالندتمبااثحر!ممانيشلالأ321اطمهم-آلهةلهم

رالط.،!صرتنصلادىعمادلمرالحر!،الكساتلحتنبهالهة1-،23332إوسا)ناررعهم

61-325)اللص3لر!رارا!لرالسانحوالر

رمرالنصدراىاالى!)،عا،انهادةلرحىمعهحاملسمارمرأرس!!الهلسسصطركسا

عهدكرتدالتأرسلناالرتلسركرك!طاوعصا،اشلأرالحرركالح!والبهالاتطيهلي

.رطكلرأعاعار-

واررش.اغصمدلإ-انط.دطكل،دسلاحطر!لةرلأول،331،13سلأ!حلمىبندمالحد!صاإر

عبهمعصهدولىاشبماثمداالله!كيصإو

ثيابهسكاسالإلىادلتداتسوال!(النموصالفدالإله()بهزالى!لدىعرصلر!رما

ميع!!ان!ا.م!ج-نامهح!ةس!سل.الىوالمصرارحتل!للاعسماتالماوكالعطمصحص

حدكع!ل!صةمرمملوصلا.وحهطضنال!سلىالس!اد(3391ح!وح)،أ،3مى3رار،!أسا

ا.مصصر1،سلدخارلكياسرةس!لأد.:لانلاال!3عهاعرالىبخزنرمةالىل!كدمها

ر،ولىن!اسهالى!محد.ساحادالى!اااللها-م!كزعطمايما!إترارمزرلأرل!طصقابم!اوس

رالعحة3الإعا!الر!إليدال!!حالط.والىلاالإحادرفيالحمي.سصدمن!&ر3إلهالى!ار!

)ح!634،وارايمكانالهلليالأبا..أكاوس.ايابالى.إنما،،م!ند.إكلاممذلىرلكهراكطة



الح!

النر!مىأمحلحىلمإسرانجلنطمرأد!دتحت-وة!ندمالاك!"حدورىىثا!حطم!إد

ألس.2اضسصكدتليواصحرمدا.ممرأحمتانيا!لتالحمةميول.حربأردبالأح!

لي-مرمماتر3إر116)33.الأوصرحهع!الدس!الحسحعسرشحكأ،نتوساب!لى

يلصالديابدالحل!ا!إء3رتمرد3رعاديحهلهمكبالدىالسهدنجحل!اك!سرانلنطامامهمالى-

نانل!،أطواحدركلعاحيواحدكل!ديحلسر!ء.التلإدحدلدأطىشا!شحن!!تجرلعطاصدلىإ

طنهمادكرولأإنصمنأصمحلاكلالى!يتط3كرإلى3صبرسصهم!ل!شكلهملألماد!اعرلرا

،3(311إدحماا"حد

اللدك!الأرلداللرعدعدكاتاليالكداتيصمررالبسصسالىب!ط!دالنيالمهدأ!دللاحط

سمرعحاتآ،تصحرىكاسهاد-سسعدالحمدمحاضلحةءتحادند1،2311128سرصكر!

يحعالىثبةمرى19لهة61عطدةعنناطسا!ا11117)،عمديس.عاكاط.رطحم!طراإد(11(11

مدا،021)!تالأرصص.الاليدماتصا،رصميرمالرقمي.الاليممالهاعررأرنمانهل

سركةآلهةصعصإ،3صلرأ(-26ا"".إض)صتذله.!وصاد!ال!مم

محدرأ11،،341عررالى!3الأد،لطاعةالمرارلانحاددعرآدانهحلىليشمهمعادبعهدكادلند

ردثلسثمىممض!للهصالهنهم،ووامرشلىالأرمىدس!سعمهحاتخطعأرص!احنر!أرسحرأ

-3،51)،آلهس.لداورممدبخكرسحدا-لنم.ورانهمطتسلجكنمظمنرناحد.لجغ

عهدتحطاوصدفيإصاخلوحردرصأطسما.حماسرالعهدالهررححمتلالى.الملاامد!!ى

إلىاياحرىثةالى،لئر!لاشخى.(2-،2)ومادبهاحلاصهامرلألهطرتكلسرترإلههاادب

والأرص،الماحاكالهيالإلهطدارالعلقالإبمان



للاهـلشا

الرحة-مر،.اللابالصرعدراد،.ردعاالمىالأعلوصاال!راةأ!رصان!السررمر

لكلعاماسوماسص،.،ريساللطر!بة!اسرلهلاتيهةاح!شحماتدلكسرنتهااالية

احم!وعاصاطالكتمهم!وطاليسدطرصمامحهاطاصلرااللادل!وألىحاصة.الطنبالحا،ةأنراع

223،)!رع!يددصإلااللا!سسنجحلت،+لهاالكلل!ةله!الدتيقعالص!هـلاي!اللا!سوسنر

الأوصصسحر!ممنخصكل،الطتىا&يسسلمتصللالإضارةا،مده3،1-

ا!يمادفىاديةالطنرستوممادط.ااسةاسهالطنبالدية،لمادةارلأممفماللا!سسوصر

الأطاتلهدإطارااللارل!-عر!.نم!اللهانمطقاهـمتأمماناتصصاتوراةأساركاتوإدارادا-

.!دىاللهو!ورالرمةفياتبهادصلحتألهإد

اللهجمااوي!لحورولامهالدليمرصصعي،اللاولسصربزكمهـااتياصيةراياالهامهرالنطه

.،شاصل.سي.،صاسسرصال!-،ركلمالحاررشدد!2018-121)حررحإ-انلرشمي

عامرس-طادسلمإصانلداتهـحلها،الإله!لىاوللمطممرصاروراحارشد25011الا!س!

حاصةصضي!عن!اتىرالأصحاحإصافي،!مهدأو!د.()مرو!الكهةسةتاطالارل!ص!مإد

ارحلراحزام911814الا!لصالعر-ل-االأطتالمامةرالملالاترايطيرااننديىثىلتس

امةالصيزليكلا32(91ألارل!،إلهكرنخىالثبئوحهرتحن!متقومالأفامام،سسق!لالح

33(91الا،ممراوضلي.عطصلأكلكمكهـرعهه.كلالرطىالصستممطحا!ة

ركالىوالسرتوالهتوالأ-تالص%فيالطينندعنحلاللا!ل!صسا!اليالكهةرحدت

والرسشر.أربلهبكىألأي!+.ا8!حدحالاولىمرددعاندم!تميملدالكهرتطم

صسلنصاطمرص!ركا!االلطعتندمإلىلمالإصالة،211612الاهـلىعطاكاماسر

717أح2طدل!.283)حدحرانمكالأد!عاللهراشارة+ا،مرعحامرسالطروكلدلك،اسةاعال

92(حروحراحع8(70اعحاحالادسأبامصةتالاخما!تالعطتكفامكات،الكهةسدصرعد

ركلا!سا!تالحهردمماكمرلمح.االفااللاس.اتا-ولىلبطجررالاعتالاللمانحيتلعر!!

والحاهم!ال!احلصطام!أ!عطل(لجهحل!اركلطاتةيتروعأدالكاصعلىمح!ر!

كمطرغتروصاصدشطبهردانسملي!تعن!ةنلاتلى!ص!عدستم،صلع!أط

،هـس428-1826الممدص!911-21013شمدع27.الاهـل!الحاصلهـمثورةاللروصللارس

،لهبهل!ص.اناالفسات3وا!حزحرإلى،لإطلة11لح2

نة.روالعدبحدستمأمحت3الى!كهةبكرلرااسرر!ااكسءرألاكلودأ!امالاشادةط،الحيم

لا2-616الارلسلاريسفهاتسعراماظدسلدرمرص!قو!اسلال!!مىالأصلفىىل!ا

624127ب!لعددوا



اللاوبن

لمدىالدس.اللابصط)يهر.اار:را!ك!،الانالأسا!أعارعىيكركلنكلروسرعرفا

ردلبه15لاويسحيعإبلاصع.لالل!-،سرتالالمحيةلا!لىصصرفكساللهكلبسن!

23)حررححررسالدحملصح!م!درواطةالدمىالححللحعار!سالمهدات!صع!

أحا،9-5،51،7،)ع!حلرارخاوحلواحارلمهاالاخاعحبةحطاللاوسراحاتوص

المحهحلالىحاحهكطلمدلمحتالرمدأوصكمانأوصسالن!انجطالىرمىإلى2325-132

يكهراأنصر-.يريعامسمإدضدطا،جطاللاوعررراحهيرلحامرسومىلآحرسكا!سلهاوالإضظل

إلىواطلقرارأحمرحم!اللارمردتلدعلاييوالححرلولتبصللرشعحاتك!ةلمهأنامط!ك!

طدإلى!لر7وخهراالمهىاروضم.إلىإصانجلاطأحعمععم!حع.حاسمرممرالدضملصدا

111-لا،11اح21أ،فهمإلهللىورسحراإصافيإلىار!

السفروعشتصلاتاقسام

7138ا-1)اد،لعزسلأ:اريا

111671الغلتاكيانحأنراعا-

ا-11117الوقةةتا-

-116ا21اننححهلىلط!-

71-6ا!5)الإغريحهص-

7138-08)6اللبانعسالكتوسبواحمات-2

.901:021-،)8وانلاطسدللدص:نا!

136ا-)8مر!عى!را!هكهةراظ،احلا!-ا

،12-ا-)9حم!رعلممحا؟-2

21-111يهاثاصلىاييالسلةالارم!ار!عالو3-

.133:؟.-111:9لالعاصةسطص!رانع.نظ

7،(-11)11رالحهالطاصالحرالا!ا-

ا"1211الر،دةصدالطه!2-

1157ا-،)130ارالمكىلالنا!لحلقطار)ا؟كادالرصض!سة3-

ا-15133)الهىضالع4-

ا-،6.13"ااالبىاابكلار!رالم!

-114لأا.)16الكهةسخيهةدحة2-

(-91ا5)16النمسصطةدثبة3-

(22-2لأ6)عراهـملنجى،-

23-،1613)اليمالرمدهلا!طمكلةفماى5-

.(--171انعدسث!مة،خاسا



!بمالسالىالممحل

116-1)17العرتتالمثحةمطدا-

31-لأ1811يالداعحاعهضانع2-

ا+-ا)9!طريمةاصدية7تحا3

127-21)ماياح!م!حا!اريكرلىعقرطت،-

133-21122)كالكهةحا!لىظ5-

ا،،-2311اشهرالطلل3المرا6-

31)23التيرما

81-،231المطررعدال!محعدله

(1،-9)23الهحاوياكررة!قص-

ا-32(0)1523اطس!ة)تالمح!مدد-

(،23-2314(الطالوعطربمالكظ)برمادكعالنهرأعادص-

(-23ا!،)انسدد3رحراالحرورحرالحرسلأ-

هـا-5ا25)المريلرصهالمطك-8-

5،1-"251الريل!-صة

6،1-ا61!خا-نمالى9

113-26131الطاعهسكا!أ

145-،1)26لجملاميم!اللحة!

،13-201الادالفررال!ورا-

لسفراحعال!زعن

اليوس!اله!!صى-ا!صها.حاوايي،مالطصاليالما،رط!تالحا!طر!،الحلاسمض

رليةوانال!لمة!للا7صلاكلىردك(الي!مالدكا

،2لأ26،11لأ1هـ711382.صاسكارصصكوا!ةلفشتار!سعروسالىعاىإر

صكلع!الحاتوطك(1االا!ل!صاضأ(،)مردعيسدلددالاحنط!حهةسرالهدت134

لك!صاناصابرمر!ى1111ام!الصسالش!لىليساتالنكلصانيةا!إلىالنادا

اناصلالرمصةاطوأوا!ظالى!أص-،تععمةديالمثص7لعندمرصدعا!،!رأطم!ولى

الثادةممكلصصقيأد4يهانالةصالأد!الصمىالأرلدالرم-شحلةممل-تملق(91)،ب

-41،16)حررح،مملمك!اارللاأص.ساكلكحمسص.سلالىورأمرحي(الاحاع)حة

،1613الالبها!ملإكا.صحماار!أصكا138

اثاصماودحصاالت!راصالأص!ى"الأصاوالسهد،ستساللارل!!مرليلحهلتاالإضاراترودتءلما

مدابهايةأ!كنلودال!لحا،صلطالال!اليكاماصالهد-لطاسىاسالر!سالأخ!ىاسة

الليالهكلمىللى!عمدتاستيوحدلاالهإلىسا!صاسهالاسلىسطبقحطمكروص!يتمتالعر

نماورتالكبرآلهاعةبالإضاواتاصنلأالمياللاهـ!!أد.للسداممزكدط.اليسالمردةلحدنايه31

اليفل!اسووصصإلاي!لم،ل!صارل!اص!3والرااياعاومىانعالدونقديمالر!عهد

اكرماضححه!عفمرالسر(لىلؤكامصرأوصليصالحروتالحلاعىا!دا!ضا:والجلبر



يياللاو

أيالأليندس!تكونجر!مصرأوصسأصمدعالسارلهأعاإس،لانلألمهالى!يحاصم،اف

ألاابيكمالىرع!علونل.سرالالهاصضانيمصرأوصىعلهـرمل1،،110الاهـس،للوس

،،(26مع13،1)18.نلكرالالرانحهمر-شملرا،لا(لتلاصط)الكل!اتإلياسيأت

1،0221خ6123،23،،13،)التلصتنطاصأرال3ماالارصاتحدأدمما

للمراللهلكتاللاوصبراعباألىيصراني،الحا!طى.الحلاشكمطاتىالهامةالحنانئسشلك

:ردستداكحيود!سا-صىكااليلحدسارصتلمراأدي!لهللأحدمكارلاأءلاكلد

!لا،+3*.طه،!دهء!الأ!،!،

السفركاتبوعق

ر!ال،كبرأشددتالىرالسازمرصعدع!لنصالإلهةرالأحكامال!الع-ىاللا!كى-رد!

السمهمىاصحاحاعكلرسسم!ةنلاطدمىأكروروت15نلأظمرصار!أس!.أو.لوصارل!

الىلورحا!،12345111!11114مرصكاله!ردالر!صدتوكالىلل!رأصاعارالنور

جهإلىالححرلعسد،ممهرص.مررالكلالمحرت!أرصهسا8(؟)واححهمزمها%سد

2لاجمرشاخىالاخاع

،،24خدحشليا)الرطكاكةاطصراتطا!دو!رالهر،ح!هـياراودالكبرةلإضاراترص

رعاله!صكتألهاأوكاسهامرمرصالهبرحح7(

السفرمضمون

ححةمى،سالرجمرصإلىارب!اتكمانياالإلهبةرا!صاياوالأحكامالرانعاللابص!تصى

!اكص1215)صدالهسة،!وع!2511)حم!رجالحدرعد918!عم!ظرر11)1الأحناع

مىذلكلا!تثدالأرصبهمحهال!!الرعهات!ساتسكبةشنفإلهةصاهـةصتلها6عالمنرم!

ايهاصيآتأسااتيكلحانارعى!لرتل.صلرالايهاصيمانيصصرأرصعلنل.فياتا!صب

إلهكم،الر!اياسطبحلكراسمولرسرانصتصلىأحكامىتلكرا!س!انحمر-اتحلرا!

41-183الاب

جحرما.أدا!صانجبرراصانيالرنةالىحا!تاعالمعالسيدثمدتحاطةراتالهاتوادعى

)لهؤاالراحدابهدبالهس.!ردلايه(28-1826الأ!حاالر!!هؤأماممكرتع!والي

ميكلجرةدر-ع!ر-لات،الحا!رةالرنجةالثحر!يةدب!المكسرعدم!ةالصلتاروحيةاد،سة

)الىسال!سمةسرالالصاصالح!ةدالنهراتالمحررلعطالر!ةرالألضالإلاماتعادجأحدت!صاللااحدمة

ألعأرعنرودارعهيهاصاتانيشصطتسحلادكررصعوالحساللرتممهرمم-االندص

وكالى(2026(1651حررح)نا!لى.الاإلهشسمةعدلنصولادار!ا!همماتدابي،251اعدد

رو-بتلم!!لرلكورعهصأعصصركلالأحنةالو!عاداتكلسلهانا،لتآدإصايلع!

.رراالماحرصرحعكرلهدسدأرصصل!عدالإماددلكعدرحهالى!دلصلطلحا:النصكل

أ!ا-وسلرمهاهـانصر!عكلو!4إلهكمار!األأسند!بمرنكرعو!ثقفسى.نالأالى!!كرصصلك

81-201الارس.ضيالى-

اللاويينبانحلأ

مكالهاحمدالدياللهلىإإصايلفيهابنترله،رماعةجةأطرأع!مصرانعالحااللارسصرعصى



التحيم!مييىالمدحل

كلالىساالرعداوصإداك!طمياتبمعأرولبلالاحاعحمةوعاصصمالحهدينطمهر!همص

كا-لحىرضرلةعاتضتهـ-يسو.خىاللهإلىتنر!3اييوالأحكامالرانعلسرلوأ!الح!ورى

رتتشالكهةالةددا%اوأاليسدساعم!لي.أروشبمل!ضاديةالحادة!تبخاكهاللا!صيص!

وقيللههومقولةم!صةعادآالى!لعادة.ا!!وا،ح!ممالش!انعحاصة3تحاصاخرا.لا25(اح!ح

-راللداتالدإلىرا!،الطلةحالسر!ملللىبحاصأتاتمماصصر

سالحساحالهه!ركا!د-ظتط!ك!!أ!علطكا!اللهإلىبترسوارالحافىللإلاديكىرخى

اص!لي!كس

العكمير1()

ال!حريس)2(

)الجرا!السحةالى-اشتكاله!يا!.ضاو!ساممد.التم!صعع!الاالميضشكىأددج!

حسمه!طلسلديحاعدسأترسض!.ا+االكهمة)موردلرسفرلهلى،للتاشحد3له:لدارعالمت

(15الاالاخاع

يرشجت،112-170711-311الإطلالىع!ديرعارك!ماالسانعأشصاللامةديحةونحد

أ-نهمعالنمحةشمممأكلهال!ححةمىنضوعااسحع!ر!رقال!احية.والأح!االنمربزحد،ال!بهحةدم

اللهمحمرسش!كةكلبحةأعدتانهو

للهوسركلحدعمعا:اصا!.اطرعأاروطتلمحررمى!مراآرلهدكإلحاماللا!دضدمدسحه

و!الحة،ا!طاياعنشكيراىصلهشدمس.ا13-706:8-11الاويىالحرتةضلمةعىاما

34عصملاميالسيادلحهراسعلىطلهاسحهشميحعألىسسفلالحرلهر!رسةاللهمحالإسار

أحاكاالحةساسلكرا.ي!ل!الفصكللاتطكرممارصاللهكىركيةلحىكل!انحةاسععونتم

(02)أس.فير6لحةوديحةلأقرط!حلاعهرأ!ابساالع

صو23(-1166،1-ا!2الاب)!يراثلاحصبر!تصدلنلكىاايفمتضسةرس

صا!طسسطالكهلأيهاثنرمتط،سإحراتطدا1-71لأ(315416الإصحةدد

مهاأحرا.سصاللهةرلرقمبة

سالا.17111الاهـس،اكمميميالهد،صللحرا!نمىناتلأ!صاصقةالحيتولع

!ردما،صيصكاكللاإس!ايخلليقكدكسرممع!ليكبرار!ممتطاسحعرإبا.اعطي

،لى.اكافىلمى-الهل!ةادمحةدم!!سد1171112دمادصطيميالاولالمس-لثل

كلمىارلهمأطتماطوضجتالإسا!ح!ضتلد.الديحع!الدمسشألهكلنى،المىصمكلصالع

ادكاح3!رسلطة3الكمررمحا.ءلمارةإلىلخاحالهافىا؟سادأر

الهقيتةلكىحالا.يااثطنصصةلىسحهطلالرحدألهالكال!.علاسمص!كاالأصر!تنة

الطاعةعلى،انمر-راينر3شل!لحمهمن!لكالحر!الح!احا3انتدا!مصةمدر3ار!أ!ميالهات

وي!،القيهاللهصةملمىمر4الأنمالإلارسو!حهاعهاوابكبالحطاياعصادألىايام!وحلامة

إبهينتلمشالهافىللإسادر-اللهلىمتطا!ر!!رالذصامع3تتدألىإلىلالإسالةا!!رصغمى

911



اللاويئ

راص!ا!كمصنصراتالحطاكاسريسالحطأااتحعياالحهرتالهطاكاحالاتسشماسانعمل!وشل

!نو!رر،لدورلى!كلا.لهر،لىلمكءدماارنجرسأركاشلحرما!تولبىلالدربطبسابن

اتندماتملطخلالرص

حد،إبىيرددلكعبيمحله!ر!كماالحيهرالكر!الجاةع!سلةال!الدد؟بدا!!بنرلى-أ

نهرطحراتفىواتمىأعطاامما

إلههاطر.االى!سععلالةشص!-

إلىمعالحهدركر!سهحطالااحهرورإدااللهمععلا-صلعكا--

اد!مأطرالدللالدمصلمرأ3،رانروا!ع!ادلالمرممحر!اكلادال!بحة3نندادكالإلارةوالمح!كل

اطزا

ىاكلنحصاحلهوع!تس!حرحاوحا،محلاسداسحهلتحملادأ!الروىلدصالدراىرمى

اللهمعالإصا،نحنقرعصاصاالحطابامد.وطحاللهورصترليحرراصالأالرروئا*رسشمها

انصا!صحاحأدالما(رالهرسالدبيالطتىطا!عها!قدتتدسرقةتكىدلد،للإساد!حتقلرادا

التدبم(المهد1الت!تال!مملسا؟سالىإلهبحراأ!ككلىاحلاقيشرىارءشتدعو

لجديداوالمهداللا!

!بهسشددرماايدبدالىإلى!ر،الىعيهاللاري!اصراكرالصا!!ددسدرلىطمخى

!سك!"الحكدعالصو!تلأعهادأناررطندسسلىالىح!درصاكالكل/سرودتلمرص

فانلاسلىاد-لسددر271!السكلا،2131صص،50،31919112293)ت،كلك

لرلكا!أدالككسهليمحمرعةسأحرىرصةت!!اد،الامرسأكطمندعبراأ-مى،لأد

.،لىبترلعلاصهأملإلىرصانهرلي(ا)!دالامرستيهل!يسالت91-"131اودمة،كمك

5،11)علاطة.كسكفرث!بكلراححةممدتسالاسسكل

الى.الج!يرا!ةممىعلاعارملأ،الحدالهالمحبرا!ةانمىملالطنيالامرسسرما!ا

ل!صباتلمالامرص.لإلسارلىلأحلهم.حاالحالةإصانسلت!ادمياصيمرعإوطلةاطص

وتمم.للكاسل!كاوهـادس.الساع!حصلأنسدللاسصيرعلال!ضد-رر.،الأبادصس

رأوا!ص!جمطلىوالأرص.الا%ولأددالى.ا1-13،لاوكيا،،8اض،مرص-أصاسالن!سا!

91)تىكاالى!لأحمدةابندحلاراروتسادا(518)تىالكليكررخىالامرصمىواحذنتطة

للكررتجىسنرل(2لا+لوعرب،2621الاريساصريإلى.ادالىإطكلرأسل!!!لارفحمت

وم!مراللى(ا!سصعميمرلدمممصكلمهكلا!الرحدألهكلصى6-21116كر،الهىلداممكلالم.

ا!اع8-16ع!)ناولىال!االله)بمةالكيمامرالل!الح!طالهبهلعراررعلىالحدممدل!هكل

لتطالد!الحيسمالابممى3،التدللعمددراصهمحلالسالح!رعالى!طمراانالأرلىالحرد

لتدبمالمهداإعلاساتسىع!ط

إتمامإلىنحلاننلالمراعدسمألىالمىريرس3التدالحيدىالمطاةللرعردمإظالمحدولالحهدأداي



ملديمال!هدالىاسل

التبمالصهدم!طماتعمل!ه!اال!!لالرصحلحررلاالحمبدوال!هدالرابم!

رالهحالمةالكلةالهارسلبه!كىبحلالىالكمارإلهالاسلأوريالسرعمربىالحننىرالهكل

صاممرعالىورسالإكارعواساليالحة

اليم.لرعاد!(محيإلىش!رابخاعرصامع.راساشعالكهةحتبسلد!طالارم!ر!ر

رمماصرلاشمعلمهشمورانسكالىاسواسحا،نداسلصسالهحا!برحدلطحت.الهبلوس

الص!ع!الحصرعصتعدأصلإلىاعدسالهط!مدااضرلدحثاماسا!وابخلالهحا!

بكلل!نانجلسىى!دلك-عالحضصسارالنثحالححاساساكلا!وإى.27151ضى)

طىوإلىكاط!!!ألهس،ا!ا+.؟ا!ل!أ،لط!حا

عبرايه!!ا!لا7ممح!،!النرنلهامكلاتعقطرندعرا.الصطسالحكلارةسخثداللاومسصا!

ممعلا-!ر!الح.سشهاوطشملقبااللارل!ص!ن!طلمممأ!شطعلىإداكرل

رلىاللهسا!ةنطهرسط!اكر!.اللهميسدكهةركرنجىللهىسالعبرعجته

لسفرالةرصا

و!ارةطهرر!خي.()طز.الاإلهضم!هممرصإ-انلنلكا!مراللاومير.لمراياسساسدإ!

الدصساركىأما!

رطمصالى!بكى،أيطن!رسانااسدانلب،ك!ساالكلا!نيال!لةرطرتلحص

ك!ساانحيكهاش،افيمرساكدرصم!طوع!صمرطكدصسطشعردارإ-اندوعد

(91091س)تاو!+كلمكق!صك.!ي)118الأيةولي(.912الارمىالمردكةس،الحلصالمادى

133؟91الا"كل!ككه"لرطيكارالحر-رالأص

كاربي.وت!اترلارنياللهإلىارال!تتم،!لتهالبى(اد،نعرتق!مالكهةسةصاط

،الإلاطتاحهةمكلسساتالىطرنمارسالحاورةالنجهال!ي!فمعل

يفبللاادريال،واللطفللإساررخهاللهوحةسراعحشبرإلالىياصاعهـاا&يانعنندبمأ!كا

الذيالحدرس!.حاا!إلىالفدبمالأرسان!قديالأجةالنر!سلكاتى.،الأفاصالأ،رتح!بم

بةلمانحا!د،ضبم!صىرشنلاسرراراعرإباانتالدممىلحنلأحلا،يتسهيدمدحل

صالخبادطفانجحدورسكلاسنحرمل،الحصم!اشحللارحىالم!لةعادشاالدعدم!صةضه

-12لأ12)رربهالكلامله،اليبةالالهةاللهإرادةمي

.15051-5012ص،23-156ا!اظورالممانعكمنبماللهس!!!رطلم3الندر-

كلعرظتأيفمملالعليل!واسحىالى!إلىأدنمم03ىملهدمتلىمحاالىلولا16-117

طي.حطتسحديضةسصيسحرىأعطيملالثاشكالرالى!كررملت.اياسول

مع%اصارسلكالىتو-الهدسعيادإليلى!امأطرنيصأصلاحاالإسانلالسهحدواطووصعد

81-66)محالههإ

ولالىلواصماكلبعلالطعةعداتظر-ليشكلىابي،المطبةنهلاتلهاس!لعنف!بمارعو

مرابرا!!ىمراديالهرالىردماللهأطلمالكاطةرانرت،ر!.المبحهضمننراتا!ك!مرص

تاسمال!!!.لم!ا



صامعانمامليمبةاتهـسمللرلا.مرصدمىعطسنهلىءلاتالطنع!تدبمار.الملاهـلرى

ةكهر!طنهعادةوسوصكرسحلةا!إصانجلجاةصروتته!اتصحلةسالطام!التدوصا!

إصانلاشصلجطةالأحةالنر!!اماكاتاليترادطالتسعاةماقنخلصنرج

ولصنط7الندسوبىأ-لصالهواعماد!مر-إلىخاحتوأحكامضانعصمراللاهـسوص!

حصاللارمرماعدلحكص.طنلأكرصسليالمدصعدرساالحاص!الىارا؟،الرملإصار

الطحامياحلتتصلا،سنرلرأح!م،دانعضاشعب!تبىاطشتدرمماالل!الإلادمحاطاهلس

اا!ممي.ططددط1،2!ادر!.-جصثلالسلىللا!ضرلكهطمز.الأتكلاللهص

كرمرادعا!السالن!وسطر.كلالكلاتساللارصتح!مىيما!ترمةوعاتورصالفديردنحد

.151!ا)،ق!وسالالأستدي!كرلرامكر!،لأله-!داط،!ةكلسفدب!أعاا-

!7(1114414591113لاهـس

الأحكاملمىحت،لننرسات:احعواالهنعةال!اكنرص5اله!األىأررالدبرىكاالاهـم!رص!

فىسلىاكييرل!الهرا-كلصالههأمالمرممققهممطهجاةا+لا!كىكلرصهاالى،رانراشع

اكرا01الدلحدلي.كلل!!ملرانجاسلردارضلوراوللأكللىش،مإدلقسلهاللا!لىلدر

اللهرلبرللرلالبيىلبهرد4عرة*.ممرساكرلهليالنحرساللهماطاللاتالهاةعلىسرا(31(

حلمرا،لكيالجرصسالقا)ماللسي.*را!قما،!عرض.كلسالحعأرصأساا،كا

0133133؟ممر)

ليلهاالدي.المداسيرصرععاعلهبخحدت7الفالسهدليص!ربرحد!الهاللامرشالمالمملا!!ى

له!كردكباللهعدالإيا!كتررفبهص..ابر-شاؤل-عدلهراللا!سىصرصممنرالع

رط!حها(عحطةمفرتأواصاعلىدد.،بمع.للبحةنفرمارميرا!حامذ2514)أيربا،الراةعرود

ليوانقاإكان.رحرعكبرصنيمرررمونر!ة!امةإدهالىرنمصل!هءلعارةر!معا+.سالكلاممرد!ض

الدجحةلندمءمدا،الدلحلجراد(ةب/اسدمبم!كحبةعصالى

وشد(053إضياالالداللارسنلسصالحردةدووالهديدالسهد(رة)ث!!للحهمىال!!عد!صرما

!ىكاالبدالكلمارى-عاليحلملوصوكلراعدلاأملاللا!!مهصرسك!الادسالأمحاح

اللفتال!لىعهاورماحلالمى.رشاملهاإبهانكلألىبطمالمحلتوص5+!!"!

الكماوةبرمسرطرسااللادسصصإلى،لعردةالحراب!إلىلةالىطكا!لابمهطعقطرلىأد!دكا

ليك!اسععلىإكا.أعطيهملا!ا،اكمصميالهدسىيار.-عهوردىالهالمصووانرع،الحص

ومناالكلاتمنهصر.رص(01،41الأعدادتاود،17:11الاوس،انمىعىررا&ملأد3ممر!ع

اوجدالامم!كرعالحسيلأ!نأفاديالعطمالكمارياللمملجكاالهيرالردجالط



العكد

الكلرةا"لأعمادللأرنامردلل!،المةاترحةمىماحردةاي!راةأصادالىاعصللصاتةمرالمحر

رحلهحكلرادلىالص!صررسكشاكى1111،الي.ميمرللصالري3الاأطنالمرال!اد

مرآللاادعىاالىمصرسإصانجل

لسفراوسثشلاتأقسام

11-.ا-؟:ا)كحادإر.خامنللادكلالالإمماداديا

،13-121،البرللحذرولأ!اشضي-2

8126-711أحرىون!انعالمادةسسات5-

91411)للح!رعاناسهالة!ع6-

01211-19،1راطرعردالحالوعرو7-

.0261لأ2-111)دارافىإلى.حامنادت"ناظ

(+-1111.جاصالاومممالا-

21116-1111ردادض.!اك!الأ!ات2

مرلأرأوطصدم3)اعطاشحاالسوانحاله4نمزلىلمار!رعما!اتنسرأ-

135-1111اأسمس

116-211)رالرصىس3ور-

.(0213-ا:؟+لمحه1لادشليالحهاد:لانا

،11133)3كساداوص!ص3رتزس(ا،ضطلاعاوحالالحرا-مضا-

5،1-101)،علمار!رعصافلملرد2-

141-511)عاملأوأحثام%افع3-

(5-611)مرأورادنااردلررحفيو-،

113-11الأمررنعصا5-

122-91لألأ81الطهرراللا!س!وضاشعالكمهراحات6

13(211!لهرسا.211)حممرت-7



.22011-1،:102مرأ!حماتإلىلادثىصالرء،راول

13لأ-02،1)وأدومإصانللأ

(221-1222اشار!اوللكرمرممهم!رلىسرت2-

-32:142-02)22مرآ-عرلات!ولتا!ا::خاصا

(3425-2)23سروس!طمامصمررسلالاق-ا

118-2511ثطسوع!ةضطمليالنصرصطهلحررسل3-

1161-2611اتسالنداد3-

23(-ا!2الاسصددللصلهم!سلنرعإخار5-

2831)والكلما:رال!معالصوراسالتشل3والراوالأبماددللاولحاصهسا!6

،،13-311)مد،رصدالتسةالح!للا7

2،1-ا-321الأرددخر!صص!رلحفحادر!طرأر!ءانطاد8

(56-1)33انلبص)صآ-عدتإلىسصرصاكحذدبل9

.(-92اخ)،3مادالاشطانكمادأرص!حدتطخاتظلم:صادسا

.،13-؟:03)اللما،سمناللا.سساطيط

.(؟3-ا:31)وصياسصللحادكات.منانا

السفركاكي

ومرر!لرصاعطتطلمراداردةياالأح!مدالر!لكل.الس!رميالىنحهانححبمرصص!

ركلم،الفعيرالصديكفبرأنك!كا111)عدد،الاخماععةمي.صالدلةمي!صال!!،ركللم

يدالنها!رصإلىتحردرالأحكامالرانعمدهأدم!كدمررطاا611:8رلىظ031،11مرصالىلا

(1221()1113دلكرأنلةارستانتالأحدصالبيروفعكا32-،11513لأ911156)الرت

ااحررعمحاوجصكهسرصلادرةالإظوودتالهعي!.مهاأجمافمرصألىإشارةاية%دولم(221

لسوصلهاابرواةءلامرحماماد.حاكا(2)33الى!لرل-السردبةأرصىممرسسحلات!ماثص

3191)تإصاطنجغرلهبمالى!عهدلامرتحاطيلا!ي

دنمقصصإلىاالهزالرلو!هانكلمرالأعكاماييوانرانعواد!مماال!رانصكلماممانوراةوالعحرد

ماسمىس.لىا!رخكلهاعاعهاأح!تالر!لهالأحرىا،صاو!الي!رالممدأ!.العلماسالجىل

سرصسدانيراياحمكام.رادعايايالرانعطعىمرطدص!الكلام!لاكسطابمرتييضوماصصصمد

الى!مامرالرسهمد.وكاتاعلرمرلثاكاتاتابد!لكل

السفرمصادركتاله!

!مي!صر%حعالكرسةارمماالنرت.صاا!ادو،مىيالكه!اشحا!المركاسالى-اسلارى



!ت!يمالعييىالهححل

1(16-2141)النمبهةالنرنصاتت+طاعلهاشئلصاند،لصد!؟ت!قديد،مىإلىا!!ر

لصطرصمأ،!الحصشنهاكمام!ع!انماكالنررالىممشا،)22وماصهسعه!مرامصرمصدات

-111طلأصحاحات)!الأرالصمرالصر)!إلىبالس!س!ا!الححرس.الحلاسصص!االمادر

)22!رالأصحاحات)!الح!رالىتالأحرىال!حرصرد!ص9131!!91-1111518!ا

إلىت+ا-2732،-5!121-2!116،116!ا-111مى،دأح!ا5!.،!-

ملحةسدالسدص!رأر!القمةالأدكالىتلااديدالاتصاصطحةنتوتدلى31السر

مرآ!رصإلىرصرلهاض.،بهـتسءة،رسأح!اتسلهمرل!رماإصايخللهاةوانمةتا!سة

ضانعرسحهاالهار!رنجاد.إصانللسرةريرصحا3صادنأسرماتتدمايييةاداالراد،لصوردتكا

!رعةسهتح!مهبعرصلدع!.!لة!راعكامالرصاكا

+د!وللاه*!رتساوشدصىتارسالاصانلونمت!امةاحداناقصىبفا!ة،ضةالم!ر!ر

التليتهماخد!اشتواور،أحرىإصايخبةعات!،اخل!،كلمالىاوصليعتالىإصاطعاتعا!أ

ارأيومحاإضمالهاوكلتادتالطترصسصمماوتميالإخدماتسضعحارا!،وياماوح!ةبكرشا

-لاس!ابيالاعاتمدعمىعىلم.جاليكاتاتيإصانلصاعةالى،ل!*صرتمارشاكقاوسمي

م!هلحصقكلحدم!بأممامحررورماكمار،أرصليتكسالأوددعروماقلدشقميشكي

القةلت!يمالصكاتات،ندال!تالألتعادبم.رواطلموا،سرلة-اطزالالإلهانجليهالاصعاتاى

شتيلالصرددةم!فلتدك!!انيرالأحداثلنه)عر.(ار!احراماانىال!طىلا!صاتاللامرشة

اياحداتصهتةادعرارسيتممركأالمساسلكللا!اانماصلمدقةوسانمصياأوظ!ليا

طلصنماطرت

السفرلةللطمضسوق

سلالهلهارن!ال!يالنهرعحانهاللهأعمالبالمليالتمحةالقمبمالمهدأساوأحدمرالس!صكل

كلهااياوصش!ر!ساصه!لحلرالهلنهدواأداللهمها!حداحاصةتشحعة

!بياالكلاكورنكس

شصهوسطألرب(بهوه

مرلهإلىصمهلحر7رم!والمردبةالحقأوصتىكلؤ!دسصمراعمإ-انلاسىاللىالمسا-

إلا3حمطهالمهدممهمرصعر!م-ر!يلمو!ي.،!

واعلى123-951)بهديمللأظرعر،وس.لهمجملاوكاتشهارأالحاتس3تادالد!الر!ا!

ابخاحمانهمصكلمدأ،3513اع!د+إصانلصو!ديطكىار!لاأساإس.ر!مكي!ا.ع!

(13-31،22-11131حا!كلوسسعكل

0112لأ،يهارعدانىالأوصيلكرااعلموعاعطرلا+اعاصلااد!كادابراص3نسرلد!م

اعحاحامرآ!طكالنىصعمص!كالاقرضدصار)صالله!ممما51،-311(هـ3!301-ا

)22-،2(للحاملرى

دالىسئسلإصإلىاص!ألىطهكلاد،هـا.!2)الهرعلىانيتوس،سلصطرمريسرريىم!



(1-17،2308(12)22الى!ضح!طصحىالكهر.،ليرعطلدمرآ!سلكصمر!سكالاقكالى

صمادي.إكرا%رشزولأصحرللا18-لا!7،6)تلحالهالى!ححمهبشصإسرافيضصيالى

تاملاسار!بركاتممع

ضرواصأطوحلارىلالهجرر!الفمصالكاله.علاادإلالد!ساكلا!س!وسثلحامأدفيرد3رو!د

!مزطمهاللهأعطا.رلى15-ء23)تالأرشادعادةتالصسك!مالادسأدى13122)ض

،للمامبعأ!الر!كامم.اأعم)جرالىطمخاع!ع!الكلامطبلونسالىاعطىممما.لطبت

وقام،لترلطدلكإلى%عتكما.ا5-،23)ت،أحكتدإلهكار!،رممركةإلىاللعةسحرل

للصاما-أرأخاولمطسكلملكلمممررشللعامردعارأرطهإ-انجلرحار!مرآ!ملدعمردبر،!ق

31احاسكةإلياللتإل!رحرل3118عدو،11-29،)نجىه-صرأضدنكلميركأمارككل

،،6)بحارم!تموسحهةيينسنلهريى(ارعهإحادج-!خىصارركرأرا،!ش!،عد21

ضاا؟3احزا-ال!يالحرافسىسمططاله117-2251!130-11!هردا(!24ر!مانارر

والن!ريبللت!ويمسبطءلرب!

اييايرداعالع!رطتمرالرانعرالأحمكامطلالر!،فرنهد-ند-.،!.لةار+اشحع

رالكلانرسةلأعالهمححاسمالله.مط!لوسدأصاماددهرلحراوشحمدادبهمإلههمسراطهررما

.)116اللا!س!حاعة!الى!.تصاحلكا(13-156-321162،1،-111)لراح!ه

1(211213)أ!ارمدلىسصعد113)12وصصم!لدأ!!3وم!

لمالاا-يلبرطليسنةاربعين

امحصلند،الاداالىلة-ديت،أوعح!مرمامناةلعلىالإحامةسدا1،،131حيا!مي

اكندتهمرالياردكةالدمةأظعياكالجلبمشخى.الصحرامييخها!هامدةفيالىصتأهـصىإصانجل

الأوص!بالرافارعر.ضماومحاوعلالاتبصالأرضىار!أ.طرلمإلههمالى!سنتكل

كالح!ادأجافيسكلاالحاشمالىرأعا.ومد3!:26-32()عمدع!ا.وعطهحبةواسم!

ر!مساحرىاس،الر!ليانتةأوا!يمارعدمعنصايحيررم!ا133عد!ا.اعمسكاومكلدا

سهمكلامإراخعمىركللالهاعهمد.سمرصإلىار!كلامسكا!1،122-1،1012ترعطاممانه

1331عمد)طرر.هـلىسدتعيهسكلادعلاساسيهالأعيوليرلتانيا،رصندخلرالى.

ميهاثضاليالأيامكمددالأرصيعر!ردصأدحم!همسإسعهبكرلرلىفيمبىاكاطماليوأما

ارحالت!"0261351-1،1"اتمادلىلعرمر!تارلحسدسلكم!لردبرملتسماارلب،ا،رص

ادكىالىحالأرلكصممتسركادسسينرعراسا!!اماملادطالأرصع!الىد!ةاللحهعرااظادبى

+-"3(1،)،ظدطالأوصلخحسهرادمحر

سعصهررلطهمدات!-اايطبرمرالبهاله.علاروكاالتسابلالىصالىشالي!كانلتد

وند3رعلالانمصانياياوعىالرعد،أرصدحرلهمعدنو3ماسةظ!ليةلرلةاالحياشرص

كرجلصثسهر!ديالندرسكحلرلهمدا

الاجتماعحيمهطريقسالأولىالوسيلة

عىتالى.15-،31لأتفارر8.-260131-،17،2-لأ116عحر.الأ-337)حررح
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الم!يمالمهدكلالم!حل

معهـنححتالجمة،!إلىصابعمردس4الساصيرلار!ركا!"2633،3513حمررحالجة

ومرصالدلىالاناعمكاداوصسةإلط33111احورعصاجهال!!لىيكمىلرسر-أالىصص

وردعشمرصإلىيهانجف!مممادمكلهالن!مىيهكومىوالعادىالهاقىالمحدراجمه.اترصط

اللهإلىطت

ع!دالرسهتلموتاللاثيها!وسيله

25143273ح!رحاساولىنحهو!طار!!حللهاافيانلهالىعدمرالى!عهدلاس!كا!

حت،الأحهلنحر!الأح!ىاكداط!دا!يصإص!اشلماتواحلصرليامرنهعهرصروة!ي(9-ا

(الأ3،011حىحالاولىمثلهمسيوالإلاما!لحههالانهللممر!كامرا

يدلشمهمار!كاداط!!أرابخهالىرسرسصنجةعر!ررةو!همسىار!ححىالعنص،امى

اسامكسمممركلصباعحازدلتتعدياو!03لقطمرصكاداتاستار!الرعدالحهر،تايرت

!رععساتصتركالى+ا135ع!،)إصانلأد!رلراتإلىياو!اوحعشرلكالىحملرلىرعد

52122حروحرألحأ،223،12حطح(2لا،617!!لاولى7،86اعمد.صاسيالحسه

حاكهس!،ادحهلااسالهل!سعهمد2!م!لىولا.والتحاابدةوح!هلكأرإص6يلأورمما&

ولطعاصانلاحاو،.الألارعدكلاسدمسرللمالأرصنحهلحطيألىرلحد،انرحرصومركلر.ولالى

وع!!نموطمأعاتها!ح!ىالنحو!!ر!ت3و7رطوامالممصع3و،مممأمسارطلممهمالحهر

(78،لأ:الوااصحماقصرلى،دموسهاللهلفؤرعلألا!بصانيكحا!ارصددحدا

الثاملةومحشهالله!اسهيمعن

سهرالكقحاتاعلاداحملتالإلهيةرادساياولإخكامال!انعسعالعدل!اتا!جةالاحلاثإد

ا،اررحياارسأجةمرلةآلهةروا.الرسيتمادلىلالى6لللإصالك-رلى.ارك!الصا!عمرص

مىالشتكلرعدماالطاكلال!درسالإلرمر8؟(-251المد!اصرالرروالراعكلعه!الدى

)حةالمادةمكلىلهموصهاايىالحماوةللرصطم.ديسكا.الغلهمكارأصا!انرل

المادةدىعلهمر!طالهصادسهراعلار.رالاعادالرلمديالدمالحرسسمواللا!لعا،الكلههوسه.االاخاع

21-1118،قلامهالصادقةلاترتا!طا،لح!الىداثاسصةمانكا-لتر

إصانجلع!ركادالعحبوأياتهأعالىلىرعطهرقمر-اللهطيةعىالهاتالهفالقمد!العرأكدولد

الحاحةالحىعيهراتكالأ،وتحات!اع!اطيادتار!سراعدسىكلاملةرنقةلعهد،رأمالةكاعلأرلا:!برأ!

مىلوماا؟دالىأصسهكرامة،كحهشلرالى(اللهس!إسسالىكللوعلىدراسااليرالأطارالرروولحي

طه!حؤلهدوركرلى،ممهالعاررسددكهاض!داو.سحلا،الاص،حهرعالةاحاماونطبررمرا!لعرا!

مىدنةاح!ىآلهة.ررالالص!لالحىا!لهع!أحهالماد!ي!لكرلى!لاا)!ؤالههع!لهص!

الاصصة

لططلهما!رتالمبعلطعدلئصاسرص(اللهلحه،صاددةمارئصور3سأرككلاصمما

الستوانايحرعرالإلدانهمرإطوتتدسميتركل!مبان!عمااضحدمكما،إيهبحلمهمورحة
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!!الكى3الهالعلرعرلادسارلاضحصس!ح!سحمدأالصككرالىكل!رلىاسإلىأماليبى

الإلهلألهحهليكزدلواذ!دمرديمانهلل!رته!نباإبى!اشمىكلأفددوينرد،!خلقىراللا

اسرالاتللنهنىهـل!رليحطالدىالأ-3سنحةط!تكر!تلحرالهممدعولال!

حلبرال!المي3الندالإلهومرساصد،سصقصسمها!الأوصسرىلطعرلللارسع!لا!ل

النمات.دسحاتالساكل"اد!لهاباصةالحة*اتالماع!،ال!!ادومع4الممدصرسعهرردكاابرمإلى

(1-7)ع!رالأمل!الع-عالحميرلا

البرطكلشعبهوسطالله

لمنماب-كلتهلملرا4دحلااللهر.اتتإصاسلسالمم!سمرشالأرلالهر.نحدت

سهارألياتلهعإبامالعطاجةافرالأفلال!الحد.سعالبه!تدىالكهصيكاداسمرحما.سا!ة

8؟ا517متقارر7،38-37-أعاتنطرلمتنعسلمالأكد-!ادالرمإلىإبنتحدترسرللا

ردعرةلاشميمليه،311)ا!طحاتي!الدسةوإضاعتو!للاصمىصوساالأرصمحس!ساما

الخاعللإلاد!حتئرلاسهصلهرأعلىلرصالهرالسا)يهرهال!إ-الفسبهطرالتةللا؟د

رابةع!ورثمهاانحاصةالهةصعمىانماعلهدمتاللهرحة!لتىا.14اصحاحااللهيسالكاسل

الطاعةسورسإسه3،11يرحاسارد.9-،:121لحاإلسهايصر.رردعالحهسلدعسكلخى

)ع!الدهصللدسلل!سالعل.الأساكل،!أحممسىكاعظمدرصسلسامرؤىسردرالإكا!.

م!!كل!يلمرإرضاد.سعهبخادةسررصهمحتكارسهاللهيرسلىالسددص!رلالىرطلإحماع

رأمةرل!ولادتيلةكلص!اودط



التثنية

الرتمىمآحرلم،تنة.رالسراد..الكلاتأوالكلاممرم!ا،العريالأعلكلالمرعراد

ص-أر،الرتصدطصالنر!اظؤلكسرلمها71811ترد)!،الاضراعتهاهـ،

ص+ر.حرا!الهطعصسدردلاقيدبماشدمراواتصىلأ!.تة.الكلعلىأط!ولتدال!ودةالدت

،تطعاخاو.الديالدشصمرلات!داليوال!انع4والادي،ياح!مالحاصةاالممد!وااللاهـصسصر

ء!ليال!هدس

السفروشتملات!سام

(15-1)ضدمه

.(3،.4-1:6)(كهؤ)د!ادعطالأطا!!اارلأ

3،(-،1)،اضطاالأرددعرط،طمل!سلمس3-

26:911-4،:51اللهش!سه:اتىا!طاب:نا!ا

،2(6ا-51ح!حطعلىلرص!راليالمهدلإلهرالمحه.ارلا2-

،(1132-171الى!محلمهالحدإصانلسانكسلىأربصانيوالطاعةايامات-3

1126-711إليشامطاتصكرلىادأمةا-

31-1)8ىير!!صإ-اطنصما!ألالصلفرشهاللهإحالاتله-

91)الي!حبدلدصالىرانحروالمبادتيةلتصالى!لتهاانيالمتادةاللررصء-

-11)حر!أط!رالرللى!صهاسنثدالارصسكاعطر،!إص،سل!ؤإدو-

.260116-121:1لإشراعكة،-

12!16-211)اشتوالهياةلالحمادةتاطرالأحكامياالر!ا-

132-21121للى!الرلا.11)

118-1)13الى!عنالاوغادمى!دير()3

-122-16118او-ماط-مرماعول(5)

126911-171ددتاحلاتومرالصارالطةالأصتثالمحا!حاعةضالعل!

21123-1)17كارلطاحكام11)

112اراليأةالىحلليهادكاولالحلاسةوشدص)تبموالأ*سعيالاحط،للركصهطض!اخا2)

!-912



118-01)23ارسعة!مض)13

(222،-3291)لحمبص،رالاقاملمايةا41)

لأا9-521)رطهر.لصدااضقامة(5)

911-2611اشدللى-درلاتع!لحاطرالفىانو16)

(1-2711صهادالسلان!سهلكاكهالصة1

(1،-2811الركات3-

168-15)8!طابحلرلااللهرلحالىضاشعبرد!ممى!حرنلحات4-

912-1621مرأ!أوعىلي!الرانجلالر!يلمهدا!ديد-5

(1-131الندسار!إلى!رحع!سل!رالرءلةالصصالى6-

.21-311)رالرتالجاةكىالأعطمالاخادمأطردحعهاإصانيصع!ازتاللوكلة7-

.الأ2:،3-311الأ!ير)أكامهىسص.راول

319130،1126)إصانجلوفيحللكههصبهرتابرراةنلممرص-؟

133-16ر!ط.؟5(؟،31)مرصلحداتبمماد.كلصلهنوع3-

(3-2الأالمهدضهز3-

3،1-3211للسههصهادةصحهند4

33912-،،1321،جرا،رالؤافايةادية5-

57(-"،331لرصا،حزالمتا-

52(-8،)32برجملسالرعدارصصوصصلر

ا!9-01)33إصانطاط،صص!وكة!-

118-1)،3صصصت6

(12-9!3)ا!!ليلرصعنرلهادةحابةكلات7

لكتابلاالذمقالثاتي-لسفراخلض

مفعاالنصكادعحط،ته!مىاياص!ةالنهروليإصانللصإلىمرصكللماتاتهصر!حى

3280912"5-11التس.اإلىصصأط":دس!ى،دلععيالاظ!ةررردتمرآ!اوصس

إلىمرصراشارلهمرحمعهاالحهاالى.الفمرةاللهسأعالردكر3افمرصردعا4-46،9211

اللهللمىصلردلهاسييىرايي،إصانيللكلةالدررعردمتلا،!هارا+ضطاركعادأرصانر

رال!سارسمرالأ!الرشعادةمى3وحمرالطاعةسرخمالإكا!.علىإ-انجلشصمرحاشحعكا

حمدبمتأر(المطموالحلصالعادييهو.سبرندصسجلاليمثالشا!3اطممرأ.،الاإلهكرلحة

.!لياعلماانيراحكا-تانحهعنهـسد،الرسه

وحمطتلما!هساسة4!كت!مشى،لإصرانيللال!كةالربسعرد.اثعرصدكرطهالرتغرلحي

الخلتال!دتالاصاتسىلا،،علىللصالىورأسااني6عرالر،اكممةالحالىأسدد،إرسايتا

نيصابياالرعدأرصكلحاداوصسىدالهادتالاسمةباياد!3دكردالإسا!،الكدعر!وتتمى



ال!يمالمهدالىالمدحل

ص،سسككل،صفمككلسإلهكار-!.محدودةكلماتدىلحصتياوالىطالرالعومحهرعلالا

-عاد!علهااعا!اني1127لرلحافاود5+6)ت.ممكنلرنىلكسكلدكلرسف!رتككل

128)عمد.تمامحا.الملالكلاتالمح

ىسكاسضاحكمحدالهثل،ميعلهك!ادىالنسسةك!رمهالأك!.الهراواتةص!!لط

عهدص3ال!!ادسرال!!لاحااتك!رةلىارلىرا!!كامالراعسلكر،لتوآح!ل!!ىأ،ءل!

صاطمرالةص!ا!.الحلاسالكرر!رمض21-2318مل2(7-!21)تستاللنا

عيمعلإطاوأر*،صحالعصنصكاامق86-)963سشااللكحمحلال3الد!ا&صالإصلاح

ا*م!++6لأمثه3*ودرابض"!*وررس!كلسىكاالطلممىحكلمحسم!دلىلإصلاع

!كلطوللا،لتحدسدعرنجلحكمرصإىالتضاةحيومىإلىال!ركالةظ!كحءال!لايحص!رحع

سكردصإراسدرركا.الهلرن

التاصص!نجلاليسهماالأصلةصصلرسةشدبئابخةصصالى9ممي!طهولورستد!ي!ى

اللرل!-حكمدسلف!ا!كهبكرد4رالكاس

إلىمرصعمروصس؟ولحدامكلرسصاندك!عل%؟لمدالكلا!!+هلأ!ه!رادمررهـصى

ارأيطاواتدمرةرصهنؤةالاص-رويحدلهر!يوحملعراتبما!أعدت،الىيعدماومى

العلا.صالكيررو

1لسفروكتل!!ثحافضلوقاءلألعلصا

ياط!الأصحاحر!يالصابيجالسطللصرصرذكاللرطفمرصصانالحا!طرد.ال!لاسكح

را!شطادالرعد،ارصكلمادوحطسسنلاواوعرو.لمال!لهرحلاصالر.اتاؤسواطلتعر

الى!الىالأوصولمحتلكراب!حلراودد19ماورد"لاسي،لركةرانغارل!يرعا!البلدالنصردعدهط

لعل!ط،الحرمأطسيواععأدااليوالأحكامالصاصحمعلاح!وارشكرصهاكللكر!هادمطيإلهبهم

الحر-عررليضارلىتال!أ!للناوناطاعاتحكل.الحرعردالى1)16الأمحاحسالكات!اظدة

2)ت،راردرادىسر،،داردوادىواعرراترمرا61د،واصحةكلاتسياتمعواو،وادىع!أطكا

المقيةسانماعلإلىبال!!مة)ت3*912،سىيتمتالل.ا!راسلسا،36ا.م!دقاور.13

مرصراحاواتااتية!ربمانرسميالنيم!اتباكصإلىتحروانيا!صايةرمراقمهامرآ-،

ارلةصد-احلصاللهدلىسرص!رر!(2226-9)واحعاا!هزال!!معالخحةرسا!

حررحمصعدالصسميكل!إلهلدار-سحماادكر،عا!كامدضححتهترواليوكلاترمحارر

ع!رح!23-921اتالأح!ىساراياينهليكالال!رانتتريرجصصححمةطهرتكا

ولأدا؟2-112)تةال!لهس!سهاكلسللتودعرنهإ-انجلرطتله31121113

3122اعارالأعالاياترالليمنحرا!كلا!الح!س!حكةعلنهد!مرص

هـتسلىاحخهرممملاتمناكلميدلهطددسثلنجزمالىالكيمىلىطافيالاصراثرعالمل!!دا

الرس!س،النصم!الى!هـصدطدارضعن!بلديصصفدؤطهرتلعد!!لاعارداكادآ!هلر.،جا



ليعهروودتمامامطاشةفاتةصرميعرصرصروةرالنادتالرجةمرامهرسرتأ.شعرأبهات

النراىالونللاسادرانعاحاركؤحاكلطاالناوئماطقتعكلما،الح!رمصالحروع

%عادهـسحع13(-3415ص!الةمىالأحر.اله!فصصا!ما!عنادا!حديمكى!أمهعد

-)32الاصحاحاتا!إلى،لإصالة.لرصالنىاتةعرإلىراع!.عرصموتلحدالهز.ساالكاتمر

مرمىئصر!رلا!حوربتمتاكلسرآ!اوص!س.الهراس،دلهمرنهفحةمحةمرص!حديهتء3(

لحرادصصصأد،للاع!،اطدسم!ردسألحاراوارلماكاىشعكادسى!االأصحاحاتلهد.الكلاش!

داياصاحاصتفلصصيها3شقيبتتحىا)32فاصطحمرتللضمرط(33)320الأصطح

225(112132الأودلىيعرالمحاتالإشاراتصأماإصانطاحماروصصكالارلداتىال!كةص)33(

اشهاالمصسرحع)!2-131الأصحاحا!ومراد،3()2،الرممداس.كاالسروكدلك،1113

لمىتطعأتهأكنفمقد.جاسرالمهدالصمرادثتةرصالنسالررحصإرضادموصمرت!مدكت

مقالأولىالالص!يطهرلىوالديابلادتلانانجةالاءلمهاراح!صالمهردتطعمىكادطنطالسالأسلس!

سرنجاعمرإلى-رلأن!بأ.الآلاعصرإلىاصردنحردالهاةحامصرمطالركهم!اما!إلىكالإعات

الةصرأدلقدي!.علمايحصرالى91والز!18الزدرحولمرص.!ت!لمألهاأياليددماأر

لديا&صالإصلاحرسيمق621مامتطم!ر!عرسيرحلتصه-مظللاسصيكهـىلم

التادلكص3ال!لىساكالإصلاحيهد!!اتةمصألىا!اراعشد221231مل2)كرصعاكهمق

بماتسرالأد،دلكصا-إلى.الملامىالأحرردهـالعصاورشلبم.ساروحهالمادةسأطعارراللي

-17الا،صرانندممىانطبش!سهمرالهكل!يالنا!هعهكنصطداد،اليمحدصارصإلىالص

املى،-152عامصىط!اتنآلصرأر،26(

كهاطقالىرالرصالارالعراضالرانعلنص!الدىمرمرصا!فيانكإلىولعدماممرحدر!

إ-انلفرالعرالممالناشدرمراار-

لىيصللماليهال!ءعلاورىكااللكيالهيرسك!الصانللاصتادبعرمايرحد!أكهى

يددالاضبطلحد!صانجلالمليسمصاينهملصرةاحماتعناداالملل!اننامعننجاالكات

و!حىإولربعايرمد!ماطقلي،رالحم!ساتا،نارعلرمكلمتكاثلاالتحاةص!ليورركاىر(

اضطارسدمق13اسىمىانسالحصحكلتماماؤبتالاطقمدا!،وحاصورس!را)نرءددسر

912)عامعسصا3ا&يا!ررححدت.صر!ي،لحدوللقد!أرالةل!ركاد!اداكما!أرصالص

122-125)صامكىسااياالهثمداصحل!ارحيلكحدالمرءلقالةتاهـلحطرلىماق128-

اماق

طدصت8111أ!لياواردةرةالإطسملاولتااللرتطمرصصإلىالفطبكىصط

يحكادمرصأل115اتمي.دطإصانلارلوكلاأسانيصصضيسةل!رلاسالىعرراميات

ثحمطرااللاهـأررأدصاالى!عهدشاستيحاسورصعصرليبمهاالىعبكرصمماتان!صهمد،

مدسشتلسهمم!كللكل!هممرصسعلكحلسساأءالعاوةركات26(31،6)تالرمعه

إلهه+ار!تضأدتململ!ححانهاطمكلبهاهـشرأمحهمكررواللار!الكلهةعدصكابسالرسة

!أالأعتادالىللثوا&ي1،مر1718،9110):لهالملالكلانصومدانرسةممهكلا!حبع!سط

مىوالتهنرعصرسالراردةالكرةرالإشاراتسميحدبرمأالى!سعشهأحاو!الكشاتيمزلىكادمرص

مكلوصلىفالصادشحعابخةصر
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ل!لديمالعهدا!الدخل

الا!حلالشالاالنرنلينحياكهاغبلانىرالمهردراصال.اللهمس.جالحهدالفارعةوطدراة

ممادراصمركالماالكرصهاتؤجمد،م!انا!

الىمناصر

شبم:الأدشالفضفىثهانبلاتيا+ماب

مراعماته-يهام!صحاا،ضاقيأوالمهدتىصحعةسغصحسعهظمفدت-1

نحننهعدرالسلالهرل!طالطدكلعةعلىعا!ةصرط!صنجد2-

النضرنماصدعرت!يالحهدااقدلباش!!-3

للصرالحاسالإله!النادة-4

الهدطرلىراللمةالممدحمطسكمات5-

الهدا،داتوالد!ابمالدالود)أراتعامةاسامالصهدصرص!ءةترار!ر!6-

يطشم.قانيةاطصإلىلارحطبخدواتيالتلعمالأدىالرقليلهاالسطالحهؤصالر،حمما

117-؟913802)حررح!ا.عهدعلها

51-1)1ت!صجةشمةا-

9،(،-6)1شا!لسصب!-

(3691-1-15طلطاضرطص-

،32--3711رالركا!تالص-د

ا"،كا-1-131سهالى!سملطعالد!الن!عامهأمامالعهدلحرص-!اس-

المهر!ك!علىصا.،لحيالصمعار!لعهدتال!سكحلفانلي!صر!!الترليمكىصمما

المادةعلىات!شد!ابختصرادا،عتادحطاطهروطماقمانايةةالأهحلالا!االسرل

الدالمادةالجرةالمماحسمثادتنكىلمضراناسالأعحاحمرادلألىللصادةرجدكأطر!اأوونيملي

ايهر.االى!3إ!يهحمد-لراليدال!ديةالكطالرئةالحاحمم!مناديةميولاووفيليا،!رمح!ح

لسفراكتال!لمملوب

النت،اللامرتةال!أسد-.المطأمدسىكا-بسهر4للاصسراعحيمعبرابةصرف

داتاللهإعلادسصحكاالمهدمماكللليرالهاة.صاليالعهدسللصالمراصحةجةصررةشمالمى

3)تهمبصهـمنح!اصحرطفا-اتةص!اوصح!كا-يمدياعارتانيلمركلت،لف

المهدساللهيهةميالي231الأعحاعالالدإصانللحاعةتصديةسحالككلهراعلا!.،1،-11

لهم.داواعلا!.اف!عهدالى!نطعرضةشحة.الحيدالأحلاص!اللرلىالهاصبحيمرا3الند

-+.22)ض!يروددماالحدر!انهاانيانطىشلك.،-91،-تاولى(-6،9ات3وحلا

3،41-31،-"2ح!ع)عمامماي!كمعىالهررح!كلثرحدإلىفابخةصررماد



.!إلىمصرمى(11-18

دالرماياا!د91-2921)

العهدص22-23331!)

خاية3م!اااء2

ررلا!مرردارن!او32-134)

الرحذوىررصص

مرآ!الى.جاس(4

الثرالكلاتالي(523

الانراعتبة

خات3صا

مرصروساطةم!ردارسدا!151

اللرصى

لمهل!أدعلهإصانل،ع!بحما&ىاللكصأد(91-1389)تسحما.:الرصاعةرص

الىللاكتىالىكعلملكىاجاتا؟مكلديهالبرأاواللا!لسالكهةعدصتما!!يالرسة!مىلسحة

الحبان!حهسللصعرالا.الر!مى-.الكدمدترطاحكلا!-رسطاإلهه

.بحلسورتالأص!كاالىلحهالىلمحمىإشهراعنج!يالهتخردال!رنهماسالىل!لك

303؟92).مداال!تص!،ضساا،ودلىعرصرآ!عر،تديونكلرر!.االدحل/حرو-)

طسلارله،911273-118لا8.،1،1).ال!كسهمد..1(2861ماو!1131.26

ض!سه/23911-223!)حروحال!صر(الىتالم!تمرعرطليالرصعالأصماوثن!ليدرد

ال!محضلعة؟(15-711،-االاوصوانطب،لحبحةالحاصةرات!ا!عا.26-17الاولبهايقدس

رسا-،لستاتحاصرتنر161،3الابدةالكط!رم.941-29،3-211)ح!رعال!طروعي

3اح!رحالشررالكلطت،6،161-5)ع!الخلمةالمرصرعاتدسحص.931-51،28)!ورنتحبها

(26-3،11)حروحالكهرنهةلحادةطحاصةردماب.(12-6،تمماود،2-13

لىايخةص!ار!!.،كرطالا!الر!عاتمصجعشص".حااينيةصإدالطيمقىصمما

ياحلالصفثلاال!يةحماشهمصإصانجلركهةداللربهالتحماة4صت!!تطأحكامبها-بكرلىح!

لإيمادألحاتميرومرالرحمي،رابلتعليماللهكلةأيهد!ل!الط.الحلالمصب!ىاممكلات

مررو!حطضممهلبىصرمحعمهاع!السلع!اليالىورنةعىالم!رالصنحىكساإسرافي

ر.ضعهسهـطساللهعهدسسهمدعلرادي4الصردخستالحلصاللهسنصتاالصاإعل

جاتهمسالاحصلعلىقعرلرادأد3إياب!طبااتيايارصص3لصالفيالصرلومدا

لسفرالةرسا

الأصارأحدلهردالصادةممالإممارالمحا!لرصرعات،لةعطىوقةماتصكالهاتية!زبحل

-عاأكدمااضياالى!رأع!31إلىولالمحدبالهدليالكنرمهاقتينالي(ا!يمالهدأالمقدلة

:21امرض.تمرشككللومىممككلرصنيككللصإلهكار!ف.ثلالإلا!ل!اعجاألىكصوايي

6151اتةصصمىمتة27(1وتا+.22ت13

ارعهساتليمصهاعاإلا،33013)9!اللاومسسرمىمتشةأ!هارعملةانرا!صه

13،



يمتسحيالياسل

كااليىمراحهة!يال!رآكاتعىلبرمم!لحاتصإلىما،محامة،01161)المى-كلحةالحاعة

،13-لأ،دقا.\--لأ،اتا،،جلسوردت 83،61606113تتارو

!ععرو.قلمرآللا،ص،تصاتعدمرصفسها4عطهنما!ةطداتةص!أدءالصل!ا!صو!ى

لهممحلتكلاجهوالىالمطةالد!أعطلاط!طكرواأدعيهمشبا.هـلخلكلاالمرعدارصيمط،الأر!!

!!-اتصاحهطليكالمهدنكراواد.!أرس!الثسرالشهاد4فيالمؤأوص!رصاثررحس

الرعداوعهليرنهوعاداتكمايةنتاماتمى7حاسماكلمراعهةع!لمعاكلايمدالصأ!صل

وعلألانيصاناكمادا

الحةتلكاالختةممرلإصايلال!طةالدتسعرعتارلا11-1)الكلصالأل!.لاطر

مرصرعأيصارلبئى.ياا!+رللدحرلصحرسرلهورحماضمهلحلاصأكااتىأعالهليرصت

احامريدطا!سمسالنمر،وكلرالميالندكلسخهستلالىرلكرأطعرط،لى-لإمماد

113أصحاحالحاولىآسالجاادإ-انجلثبخكيدلالطاعة،لطمهسالدسو!نااولأ

2(6!-21)ننب!ياالجاةهـىايماصابطهرلىدلات

أحكاممحرعةالأولمالظسلاس،اننةصرضهما.صر!ي.،مرس.الكلةاضحلامإر

النا!رمد.الجاة!ىاللردنصانراعدلإبار،إءل!حكلانكليالثرماتعم!صولونراسس

!مص7لي.قيواا.كلهسإرليعالمىرعالها.لهلهرمصنيهتمطيالامرحما.هـيبصةااللامرمبة

الحهدعلى!طلقأديمكىالمر.محارىنساحمانمليراحرر.إصانل:صصهالإيمادكاش..المد

الحرصمعالكشيراتاسامثماسدالميأ!ركانيأ!خى،.ءنامرسالا3االمفتال!31الند

؟،،3،؟ا!كلحادلكرمالالاصصصاط،لمطراشاورا)الكر13والمرامر.الأ!انمارلياداردة

اليالأوصطحلر!ساللنصالىل!سكةضرطمرالدىالحمهاطاولىللحهاةحمحاطحمانةو-

روممااواللمةالعتاورعبضح.الى!لهموسهاد!الدشطالياتللكلم!ادالهمثحططادرعد

الآرصسطرياجمكو!لا

لارلى"51336،3اتةانماصلةالى!فييكلالنيجمحل!اإياع!املااد8!لهداطالأما!لا

ضانحهسرخا!3!التدالعالمساكلاحرلىتالفمطلنتسطا!سنامايخلصالا-أصدوالخع

الهكميطاما!إلىلةيالإط.للحمكلطامم!صصاسطهأعدالاصسا!المدكاالهدكلسيشلمراحكا-

ال!!دعحهعلىبرولا.!صكالطملاصصلاصسلأرشرلىكلطام!حرأ.حماإصافطصاللكى

عرا!ا&مرسس!زصاوكل(11+ا13مرضع،12ا!1،8!فارلى02،-14)17يحالنه

رلمللحثدرحادطرجطاصصوكادكأتالهاةديارحدهالديافلكلالدإرادةك!ع!دس.حاصص

مضورىكاصىعصرا!للاإصانلعاشطاليالممروأصكلولجا!داودعيعحرسكى

حيحا.عصروماا!مل-الملا.-

ا!ممةل!منهلىإدحلاعهاااسهر.إساامامايةا-اقلتكرلىأنرحر!عدتراتةصرإد

ار!امامأصيةتيقارعبها(الاسهوماداتم2اريخةاياحةالحر!وصطشيشكاتاتي!اسرانل

!ا،ض.الكىتا!لح.الىا%حع!ادا135،)تجة،صا.آحرويى.الالهم!ار!ارلممأ!تلدإلك"



نصلهر.او!سحلكمالهطصاشمألسهإلحدإلهسحدولاإصانللنمه!عقمادصصقضما!حد

681مىدالأعطودط(34-32،نة)إصانل

رطاعةسة،إسرافيلهطمىيناللهاارلصانيالكوع!ةاوالنرةالصةع!سصحالعري!كا

ءرصإلىطردحلإصافيماطالدي+يرهاطشسمهعلىاللهجادةعلىإصانيلياةرقىتكرإلهطلد!

51)،لا-اشيلاضحفاقسول!(وشهمخهسمل،رعحانهاكاتهالتمعااحرىأدسدكمار

عدارعحدأ(قرتها-رلىاإلهةرحطهسحىلهد!مماد،نللاسرالدابخارألىتة-!سكد

صافىمداك!كرليصلى"الحممهالملهسحارللرالسر"لحمد!حارا!كههلالىسللىاللهركهر.

111-76)ت3،.شاالى!محهمىدلاالنعر!صاصمىألللأكلراحسار3ديار!الضالحر!

يرممدلى!سحورككملد،ماظلسسعلىرر.()سداتىاتقا!ظع!باللهاحاريكىرلم

511124عرتكم

رح!سدبئ.للا،ووعدااللهمحهعلىسلكرلأله!!رعملللركهلاامر(اتلهماالدواحطصإلى

121941تك)إسابمومرواحدسردمعأريات!ادىرالمهدارعدرمحا8951،)7محهمالميد

لهداحدليلفالكاحساوحىرلمإلهىلهد!الأرصيامهحدلدعدامةركنصنلإصل!ءلةإلىسؤ

أمةتكىعهد!يالى!معيدحلعطىشرلةمرلاالنحر!ياتيع!إصانليهتتحر،!قطواصت

ا!711614اياوصشحرلطسهعاشلصشص

الصمرلاتصكرأسرالل:رعاىالأوصكللىلأداالأرص3رأعطنمهسادلهو.الى!إ!

!)رحلاصهمشمهإلفادع!تادوع!أوصصيصالدلادملامحىلكىرلملىلةليايهإلىليارالحنات

له،ويص!ويضراالنصنجحعخى4ايهبند!!!وتتر3نادبتناتوب!انهالىصلا!لل(28

(835اتالاصاد.بياال!لا3مىيصطلكلللل4لالاديجارحدهلالح!لى

س!حىاللهلدلىسرصدمرصر!لى911111)أصحاحعا!مهرال!كس!أعاوراتألىالىطلاصاهـة

،(6!137،3)رعلألاسصانىالرعدأرصدحرلمىمرصككىلم،3حط!-عص

!ا!الةار.لامملهاللامةرمي!اتالكعطةميللايارصاشسسيأصنتأبئلإصانلتكىولم

نارد12-1!)المتحرلهمصلهارالصلالأحكامرنعالرصمحرعة!طليسنلىاالةلص

-325117هـ(241حدناابورحما!وص،الحلهسطهرص14(2319سءطما3ا-21114

لالع!التهالهاص911

ا&رلعسيانصلهدااخار.مىرسهر!رلهاللهل.عطسححككمداس

مرمطدأولأ!لعرلىا1213138-809116111)17الأصحاحاتلي،حاما،طرات

لإطلالىعلىنجدرلماكاملهطاعهالدالنااطاعدااا!دأ،لحزباىار!سادال!طرالكل،ال!!الى

الأرصرتخلىاع!اتهالارصن!طيرلا،ال!كةلدلاللمةتحلالمهدرلتصواصعصسمدسىالدتحرةلى

3157147911،1223،241)لاودشحهاص

حما.مىللالمرواناملرسةليوردطلكلملححاا2حررح)ساودلهاصالاصطح!نمد



وريمالعهدالياللاخل

اللهسحرالقل!صالالحةالحةعلات!!هاالإحاري،لا!رسمولىحار.طاتيا-مىايكلىص

،ومىوسورو4(9-66)رحوردطرانمةللهوالانا!.الىماصشبمالحةرمد.6،051اناردال!

رأ!ممر!يعياكاسراألمداناطكدارأ!كركة!رحرالممصالعبرمعتحا!لر!الأ1-8)15

ان!انعص،د!الحوصاسىرس13ا-ا2،910ا-8ة16ات.العمانحشدرارلامالسلحكرا

-1911اناو!طامالأحدعمشل(2،-22)أعحاعلىال!!رأحهقال!!!عاالع!لحةت!تياالمدررة

31-22113طام!أسال!!اديحمطرأد(13

كلسالحةللىايام.راد،،لحةاالنلىصلإلهها+صالىعادةعلىت!تكل!اتةصريمقسحروإلى

الحلعىبهر.لل!تاتطاعةشحكاني،رالن!ربمدالإوادةوالم!الند

المرانصلىلنح،(51).،إصافي،اصعالأس!حةلفلهمامحطاءاليصصخهل

رالر6لعالأحكاممدنمسىلهنجسكياأدباكىلإيمالمراصحراعلالىنميرميانيوالأصكام

الأرص!اد3ياشحنىا!صمملح!كلكلالىماكلس3نحرسالحطيةراعالهارلهليهر.الاوةالأحار

سطههمأدلأياشمحل!اني

انصيتصصتأسمإلحم،الرلمصإلىكل.الحئالاصسعاشحلإلىسحتايهوعىمم

ارل!نطعايانامحلىحور-،ديعيأسالطعإلهاالى!.الكلاتله!إلمسحدنارصصالى!مأط

الاالاوو!سالهل!يساار!نكلملرحهرحها.أحاحمماايرممااكجماصصمحاللالحهدسا

-ا-93ايحاكال!54-52ات،الى-كلاماحر3لثيارنتدلكمى،صيكمالى!راتناس!كت

مياسامهمصانلااصانسلماعي!حع،المىسا!دطرعندإصاكلاحهالكل!اسالحهدإمه151

آلا3ار!ليرعدانيايارعىليصتللمبكورص،الاصي.اجاسلاطإدالهاصر

13،رال!رالرترالهصالجاجساط!ابرمحمكلد.ا!ستأراجاصسهالمههتحدولاسرةاد

كالكىالجا.ساحن!راللتالرئ،رالرتالها.ظكححكددرالأوص.الاايرمعييأشهد.ا!51

صدىش!ررتد21-0391)،تل!!م!،لهلهرتبمقلمرترتعالهكار!كأإدرنلدات

(15!،اسششبمطسهليأثماالمهدىلدرنتافإلىنرعلصاله!يالادالكلاتمد.

الشرالااد!مدوحرمر(2،خروعمعالهاصالأصاحاساردكلا!عنرليالر!سةنلححى

كلرصلللدكللسإلهكالى-تصرامدو!إلهاالى!إصان!لسا"اع15،)6سلددكلالىا

ترتك،كلرحقسك

النلرةكلرمىالصكلرمىال!دكلمىكلط!كللاد!كصأدالأرلىإس!انجلمريةإد

لالتدسالقمرالمصنجصحلكلاشلإلهمحالاحا.الهد!رالمهدلحيا!قاسأد.الحداحدورى

اثحصتحيراتي،عالهالي،"روعالرطحةس3ضالم!سةص،.سىالكلةأروالمروتالم!له

محةكهيتمدللاشرةالص/التد/الكلىس،را!لىالصصاخلاطيحىلارمدا،ات()الاحد

المهدلهاعةالىاكاسا،طمرالح!،تتلىعرظ-.لدلاكلامذ

الاخ!سالصل!مينمدمرنعالىالةوأركااتةلصادسةالتمرالحةم!ايرإ!

+ا



رصصال-3س!الي!ن!الرصوو،المهدرمصمهطدرمانمكىابياتبهسرلحاىالكاط

أنمهلادبا!الأحارإمملإله131-62)تسا.*كةساثحبا.سطهرتاكالمملى

-2+6تافاودالرعسةاللهسةلكها151-ا)حررحالح!روكةمىيخلحعهكعقلألنحيالل!

الحة!لكالا-صنكللميرالحةاولأاحهالأ،هـال!!أدإ-اشلاسةعد-دلكلأحل

ا؟6)تأحىألهه.ودا!ماعدنامعرلا،ع!رإله.الى!لألى.والطاعةرا!صرعلالرظرالمحرت

ملاالحهدعلا!ةسميم.الأتاليركلةمتدةطوإلىقحرلمندتار!رمحةالأ5-

ادينالنربحعسأصىشطلهتكر!إلهكال!سااخاوقدإيال!الهككسشصتأتلأمك.

نيلةحاعتو!احملأ،روالأحور.صع!رأأك!أراترى!عهميى761)ت،الأرصوحهعد

لرماارلرماالهشمكلرأرينحرأدلإصرانلسكىلملحا1111)مرشعمصرسرمحممؤصنه!ه

126-7112لصه-اخارتهاانىال!طىاللهتميرر2الىللااحارما

وتدرةترتيللكسننرل،نلاننالدا.احتا!رتسالقوطصمرأصلمعطا*سسص!سصد

81117.اثررةسلىاعترري

نصلهشكىلماك!الىر"طحكراحاعك،لأدلكالرتليصةاوسسلهاالى!دةبظكرأ!إصرانيعلى

ال!!لى،بجا!!3منلحرع!ايكللىالإلاد!بارحد.يالح!لبىألهلملدلكيالىآكاعرلهرلا

إلههاللىور.الرلاع!وت!ر!شتاصانطشثىضلبلحةكاتالتآ،م،دمر!اليدنر

حردلىراة!ااسا-

نصرممصاداكيلالرالنحر!!رعهسإصانلضصإلههاكنهأرل!اليابحاو!رمي

صالى!3ككلدالئمر!مزلا.3إرلأحلا،رض.طهلأتلكالىورأدحلىصىلاحلقلل!صتنللا"

ولكىس،اصاعكمىإلهكالى!3عكلدالحر!اولنك31لأحلثل.فلكوعمالةسن!حللسامامك

مد.لانلامرصبدك!3وما16-،019رشرل!رإصىإسا!لأيانكع!هار!ا-ادىيالكلام

124)9،عرنكلبرمم!رسنشعموو-

حردآعرشطلصار!!نحد2عهحرافصمى!حىالى-لسصصرطكمدهنكىالم

(6111-)9الرسؤلمتادلر؟االإلهةالحةإلهاانهـلعسصهأدا

وعدلأحمماتصنعاناسراليلس

دأإ،إلهكار!مكعطدماذاإصافلكالالأد،.،ساواصحةتلك!الضهـمرصك!رما

لسككلرصنلككلصإلهكار!رسدرلمحهطرلهكللحيللد(إلهكالى!أتخيإلهكار!نص

الس!رددماانيالكلاتداتحدتلىادررإلىاليصصلملرسا221-1212ات،

عاوةرص.دعرنهاظك!ادإ-انجلع!دلنا681)بحا.اارسسكيطدرسادا"السامنازلهعد

.11ط-لأاتلهاطركل،را!ارصالرات10رالراتلهلأ!حروررسالكاملةالطاتر-سارد!

أريهاجهاادلىرمر

رشحماتا،ا!الماعكرلاا!ب!.لهالامهرالطاعهلادل!إصانسل!ك،ل!البها!.علاصىرط



لمالكالىيكلالدخل

،مدلااللىالبالهاوالمبماجمهاالأر،يلارو!ا!هةالهمر،لهلهمار!أتمهااليارحةلأماله

117)علررنرةفيرلالحزط

بممد،ر!ه.رلاصاطمامارشحطهال!ى-ر!ار!والأ،ملةاقينمصالىمرإ-اللرطيش

ار!لاد3،1-9133لابلاود،18-910511-!018)"مصرأرصلي.عط!.!لكم

احدا،صاييرلايارحز،حدولا،هـوالشترالضاسالح!-رال!رالأرملةا-حقالحالعمر

ولدلاإلما،وردمعامرصاليا!لحتصالي(2-"ا16اظر!لر!رلااطمهالكلوطص

كسروصدالممطننمحرارصصإصاللاصبدألماالى!يتطإصانجللت،الكرضىكيلاش،

طا!ادشرترلغتملادإصايلرع!االى!بسعت3الأحميعلأدالا!اعاموس،فيسلالأرام!

والأصحاح،11)الأعطحاسامعكمالطكصةع!بحدمتالاط!تحردادإصانلعلىيرى

،نالة،مهأطوطر-إلههاال!أطاعتم!!رال!صةالرفى.رالرتالجاةرال!،اخصإصانلمرأط(28

عصمبها!لع!حةا!آلهة.لدارطوتوساارارترإلىرالماد.رالجرالركهعلهها!ل!ر!

ايارصسدشىالكراوتيهارك!.اك

وأصالهو،:!كطدال!!الهر.الى!مأطالحهد!دطع!أتحتمرال!رشالأصالهد!ا،د

دا&؟الشربرركلرالعلهالسلسارلىوماد،ااسسك!ص



الئالثالباب

لاخووقاءنبيافىا-المقدسةتباالكتا/لكتوبيما-لأولوقالأنبياءا



حاصة،ك!أأمرادالكلنصسرندمرصيمدإصانجلضصتاوجشلىيالضع،3الصمدادعي

ولئشعلم!رودالسرتاللمةرلي،علالاتسصاتيكماداالرعدأوصإلىلفنرعنادة

ااتإلىاللهمىسةطلملتلدجالولحلالراد(شندكادلدرمر!.الأبرا!

ان!الاصا!س%ع!ردودل!درالريةوالإمحليرت()النرلهاتاراللاتالحىايرحةسأسا

الهدطالحهدليكا،عرع*سىالرلاسهسكاالمهليررد..شرعوالا-

مرالمالمناوممعإلى،لتسلولمم!لارطاأ!اعهلاليات!تهي.بخرعوإوصالةالدروع!ةالركدأ

دح!لفكلشطر!نالىا!رن!يدلإوضادلإ-انجلنجرعتاد؟صالصهـنطت.ال!لىوطله،!!

كماد!يإصاللتوانجطاد

السفووشتملاتأقسام

الرعدارصسامخدالصيتدت

11ه:ا-،10)الرعدأرصدك!.اويا

(9-11)شرعبةإرط1-

115ها-)1كما!دع!2-

18(-111للمحرلانن!ارالإعدادأ-

12ا-،2)لجرابما&إرط-!

-،اا)3النتللر!الإعدادص-

118-1،)3ددالأوعرو-د

(12-،-416)الحدلليالكرت!-

.21،:21-؟:6)كمان!ا،ضصا!:ناكا

(،3"-161وعاىأدصاامحدا-

1،31-191الصكةسلارقأدرليمرت!الهربأرصاتحد2-

133-1111لاتأرمىانس3-

(2ع-1121شعسمهمادسالملرلىلانمة-،

(،213-1311لأرنىليبم.ل!اظ

(1131،1الأرصشضلرعالى!رصةا-

3،1



)مرصاف!،كا%فا-سطولحصرصادرأرلد!ساطةلأرددصلثرلي.لهرافحد2-

وكاتع!لامىصطر!رالرابميهودار!دىلراطةالأرددمىالمرساله!.امس3-

17118-11،1لهلحالديكرعدلكأضكاصساد

910151-1811)وشرعردادلى،لترالبر!صاكرروسلردرشسىيابصطف4-

ضلر.سؤلكيزردا

61-1021للحا!!،-

مدكحا.عد"مد!وا،طسة!-!رلمصرطدواولساالأود!ضداالرنجهروالأ!عردة7-

،341-1231مراللهار!يادالأصاط،نىدلديمهمشهادة

33(.0،؟23101-ا،حبرأأ!امه!يثرعرايسا

116-231)الههمالى!امامكامالةاللرلىع!إصانلضح!حتلرداعىحطايهصنجرعا-

128-1ء2يم-!السدسدول2-

131-13،92ردلهلرعمرت3-

51!.شدفاود24132)ص!صإصانطكراسدهـاانيبر!عطامدلى،-

(133!،)سددس،،1ألطصتهـ-

القالديشورم

3ا!احطلاداكيحد.رافيك!ام!حطسكر-يتص(ط/بئشحصةالع!ددى)1شرع.ط

رالانامالردةررحملبرصإل!ات+سالكر!ر،كا111عح!.2لأ7أحااالتعر

بئىافي!سرتليالأشأكرلهكادلد!،مر،رننانطالندبهالمرتالمحناو.منأبعاالكيررانمها+

ذكركطا-1112!3)عم!!رصإصانجلشصح!وجكساليرلوظ!ليوبهدبعأر!ئنند

روراخرا،!اطفرلهس!مرديأح!ىآلتعحوا3آياادكى(لىلأح!ءحطسي!انبلتنجرع

2،اض،ار!راعلراممرليالهرعرميلارعسمادبىاالنرتاا،لهةراسعراوأمال!ث!لرأصد.

)حر.سبرانهادانرحالصليا!راتصالمدبدابمهمعهنهربلرصرلنهأدولولا11،

نامامناورأكا!الذىابمهس!د-صلىإلىصلهالدياننىسليشحاتر!لتنرعإياددطهر

!!اما!سصالأرصمدإلىبححناد!طصد"شرلهالأ!طدفيا،ح!لوحالالصر.ندمهاديلبزس

1118،)عددوعلأ،لظشضارعا

رصرلهم3رددديعمالقمبرمصدديإصانيتنادعنمااعكىابضاكناتثعكالةركلصت

طحناصرأكرعأسركا(18125)تالالهاد!بق!-لمإدارات،الكلبلمهمللعححبن



ل!لمبمال!دإليال!حل

11-1708احورعالئلهرأسعدصصلص!ةار!!اتحتأسالقعطعد

إ-انلاتلنرارل!الا!إدأمحا،ا!حاوطي!ر-.ممطشهمقتعرأكالىالديصنرعالرحلم!مدا

دعزس.وطلىرنمح!اكسةصميالناوله،صامهالحطسركماتالرعدارصكعارأرصإلى

محهالله"يسونمرانهمرامهكل،محع.لهالد

رعص!عا.إاد!الكاملاللهصلاحتلع!ديتمحكينجرعوجاة

صلاالمقداحمبوتانوني!سفريش!

.الأبويطسهل،سا)انراةالرتالهةمارايا!السوتالناكللهسضع-ضت.ط

اب،حة3التراك!صرسالترالأ!ر،الا!،لأصارعبجمط!طرودالن!يهات،س19رل!

الحه3النرا!حصس.رحايةانالأ!اركلح!رعةراعرتإلىعرسصالأسارعدأطلقالشةالأ!ر

الصةلالأعارلماةإلىلكلرمىصعب!طكساالنتللاصاد

ابورا.اااتال!صتلحا!الأإدكرع-!!مكز،دىصأرل!ك!!م!هلا،صألكلمرولعد

كرلافر!.عطر!ا&يالأص،عمر.مىآحرولى.عداو!ر-سالتالأ!رع!طرأطلئ

ص!ت!نلنحو-("نرواةاتوالأ!ادطكرةالأحدع!كخع،وسلل!سمدلا-ا

22-0،81راكالاالامرسكىب!نلراعسنجرععدايهح!المحا-رميالةمالأصاوعلططلنى.راحم!

ممنلاطعطضزكرحتاتمرصاكلارإدنر.التالمنىكط"ءع!اسصمرصالىى(912،

كر13اصامه!-.اجاشا"ران!.اتنبمكلداا!العكرعالحهوساريالإ+طبة،إلى2الألىضاغ

سصأ!اررمي.نمابهاآصاابيالأ!المسمتعمصالاميساح!لممنمر!حدلا2-

سمشتاني(الاص!راولرشلئالنيالحرصيحصولدد،تثع!ررأ!طصة،ا"نرراةات

الالمملكةاساطفهمستمعرانيشكممد!ستحااليالكلدت!لكرالمحرالانهاعول!

32(،2،1شرع)راحعاا!شرعاسنا

)اورلمةالصادرلطريحسأدككىرلا،الأولى.الأبأصاواللامركرعص!ل!!الترلرحلاعة

ي!د.لا-ىكابهاتس(اككر

لسفرالةواصاالكالي

اشةللاصا،الحئسحةانديتع!رلةس!رمي.مامةطنةصاعاة-كرع!روراتعد

ضعسمربعدساكما!،رصا،صطالىلي!رادعدم!اظ،لإ*امماللهرعد!!أصرلهتدممنرملص

احد3سىكما!ورنهارر"لىالاشهالاهـعحةالأحدات!مه

انحىسايطلنرلىالياانروااااتللا!راش!ادأشرعس!حىالندي!.ال!لاا!عد

الهةالأصاوسكا،تعصرعلىافيلطزألحادرتطقد!!رعله.لاحس!+ى+الةماو.ايا

الهر.رحد)"ظ.ااالصدرالىبنرع-مي(-12ا)اياصحاحاتالتدوو.الملاو-الرصت

حبانمر!إصابل!لأطملأظرععأمم)كاراكوالمدرإلى21،-ا)3ممالأف

رحخم(الصصاكللكنعطيووألكالمأكرطصأنمرخكلللااسادأ!صاالحالطرر.لصلاادرص



يملمع

ا+!يا.)ال!لةالأصاووكارل.الأجااسعاري!تعصمريصعاد!السرىالتقمستنلالحئ

حدستلط"رعايةبئ!كطدسدالاضطارجممىامالأطإلىيخطلعكنرعص!أ!آح!دد.علارسى

بخلالمرادر!ى.حاصةلوفيسكىالىاىرمطالنرميوطهادي،إصانجلشصتار-!مايةئحدرو،نهدا

الايراليدسإلىمرص()صشع،تصكلد،لاهـسهرحدةمىحر"

يحدمارمىكلهرسانى)!(الصدرم!ترتبما،تمحملهمرنجرعسر7،لاهسلرتمارشس!

صرادست!شد.الأ!ررأ!ايرراةآصادسب!رقللااالحىلاتنمكاحدلاأء!!سةيالإطاالسى

الحاعهناماكاملس!مارسلأدالكا!د(.الحلارسحهالسالأم!راحدمح!رصأحدااتةوسدنرع

معالرانعالتالهصحاملكاحدأ.فمبهمرصإلىانرلحةححرو.!دادى.اتصركطتلأطر!اياصه

مقيةاناسرمىقطتاتيرالمهرد3التدالأدشالنرقمحامدات

اتة!ر!رتأوحعاديسر-رأيكالكلاملرطصى،البلصاروالا!لحشكدالحنانقهلا

(230،2رأصطس3-8435ضمعولمهداكاء)ردراتمقالادصالقوصإد

!للداشساليها!سىإصارةأتررردعمرعم،للسصالكلانهمرضعأ!ايهردياتنيدص.!اتد

مهنحعصرإلىأرشعالىالص-شلإدظتمىابيالحنانقبم!صبرونجا

دصالأروما.شىلد3ارا!الأردرعراللردحبعسمعوسا.11،اشسالراوو.الكماتا-

عادق!مركاشهاالىلزكدالكلات)مد"يحدردعلبمنقولمقلر7داتاعرطصإسرانيليماط

الأرصاإ،مابمطاا!يانم6الى!حلص.اتي16،)ليالراردةالكلاتالىعالإصامةابصاللاحمات

رمحلا،لاتمصاتي

6)ظرد،الحلااحديرىكاللصصيأشارطكلطيك!أ.شدددادي.،الرممحاإد.ان!رأركلا

دإ)اى،البرماطإلىإلرانجلوصط!يرعضالهماطركلأيها،يتالىابةواحا!نرع،راضحى(52

الصاكاتسم

ابرصرلىرأما.-أورضليلهر،اليمعالاممرعى151631سالرصسص.عا-

صاإدأردضلمنىبهؤآسمعايرجررسكى،3!دع!لهرذايريسرسلماررضيمميالاكر!

ادضاالوسسسدبةاتمياطعه.حاادي،ككرواردتلمارمىسالمصلكالةشيهدرمنا،ايرم

لادلىااسدباأورشلمامدتعهردعصمىالنىا)يرسسدبخهماردلممهموأحدلداردخدلهمأطهررا

ايرمساإلى3الراصمع!راالكمالبهايا!1611)صديحاررمدبهةس.حاكا25-6111!

.9؟مللالملىاإصانلملك!ارألامصررطس.حاماعلا!مد(المر(يماصةكرمإلىأ!)

ال!طهص!رلىصالحدسدةالإشارات4المرلكاطالكرا!رلعع!لرمىاكالكهـزاك+ررمىس-

مقا!النىللماكرحواصحةإتررمك16-134)تاودلمروانحة1118191128

راحدات،اياردنلحرركدكاوالهحار.راضحدامعدردسبدلأححهشهمد-ع!عارتحا

كاإصاصلشارممح!دكررصس!سمادمكلةما!أححاتسضر.احرىوسرعاى.ك!سسعاصاد

الك!لى!!



طت!يماسديىا!حلا

ابارليةللحلاتطقامن12عامخىلإصايب!لالهبكل!تارحأو!للملطسيكلولى

ارأنحودوثعرةاسعراالدكى211!!11)صوردال!لطيردكمارلىالماقرلىإلمالمىلة

لى12511صنرع)ليالراردةال!دتانةالىإلىلالإصاسهللطتسايمدلادت!الي

ال!لطى-تصى

الراعئوالاشاوجاتعربى-ينعالسرنارلعيادنيدالرتلصسينم!ةاح!ىراتإثيرحد

رن!ت!لأطاتتلىعدفيوا!إظقي!كلا31لأ1،292ديص،صالاودةالكلاتكميوا

121،21لماةناولى.1،(113!نج!اكادسا!ةحى!وحرلنلشر2

اداودةلا،ناتفحصا11)نماةلياداردة.ضعمرتسد.الصا:أد.الحلال!م!%ى،ما

ظرلحهمحر!لا(502!-!1)سالهررم!عاضا!عحاحساما911-9016-11مى

*8!ال!+ولبخىصىكلاتعوصإلىتارصهك!ععروكلا،كالخدبد

القكد،الىأىسإدالصنماسةلدسالكا-4تعرايحد!!ططسحدلالاأ!هثمالإظ:وا!ص

الهاشنكدالصطصدك،لمسالراردةللاح!اتمماصرةكاتالعرمرادسهاأحدتاتىالماددأد

ىدصأكترنجرعضرلهرا!دارليةعطىرتاتاماك!أارلراتد!صرس.علاأركمامكروصس

ولم!مزءللها،لحاتهد.حاتولدضعصرص.حاماصحهعلىوالحمر،!ناس6اعلمأعحاتون!صنل،

سه،سكما!أوصإصانجلاتجطا!!لعظرمر،مق13النررصالأح!الحمهدىكلحادسالكرةالحر

ادادةامل!حاصحمدناا(اسانلرعحدر،احدتالحرصللاولاع!،حدتأاي!ابلبالص

مدليكحارارصسينجرعلهالامانيرالنرطتالبهالةلمحتانقصصقعلىل!مىحميحهاا!رلاتمد.

121،)13ا!حضعسياداردةارنحرمها!بانالص3فراصا،تارعمليا!ترمانلاطق

التري!داناعهلطهونديهلقطعكسكنتمما4حدامكررصإلىدارلحها%حعراني

تألنرعص!ليرلححةانالددعنرردط3أسالأر!!)س!اللارلةالددنانةالى!*،!لها،ولول

سارصواكاممجالتعت!سا!ةصتاطنبلهـردر*ىرالش،االادصاياعحاحأح1لارد.12

المحقلامقصر+!ياسمدصالدتنهالحلبةلماللواصهآصر!لتدس.علمادلكصوت.اليكحد

ألرتهـصلىحمط3قدومىإلىلاويحهاكل!اس!دأدإد4الملانرعل.ا،تاوعلمنظاتىرلحهان

مق59عامسدالمصمدمىواحتمديةضصلمياء"لها*ا!

لهاإ-انجلاضيافىتل!أتانياسلطهنرصجصت!.م!759عامدحدساتةعىاط

د!رر،!!يالمرابر!معرآحرو!تأام*ءالأراتأرالاتالمالىهـنمق.طرطةرمةينرة

!عتفلااشةال!حنانقلادلرىاد!ا!ا++ول+م!ء!ا*،راسطدرنمدلكمىأ!مدإلىلحمهم

اسهاأرتناكالتعاالرلةالملرمعلرلىسا!عدش!سللالأناو،.علاايحاتدعم

لتعليميةالسفرالةرسا

الىكمىالتت!اتليالإساددصرلىا&عطمراسيهاوالايطادممحالىدحرلألىالصكاشلاروص

رعلأالاتميصاليكمارأرعىاالرعدأوعيسدتعطككادرنتاارلاطتحطشلدالصعادة

للهلةطلأطصرت!لأوصمدداترو

المكل.الكاتارصحكارسا!اللهمحةعدىبسىإكاالأحرصإصانللصالقو!اللرنأدى

لأ،ا



حاترا،!الأ228.لأأصحاحتاورارايطبلننتردلك(الر!3إص!لاطاعةأدال!المانية

ار!عادةوتتأ!إصايلعدسق!الهايةإلىالله3سراسرانفالإبما!ع!تحدتايي31؟ا-)3

لي+!اطا:لفنرعلحدسالكاسككصر!115اء3عمه!رطرضىعاماتامامهوال!ابص.ا

43)صنةكلسرسادجمهمسلعم)يهوا(!المعادةعدى!اصراوهافشاكدظصور.ا)23اصحاح

ساك،الرحأبامركلنجرعايامكل.للأرصرانحهااصابهلاط،نررللمرافبةوالكلات12،

3-33(2)،لإصانلعدالديار-علكلعر!رارادبر.ممرعلمدأيامهمنط

بأمرملالرت؟لكسلهاالحاورةنةالىرالنعرورإصانلسللس!*له!اعدحبرة!ي.الىل!شا

نراتمئ،ال!لالمصربادلك.ال!كحقلركص!لهاالحالدجا!ئىالنحر!قلالإ-اصبالك

الرنجة3الألهده!عظكأداةإص!انطالكاضحعسد.راننهلنطجروللكأمرالدإلىيممالمسةاياصاو

دادود.لااساتعلىامو.اديرالاولال!تاسا-ابامرعررا!رمعافالالالى!الىكا

والنكاو.للهوتارةلساد.إصائلتالالىالى!عاترلان21!11نكأال!يةنلاوطيخدم

الرنجةاالنر!لرا!ةارور!ماسهماالنر!فىطدردداتار-اخاو،ادياترمراالحرلوصدا-

عاماصيىسالبىطروانهل!رلما.4طكلأخدسا!هودللداإصانلعداللهعمواداةكا!االي

!هزطبسالكاضص.الصرو!لس.وإحايهرا!اشه،اللهعىءحر،ساللسراستمطالتهوشكلس

ان!الدرعد!مدأمدسدالأرمىلاسقح!وعدهانامليالمهدالحالطالأمبنالإلهمرراتالرانلإله

لأصرد!داأ!راصحاهـ!ا3،114!228-202680ا-ا1708،اشكرصلالانمصالىلالأرص

ضع،حممط9(إااعد+لرعسنحيمهكنضاللهطةلكىللهطاترعدمالإسانأمالهلعطمقي

(1،،41،)ار!حدرنسيمىعدسانرعنسكا18.لاا)مرصسا!ةالعطاةالىلهشمعة

)راحع6ان!س!له!هعقالهأداةإصانيلركات،الهما!دالرنجهلنعر!عناممهديالىنداصةكلصتشه

تحرساللهلأ!شسةإصانجلتكر!أدضلدا5!ا12لح18لا!ل!طللا11223،13،،17،1

132ا-3،17113تاود،"111252لابرعار!هاسالديالحرام-ليلإصاسكرتلدلك

للنصارل!حنفالسللرعدمإطادن!سصوأيلينجرعرصر،1الهلاصهـالى!بنرع،!كا!نحى

الصحر-الحلاصصالصكا،س!طو%عرالطالحردلهمىلنصال!صلاص!رصالهررحلحص

ا،رفىبمإصانيارل!.سااعصنجرعيتطمدارليال!اتمعالرعداوعيرانلالى.الأعاع!يان!ار

رلمتلألانهماضماكلصحرايهمالى!ساراحهملهارعراسانلكرطلأكاكميمطياادا-اتي

،اط-،3-21ايخ!ع،34،أعمانمح!حالىسدعكل،اعمائهمحعصرحل!!امهم

راخهإلىكالدحدرعد.لقامعاله،!لحص-لاللاو!بهلىالبماصإلىالرطلةكاتسح!رصار!ي

صالحلاصي!الرنجئا!ركا+،31891عبسنالد.!،اع!،!ط!!أ!مكماحدس!

اصخناقسربىالإلجةللحةكرالأرصرصقيالصؤ

ممهطنانلأايد!الك،إدااتصرمىدلل!وعحىالرعدأرصىسرلمحرأرصصالروعروسط

آكا!الى-رصعشسد.بدسحسصار!ساحرحاممرديلصعر!عماكا،لا!شفرلارالأحكامالنرافع

الأرصرسطاكايانىلكسماكمىراح!حاأبخاامامسهرصعيمرعر!كحر،نجهدددعطةرعحا!



العديمسدبحادحل

وستاالأ،ممملج!لالكردإلهاالى!رتضا!اضهـمهحيمعحلادار!لأمرط.شا4لأحلمهاتي

!"تةراحع)،رعلألاتبصاوصالبلحلاار!احرحا،ا!-6024تا،ابرمملاسكا

رل!تار!،داتامعاتينا!الى!ومماعبهلكهااافطكنوسلكاالأرع!تكىلم

11ا-،،2،2انىرلدعفلواصماسه.دلكاللأماتهـصدر!ار!

انتدمار!إ-الى-5،ح!رسالحصعلهالطكوكلاالحار!مرارمهكا!كلثمرصك،رلأسيكلا

تتسادعلهاشطأعمان!علىتحزونتع!عاصتحعخىتصتبم!رصسهعلةلاعةيها

الهحهالدثةأر!طلنرطرالحاصالادصا،صحاعضع!اود5-3،6)صلديهاماكللسكر!للى!

16116،الدتأعطكلتدار-.لأد.االمأياصارما

الكلرتندسنكىليمر(الت!تا!رو!أ!.الىلىحمرر!سلاضالىالطلتتايدور3آإ!

علىإلدفيالاسالأنحارسرعمدلكعلىلنصرواوحسكرميسعحادنضلىارالددالقاداالأنساص

!ريختسماكللإد18مع7شرعاواحععايالممتالمحرةالدلةأساماتإمكرأ!حاالمطة

ت-"!-3ءاص24-21،61708،92ض21-1-3،)مالدعلرالمامللإضحمامولىلدس!

5؟(1!6-7،لص9"ا0216

أعرل،اد!ع!!رورعوضصمأطانرتسالكحاص!ك!لماار!)حد!اشةا!ربم!لي

إصانلإلها)صهزالىلاع!سرالدحرضالمالكماصالىإدكادرعادننلمةاطحهكلمى

اديحااسوار

نلالةإلى!ملابرمةعتزلهانجرعدحرلنل!طتاولاصاوالى.الملاصالند!لصيرلى

الكادصرحالةطر!لةلت!.عرتركاتطلطه!رعووحدطت!د!ا،

شا!ااتطاني.اسبهلأنارميعالةدمي4!اهام!ول+!!ع!ك!لىكانبلا-ام529عامرس

اسضةتلكأصارياراكمت،النراصلرالسلالحتمىسواتحىرسدار!مطنةصمرتممةسايهعد

الهاكس.الهد+،الهر!الممرإلىالهحهمد.عقدسرد!اماقع!الادسافدستطتدنستقد

امرصعص!للعامتنلاثإدنعرداله!،تمد.اداىانرسخللطرمىإلىتحرد

الطمة4مدينالعباالطناتميآحرحا-ليحنافىلكلاصةممر!لىكلماعىآح!ودآشار.عددتام

يا4ع!كافالضرإلىلارسهاسرداله!اشمحهأ!رايمنراالصكرأعراطلاشتلدنكىلموالى

ضطتابيصاد19وتاالمدكلةدموالىالأطدعدا!لىم!جشصأر!مدممهأركصسسلنرعوص

حدسثرعابام

العصاةمعتهلكلمالزانيهراحا!

كلمللطلىيالإطتمماعلىححد"ا!ةسعسكرلمراحا!ل!و!لمد2251لع.1131أ!

الى،علتليكدقليراحا!ايمالىرتمل،،الاشطلاعهـرحلالارصالبهنبح!ىأدسارة،ا!ص!

كص%صسالدالألا-صمعتادىلالى-آ-لتد291انرعسارآت،الأرص3أعطالدار!

(1)ص!ا!ءولمم!!ء+.!!ههـ+د5،ر1،ول+هسة5*ولصالص.ول!،هلأ+"5+ا!!لأ.!ك،م!

ط!اا؟7

9،1



لآلىا--اااعمدسرناملا-صعا(ا)علد..ممرصح!!-عدلداكلنر!كرما.الب

رالأوضالراتحاقهالحيكاجمهاكلارإصه.--تمىالأرصرعلصمرتاس.الالياللهمرإلهكمادب

رالححاتا،كاتصاسع

الربامامدثسعمقيالهلول

تقعمامةكعامة!يةرم!،06(-)يرخايشرمه!ت2،132)نجىبرصت!سعافى!صكبهم!يةتتع

إرم!رالصلبادجالأفاردىامرلكى.علايهاكامانىالحسلا!أرص!رمدعهالرحلح!ر3حلول!ص

لهانالألمهسحصسأله،س!دالهكرص-لاص!اط!رلهحصهتدنلكا-ضكلمدسهأد!!طها!*-

ططنههإدتعاشهانتال!س.الا،لاح!3طردآدلحدالمكرصمىالدنجةالعوردا-د.مق

لملعلهاطكالحىالعطمالمحدمهانجدحتدياع!ك!اكاتعلام!صاصرقماضكمسكلىر3

سداس3العدالم!مداا!طتسىار.واسألدك!كالد،سركلكع9،1!صاحاودالمهدا)ر!هـما

ممعدىدرالس،ملطىسالأفار.علا7لشمهاانياررماسهةاالإمراطررتسلسا)رمىالهماوركرص

الفلبه-المحىميمحامحاهـلاصرحمأ

كا1،211ضكممدجمهساللهآماماتدعاضعألى.المصمعرالشرسال!العاياصحاعلي.رحا

الإصافيرعحانماسمعلىيزرمرالثمبيبعيئرعرتالوكحانلام3لرنرطإصانينجرحوعا

الأرددلهررعمرر3مصرأوصسح!رصهمرمرالمطمالحترهـإكلامإلىالأرلعه.الأعامىكدطاسس

.(2-13)،3الأردنع!الرعدأرصسدالاسطالى

!ممههسمرااروإخلاع!،لاساءهـسؤاد!صحسراأ!اسالصلرالالىراصحاخدماانصاسامضعلدضع

فيللاكردأ-الدبىالأمدعياآلتكالى،!ا!3ايامحاطا()الداتالمه!عرسيادلهى3آلاؤعدطالتي

والطالمردعةصاتما.السلاد!إمماسهالنمصواكدا.1-5ا،)،30،ار!!عد!سىأسارأماارصهم.

خىبصعو.ألىيقكلرر!رصيور،قلوصإلهادسلادبنرع3حمروماا-161-18ولابكراعلرارالهراد

!مال.إلهكلماحىأد!وس!كلمك!حع،عرسهآلهة3رعدال!س-،إدا)صمر.(ار!حادةعرمهممزكلحوا

ش!سهبح!الواوالى.السلهالاممهسرعرامالىترعحاطهموعله(.2ا)عد!مدالر!لللالنرعالنص

)22-38(.للامبنرعهـص!سهمالهدمداعدنهاوجححرطءلاوحح!ا!امرانم!هاوسرا

تحدلداركالنحهالححهاللهلأعالحماكادالدى!صالحمدعثدالحهدصاأ!.الملاحصهـ!رى

عماد؟نخرنرلىكلالراهـلها3.انحار!ة)وليالرعدأرع!اتصادحرلكللةرصط!امههاكاداسهدمط

!ارورلحكهم!مرصرحسفررراسألىلهمرحمحانلحاام!ألفعالةالحثدركادالم!سةاالكمالةالاممه

(،2)عمد-.ولصرنهلعدإلها+ا!!لهمأنهااليرالححان!الأ!ا!كللىوعرلر+ا&كاحرو،إلهم



القضاة

المروعراروالكامىرالناعياليصرشلو!رونجرعصرتل!ماالنسةشاردعال!ماةصرصص

دالمطسالهنى.لإحراالتنلكسإصانجلضصتادواادس،حكاماو.مصاةالمىتاتمةمى.تساة،

لفصوحلاص!اج-لكىكرت.أرمهلراحههاللهصسدعر4اليسلنلهرالناصيات

وحا.تلسهابهر.االى!صرسحصسكلرةللورانيا،ام!أالناصعلبك!لمدلدأحلرسصنانه

رالترا!!برتوالنىلهاظاتانرصةسيكاء"+،،-*ه"4!ابلزليابحاانةم!

،16!الص،صلصأر.شدألطرنص،(3322إشا3،"طنصالرتمي،ظص.الكدإد

ااا-لأ75ا!اأثصعهدررح!رإص!انلليس!هح!صرنلدكار-15ا401-50،لطط

يلصاوةالاط!لتكط،رانجةرلتاللهصتحس3رالسال!صكرفيالناعيرطتكلات

أصلماالإلهبثترنه،أملم3دطسثمل3ممهاللفامشمبلادةالنحاةدعىرلهلاار!رل!اخاد

ار!،لدععلهلحل.طرا-!دس-هـ63،13)ماودطرجاضلكهارحدعرلىلىالر!ررعأ!ملا

إلىإصانلطأ!سدانياللمالتازررميارقاعة)بةدورةسلددساإلىتيال!!116،)قص

ا،-ه)تماةالى!3كاالكماي!!دالحكيالمل

13لأ11!ماةاعرررليالإصانجبسيهللآوصالأعمالناصمدار-كالى،لر.رحما

ا!م،ل!ةلصرناس811-2،1اتصالكسسرعيلفكتدب!التاةز-،!!تترس

ا-امراةسرشد.(311بخد3و.الهر!طيسص.الأعداصإصاشدطتاممصالإصاشدتميا

المركرسمللش،وعس،(الأ121رإبلى-ارسلي!،7(211!شل!،113)ر،ب!الحلسادى311

النصلهلاصونجادلةورحةلرا!ش!راكلالطالط!را4ترمىقحاةاوصب!اتماةكانرا.صاارالتما

الأدسالنرقلياللادولالاصص!حدإلىتالماصر!كرجالهط!طايهيمدحكهمسراسورا

)حررحسرصا،مدكيحانماا!-!يهرد.ص!إلىاث!بخاحلةلا!طابر!الررماطق3.التد

الرعداا،صكطردخرليحدالطلتلرالحططالمرسإلىرا!ت(اا9-1:،212-م18

لأا168)نةتسرالهقال!دللرةنصرابخاو.يطلاضطا!را

السفوومشتملات!سام

201)؟.؟-ض4صت!دكمان:ار،

.261-ا-11إصل-علىرالإصلا.الهرس.لح!اإصانل!رلد-1

كاا127)إصانيل!حلهمالماتيالص3-

.51-21)ير-صمار!3-

.(31"16-12:6إصكلة!:،نط

(36-116الثنلداكتاساك-ا



(6131-137الصىارمة-2

111-137لارسعفليدعدلنصار-رحلاصاوامملكرشقابمكرشارمحاكلهأ-

-ا)3-2المابمحراسإمروطعدلمالى!رعلاصلفمرا!ملل!صح!مصا!ةلي-

31()3التصلحلاصصاةسنحرأعالص-

(42-141!ياراقدسبمبع!لنصار!،!لاصكمارملكبالسمحابنة-د

31(-511صاراق"مؤض!ء-

(832-1531حدصرنبعلىالى!وحلاصالدبا!ىمساضةر-

(1-67)لنصاليكدات)2(

421-611)عسر!!تدلىساامس(31

-(2525-617عبمراتحار.الدسابىل!رسةرإعداد.سر!(،ا

12اا-81وضلتأع!حسسرراسصار)5(

23-81132إس!انجللكللافيسئ61(

(33-9-57)8لكابنمةر-

اها-1)صمارا)نماة!انمرشلمح-

(7؟62-1)يناحبدع!ار!وحلاصالسرب!ثلة!ارو-

811-ه1)2ر(!نصاةاعس،إطىإلصاد،ي-

31(ا-13116الهطربةنثر!را!لال!لطهبمصاتل!ه-

ا-25()13ضنررولادة111

21ا-1،1لرامهصل121

31(ا-1،116اسطببرمعالهـطرلبةاداله)13

3:.!ا.ا-!:االأا!نااعصرفلالضمطصرأعطل:نالثا

180131ا-171دا!(اسطا،دصسالماسسرنص!ل!رنبةبحاعاوةا-

(225ا-ا)91للطمىإصانلرمحا!ةلطم!اييصمةصططلنىحرممة2-

مدوطىلطرانانتص!ادد"لر!

دسةاشمارسشرأاراءايهصطحسالمرصرالهاصاراكعالأصاح!لىالهمركةمد.س.حا

:نيويىشتعىلزاالمحاصالأصحاحرليالركللىسكلحا!ملبهبال!جنيلاشدصمراع!رساراق

رص.الملاجم!كاالنيمال!هدصالض!رلأسلر!الكنرلةالصرصافدمنحدرالي،الثصلهرل!،سهالحت

عانشا!دكاركاتههمالأرضمهط-إلىرارلردار!تحصدل!تلارحى!هادةد!رةأعةشمدالرقتوات



القميمالمهدالىالححل

،واحمرا،سماوو.عهلصكهنأ!لحراصحا،تمحعو!يوالحتصمةالد!،لحرا!سهاماو!ولللاصات

ار.!سسالرصلا!اكرالصلأط!!لاش!رصالم!.وحامر،112عامالىعشرالاسالس

حرشهـات-اعلىلنيبكللالىاءلا!ررنل!حككلاسمحردو!الأحداتطضالكا!اد

21(،اتصليممطر

!رحللحتد.مامهتتصألىنجهعطرر؟ايةنتىولالصروالحاو!مرار!الى،ل!سهوودكما

احارساالرا!ص"عهملحاو!،ط!ريكحسلكرا!لهمست،عحمهصررةلحدلمشحه

(12)سرصيا!رصأ!5).يمار!طحك!مى!الكر

تيمتسقيةو،اتجةصروآش!ولاعطىظرتتبلهدتلهماحملالمركةسيالى!ماوكةإد

كلررح.واحالرللاطأعدانكيميدومكحا.الحلااحدورىكمادسوآأعةير!لحىانإسرانجلإ؟لى

131،)!صاة،حروتهاليالض

السفرتارلخية

ص!!!أوصىإصانلف،ح!لل!ددالىطمىل!ولىنلالهأدلصبتفحررمهد!جلمصاةصرسص

النرقسيالهديدكلالمصرطابةميلتزومد.لسلأامق12-ا25)عامسطلردسنرعتجادآ

رالاسطدعها!ديدووهلهركالىالروردلكصوش!أسررداءلالىراكىالزرح!4سص.ىكااياوصط

رم!كلا!،3111ات،شارطدسرحلهاصالهدلعىلررملالرتأناتليألصاالهد!صحدامو

لح)تصمركلة9مىلنر!ماللصتاليالحديدلةبارمركات1(16الألش)الهدسةال!ليس

13ا!مأارتتدكصيخبللإصتموش5رطالحدبت!ال!لط!راحمبهار!اخطار!13

عامصأبوأولحاد!طندحا!ناوعمكدطأماماق121،1)عامكسطالتماةعمروشح

،لىيها،نارلحه!حع4علهارالإضلا،ححرطار!طمالكحاسهللسإصرانلاتحام!ع!الصصلدى

،الر،تالآناو،عدسلةاولبز.ىمق31الضد

الكتابةأسلوب

)كاساتحر.لكىرلممقالهاصالنردسكاتتطهرتس،ىمعومرااباهـلع،شيرردوتك

،رلاط!كاسأكريكسلى"دل!3لوسلمز-طوأطصكا.رمحلل!صانمر(آح!ددوسوس!سى

الأصماتعلهاشتنيوالأ!!،صمرع!لكصأد!صدلدمىاعمىمرماررىلتول

م!وحر!يرودرتصالصارظوديالارحللمةلهنكر!الىايع!لمحتاقيوالانحاترية

قصة،مرالزرحيرلهقلا.،لةنرحلكارإصاللنارلحلكالهالشالىرحمى-ضحادت!،

اله!ررس!ك!رش،الطحت،الصصمزلا.ودحل.لأص!ىالنوورومع!نمهمعاللهساملا!

دلكسىالمدمدةلانماراتداحرار.اتكاحرنلشهمعالله!ول!و!!تالأحدمد..رواا!رالأ

الىنجةالكماتالأحهالنمر!سرا،شادلهالكاملهوالطاعةا!هر.أار!وجلإرالامالمىاالرور

الاحةمسا!مكللوسورترعتممللجهرعادلهم

ممالوااألقموعحوااالكماسةالمر!طىشسرساووا،لنرمالصلقمداص،إصانجلشع!اوتوكلا

برالى!!!يحرحىكاساسندالنر!مدمىيناتل!!شرصرلىمرعةعدبة.وماتمييقص

عدتكللمآالناص!ت!درسمااتينتارالمروةمر..تحبحمتاصاالىلهلم*لبقبم،صتم



ن!مد-والعلطار.القرةسكلنمعترعاد!ةحةصررؤسرر.للاسايركاتحالعحمىالإطلاق

.!سالمه!عممل!ال!يار!

رن!نهمد!!مسنحردكاساسداعا!ةا!يصحر!كاسارعحط

شملزصالليالإيالىالىرالمردةاالهىا!إلى،لمرحسلطا.العقمطسراطلاص!الحاة!للكا!

رخلدحرسك!دكلوسالمر3ماننةيحعار،تمترشحر!كط!رسكالراتالردة

السفرحلاله!ل!وتالكاتيا

اأ!دأعتدسصادوعدةمىفط،تهاللاكاملةوح!ةنل!التصاةصرأد.يرادت.الطسصجم!

لطدرالصرس1)ء(رالصر+(المدوبماشهعطدو3را.ملى،،عامكلهرالصالىلمحص.نروس!لامه

رألىال!البردلحاطةأورفيحم!ابسدللترأحرىتطهررأبطوأكتدصرنجلسرى!ه

يهانامابيللإصلاحاتيمنلراخى--الماإلهلرصةاتالمرعمم3ن!دفةمرعلمحلاسالمتالو

دلبهلمراسىص.الصكاممةاجمذ!3أسا!صاللن!ممرشا

!رصعرشللمريكاصسهإلىبلاصاورالمماةصركا!مرعرنلت،لىالهؤللملدرطما

الرازللمرصطناحدأسسدومىإلىبهات!الع*حعالمماة-أرع!حلاوصرحهمالىادعرراعرت

يدياودلثهعالص

معصالرجر!سكسالدصلم.!ا!الرصيكردرالميام!سار(121افصسى.حا1-

اتىالاحماثرترعتلدرتالكلاتملهالىمممىالهصاكا+كرمإلىأى)الرم!اإلىاورضيملحي!ام!

انيسمدينىص!را!يخلا.اليربرصرله!رسمدكهةدارديدحرللحاصةر6-21،18!صبهرت

ندسااقام2011مأطممليههعا!سدسياأررضيم

يددسطهديالكحابهرلىلكىحاررادىالاكدالكماسسبلىدلم،رالرايم(192)نصسررد2-

92116امل)نا!داللكللالىطدرمدتمحرلرعر!محلهلحماسررصإدشسررمد.حارر،

إم!اةلألهعرأراعطاماالدلةليالاك!ال!سبررتل،لاورأع!نهاحارورأحدمصرطكلرعرلى"صحد

نزلاام!59).لجار

وترحعسليفبمارالنجةالص،لحةالديهميابا)رلىصدر!مديةعان.حا331)تصسى3-

فص)ليالراردةادانحرصكا16،،5،،السا.إلىض)9(.راضيامقلأ2الزنرصإدالإصارات

الل!الحيلطاملدابهإلىإضاو.ت22،1لأ.1760181

ح!امكررصلىيمتالنماةلنرالىنجية.ايهحراأ!عدراعتد+للنمايةتمدالإضاراتملهإ!

مرادرصهـكل.والهالمطمالحمترلرعرل!كلنهصاني؟3(0-52الصوسلرلمهالعرص.مدرافدم

مكعدابرخةواتنعالصأحماتلرنرعالأ!له)إطهاوانرسحللتلرب،.المد!ىكلايمتالص

!سراعالإصانجلالأحههالنر!رمحاممفه،بهس.()الى!سرالمد(الرساترسرعرصكراراالأصات

اورصارض،الحربخلرالدي،لهمرحلاصهار!إلىات

أعدانهم.اكدى!ار!اصلههمهـلعا،120411611الاأ31،الى!عيمليالن!اف.رلط

"رقهر8(31915116محلص"،لمالر!رأوطالى!إدىالنص"رعح12611،(12)3-18

.كرشانال!ر!م!رمماشات1،11،013،12315181128)3.الأوعىواشراس،سهمأطاياعحا.



سيملييىالمسل

!اوالى.ر.حمدة.وامرد.علسا!هحلاصط!ما،ال!لط!وكلرر،،رمديان.بئهـطارعحلرر،ورضايم

ر!ول.ساحو،دصدحط

وسصه311(3)ماةسنحرعرأحطمرصرماتسصسا31-16المرمىالىبىالحر.،مد

اإعد!ارالمالى.الدد!رلانج!ألراسشلع!وآقصتعنمخحرة.رأعرا.اه-لاا19اسيالنا

تحتشمة!رد!حاكل151-50218-ا؟االع!كرلىمبلبردعب!ررء،الورل

لىالكات!اضطصرارصليكت(11-12)وعلالهبصانيالأرصلاشطادملحما-ا

يرعص!ليشدد!.أح!يمصمع!ل!هدركلطكانما

مىصط3ممودرلم3الأأونل!ار!شلىلادابنجعا،3-211)حاصاأحرالكاتاح!د!-

أ،مسص!زصإلىنجبرا!ض!كلرع!ع!المروصحع%ع!ربسمأو،إصانلأطم

31170118سدرأ-الاللحردالى!صرة-أ

-(91412)بفيصدله!!ا-

كللسلرعحند،لإصانلملكبهاثك!لماتىالترةحلالالزجلجرالهالةاله!أبرمدسمىكلرلتر

عبصيحى!راحد

راضماد"اودعكلميدايئأوناطا؟م.الهلكلالهولطامسالأرلىالأيامعلال!المرا!*حعصمما

الص!نل!ميجسصزالمماةصدأوالأصطتوصالمحا.الام!تاليلعد!هاكالمادوتتمىالكاس

الكيستطرسواشهرححة

لهمظال!ىاكصىال!!حيحديعا!النىأراح!ىفالتماةصرأدلير!هلد!/ولستوشطاط

!صأوالي!اصتايهالبى.الصإطاوعىالمشفلةالأصى.الأح!ارسامق622عام)يرضا

الأصارسلهاقالشيالمادرلنطىتنحمعالأرل.الأ!اصاوادوآحررودآ!؟،!5*،41أيخملدهـسي

اككركطالحرا!ة.صرس!طىاول.العكرلحهادى1،مر،الرصةالحا

السفرلةورساةلقضااعصر)ممية

كيانصتررعع.االهيالى!عادةلياصانلترخدالني.النصطاطتمايةارسوعهدكا!رسكاد

لنالر!اسىالثارضلؤصاوتالرعد،أرضكحانميالفصانجطار!سد(ابقل)الكىالاخاعت

اتىالأماكىسصإلىثالاضاسة3(1ا!11ا-،18431212لص1811كنرعا!اونار!عهد

اتصاكل!لت2111اثصمصماة2111الصاطدلنلالىتك!صارل!عهدناروتلهلطاضحدت

صهالىصاتأ-ار!لالمكداداردلمديرلل.ادسسانلااليدلاظإلىالم!حد:ردى(\"2

يةسنوكتكلايرم،محاإلىصرصبراخلسأصدتيرممديةساعىلم!ىتى

لممرنادتافصرص!الى!لكىالهةالحض!نصحالكلها!مد،مي516لأ32).مكىرمي

ال!هد،+توراحدررصعالى!بكلنيجتلحادرلتإد!لىكلرالانجطاد.الأردلىرحمرر.!س

صاكممصعر،لمار3افلد.دكد(228امصماوررسلسكلههالعهدما!ر!حعدلد

-،أم!!نمه%ارحطلد!و+لمكصةورةالهحاالأصىلر!ا

مداوس.(،ا!االلهتا*تاحدسااعناالحدورالمالنلم!أطا-انجلاحرتألىإلى



صاترانولىاأو،.اص-اتاسشهلزلياديصصإو.ادمرا!!لأإر!حمهال!!صا!

عبهياصذبميالمى،لىأصعارب.شرلالأعالم!مليا!لصويلارإصانجلشعيكراصلص-

11،-12لاإوباإشلزصتكاابا.!رآكااعكلادير،لرصعله!لرر3أالدي

!سعدرفربفانجناادلإصافيحمطادرالهامةالالؤالحمه،،الكاصليواالناصيعرنيهـسد

إصانهلكهرممةار!إرادةرالأحرىالنر!-.ا-اشلتالتداتسوع!اعضفتر؟الفماةممر

صاوعددلنصدسامحةحاو.،اداةتكررحىلهارصتلنصتيةكات،واشاانيالكزظترال!

رميرحةميصهمطتت.سهافاطسهمعدعم!ط!اعلىممدالدتأطا!كاانمر!ليط

إلها.لىلكىرمرثماله!رلرلى،يألهمصك!اأياديرت

!أسعد،الكبرلهموحفق،ضمهإصافيلأحلحامداس،الكسكحمتكصالنماةاع!حف6ولأجال

وبه!النماةعمرص3إسامدكلرألنصاوداعيحطالهسصرنلنحهتطاوكيصتكل+مس

ا%يدلاعهم.إسملرالى،الأرعىمد.إلىسهموأسرمرردد،سرص*عدمصرمىاد!3ألته

ترمما،لاأحطالاونادا،ار!إلى!حرحرا3دمر!8مرآسوع!دولدالنليبر،ربدصاسرر(حمىونجى

وصرنهلر!ناح!سحار!سلار!داوطسركاعماشا!ساش!ا،!طرالتدرتالملموساالر!

السدكدا!ضاراتلددتكا(\-71218)،آصمضحرلكمال!بعأعحانكم*ص!راش!

1126،،90إش،21121!مالداالمحا.عحرصرنتابيالأحماتيمصص

بعررسلألهأبناألدومادا.321-،113عرانجبر)لي.حاادمال.%!عىللىدماراسأمطملكى

ص!را.مماللدسهررايالإكا!اكس.رايلىبرصرنلوداردوساحوضون!اراقحمىم!أصت!!اونت

س.أشداصاررا،صمصسسعونا،الصحدصصرا،الارك!ةالحلاوا.اصدأفرا.!وا.صاعد،لراهـأ(

،.مرلاحمرشكلسا،ا!!

مماالأحركيرا!لحلالاللرعى3!مو،ر!ت.اللهنشرطكفزإدكحاحالدادتالمردننلم

عصنا!دإدالهاحةلكلاتعىمي!حىما!سلراعدكلكادإو.اللصرةترا!اوطالكرارتعبهتت

ال!مطة!لررالعط،فىسصي

،لساكستطبىعكلمرا-.جقةكلصلنميكحلح!ةمحمهلتاتعكراالنصاة.مز!

رالاصورالطممىشحهلحلاص3دعاادي!م!وسااللهلدحصاشلأواول.ميلإتا.وادحا،ضاعهأا

المشةمكوح!لد!كنىصرنلنجامإدضعصتوتس،ات،!سعطتةالنحاةرصر

ركرااشهمرظسى.طص!داوامهم،اورفيلىالادة.!اللماببردطردكسادسجانهاثيدا

دلكاحلصكماترت!ىسةآلهة.رراوصلراا!نراأسهمبرصريهمصلسولأراشكاشا

الى!لمراشع،إلهمالى-إلى!مر!رارصانخهملإدلالمالأكةانمر!لم!(كهز)ار!اطم

دأدصاتحدواالإلهىالنؤس!مىالننىالنصاةدمزلا.اعطنمبدشلغممنماةلمرارط

وا!دافلالرورصمىليععطوسملار!عىاتبرندصاثطستصدوكالى.الأعداص

للنمر!الرتا!هةوعادة.الاإلهعادةي!اتبشاركحعصرأكسدالتماةصرادص!رسهدا

طهرانط!تالنرةطهآحررديالناصورا!ةحملاصعك.،ا،عدالراصكالضئتةتعركلات.ا،ح!ة

برافيلىالهلرالحيطامصصر،إصانجلسلصاةكآحرالرتنسط!رنط



راعوث

الهذ،الحلمهالمدسه0،لإ3!سى-الساووةالنههانص!،واعرت.ا-المرمداسأطد

ايهردينراهاايىالحلرتأصارنامياومرالبهرم!مىالعردرتوود،الحريالأصلرنىالرآيةالم!أة

مسسإرماصراشو!،الهصادعدصواعرتوصر،الممحعد!ىمصاادىا+تادت!اا،عسادسى

الصقهتصحهناوسالمر!3-ب!يثق!أأبمر-،الطالعدليالهامحةدلص،االكى)ارالحداد

!مدالصصور.لحاا"للاترالفدلهاعاالحةال!حة!يأماالهندة-الأصاومعاالهزعدالمكلى

-رآح!رندلكبريع!صيرىتارلجاكارق!عهصههمىالقضاة

لسفراومشتملاتاقسام

.-122؟؟!ا!خه!!.واسرعرآبإلىالارمحاد.أر،

-(81-16)عسترالهماآوآمومر:دسحا3

.221-191)!يتإلىالرص!ل-3

.،3-اة2)وصراعرءنحردلطمهاللهحزةنا!سا

.211:،-31)!رعزممراعرثلراج:لاق

-181-6-3)لىاعوتصرصه1

36118)!عرملمهوكسهالحسلرصهراعرتطاعه3-

-(ا؟-اء)لض-اليلىا-3

122-5013)داروللهارمىدلرعذواعرت-4

السفرمض!م!

الهيالمرالهالرأةنمي!دا!-!)الأعحادرسي221-1-1)الخاعواعرتدرارراعرت-صر!صى

!رآل!صوكبامالصلحةروحاوالأحرراعرثروحماكاراطمااوايهاروحمهاس!وكدمرآس!!يسكت

صرعالحدر!وولادةإ-انلملكداردولادةمكاد!حد،ما(الأصسىامرطى!لصرعار!

.2331)فللإصانجلبن.أع!االرآدىوكالىماضةاقيالرتقس!كاتعرا!أساالح

واصلةصوتصر.يهردا!!سحاتهامعتصاىءلاصلة!حعراعرتتخاواا6-"1)الأعلادوس

(22-ا9)ىممتإلىيالمعلررعلاالإصلأيليات.

اكي،سعزحنلدحكالهاسات!قالميرضامليلتقطراعرتح!حتا-2123)سرع!حتلسراعرت

،رراالمحملصاللصلحشمايتنطادالىتدلكديرالمفيرللكل!ي!لدوكلاد.اليالكعثيرةص

عطمهوكتسعزعىمىلحةراعرتلارظ11--919لاهـس)تاو!لرصارمهكلام-الححاديها.

الأه



نلااتسلهاأ!حارللرااا!مسلت!طولعرماولارامرتخهردا،!دالطروع!رأم!14-123

واعرتشلا18-6)الأعدادرنيلرع!دكاتمخهاظل!ادوامرتسينرعي(ا-ه)3رس

ايط،ننرللحرماالحلمةرصحقهالطةساع!.رأ"ىصاوليس!رمردةوت!4تها!اسلكلام

لكىلمالهع!.راعرتل!ايهداسع!كادإدحاهسبهرلىص-االىواعليكالع!ايها!ص.نركدسل

53لأ)تارلىالش-مداللهـلحمطكراتهمأيصاصرأ!،اشطتتكط!.ا!لىحقوممالأنركهالرلى

31*3نىأسالالد6.،-25ت25،

م!كيراشأورنلالضألكألىأتلر،لاثنرلها-16)4الم!لىميصتهوفنى6!رسهاادلىأدإلا

ى%أدض!طةواعرتنروحألىا!ق!لوللرليارسعندممرعركادإد،أدكارأنمر!لأسمكرلنكأت

(6)عحدصعها!شاوةالاش،ولصتدمعب.!سا-صيدمىالأرص

النامتطرردرةيورا!.العلاسصحطمما(713-25)تديوودعاشخلصماالمكلالىوعادة

138نكرس)صصضسة!ىووردماتلحمات!بايطبملكلاررأسهطصة.لهارالالقرامالحا!ةسهنطيئ

(21-1،7لىاعرتالهوللحطثالةالل!لىياصيرمررفام،كلرداظصارماوص.

ماركلطبلكماكلاضرتلداسالرمضهرد3أ.افرلمحمحالدكةلأ!سلنهعورص.رقال

رلانهباعلىالت331لأإسرأةلياضسطتمحد!إمرأةالرآيةراعرتركما،سورسومحلىببهلرو

الحدو!.طللهسالساصلداردسحلهميدراعرتا(9-ا1،"ابرمأ-شهروات3اسرص

الكلتابلأوتال!الكا!ب

الهاعةلالحهدوابةعركالىالكانارأر،الى!دمارستراعرت-ادلقدكرد.علصا*ى

ىفالالىايطاسالرمةريصممصححاكا-كلر-ملتلمىأح!ل!.علاممهكلالال!الىوصايالتحاة

الداحصممعالحاصرلحاعرواص!ص!ودطكانافكر!لى!حلوكلاواعرتص!أدآص

شكررا!بمكىلااشمةالأصاوانصةاراىمداودصرارآح!دداعرالىإلاالح!سةالأخةالنحر!

له،ضصسكلوعاسهاللهممردحارانصالمضالحنفديسدراع!تصا!للالأص!لحنها-صحارصه

تطأ!الىممالإقاتةاشتال!ل!اباهـمحيالحمتمطأدرحولهلا،اللىاراله!عىالولحص

(4"223!1)رمرآبإصانجلس!مكلومىسرترسةرليفهعلامةمابه

!02صم1صيأيحافالمىاصرنلمرالكاتاد*.!اه!.ول014يالهزالتلد-رشند

سصع122،،)لىاياساوردلللالى،عم!اطرأطإلااالرأيمحالرلإمكاتسرعمالنصاةوصر

المدا.سصرسحعالمنرةنللديمدعاضالكاسادسمىاالرلتدلكميمصرسةشحمهكالىداردالى.لحلا

المصبهالةرصمرلجمادع!رأر

!المئالسلدداصس115):سرردط3عر-المكالىسكر!عرالهاص(1،7سوردرط

كر!أمةالمأم!أاالمادةصدا!برامبيمدلمعمرليفالصادم!راصحةد!لايحدارحه-عد

الكداتسصر!ردمرااليط!!!نحردالصتتلالىللاضناد.الحطكسيلمعآحر-رطلد

الرلحيالأراية

المسسةاللتمحتححا3لدرصدمنلأء،اليممحدمارمىصالرىلةعلى!مالامحد!ع!و:رلحلا

لادةسىعى.حاصاإلى.الصدفبردلكصراك!"!ألاضارطشلسدلل!علىعشكا-ارامةكلا!
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القديمالمهدالىالممحل

ألىالأوأيهاللمة.علايرىكا(1826كل21ا،واتماللمةواصعوسهمدرالةعلىكالرابىاك.أد!فلم

اتيالفليةالملالةإلىيالأصامةاللتى!اتساطصسحر،تلع!يةطسةمصطلحاتسالممطلحات!د

الكاكةرألحرللأا!س!بساللد!باللفةع!تانر!االطححوالقي،رإصانجل(!و،أأوام؟ىكات

الييصدطو!لىراعرتصك!الآع!!مىط

لمر!الىنة.الأح!ا!الاراة!دمعلىالا!سةالامةسينصواعرتصراد،ال!يحصد!

واعرت-مطنةطووكاااليللماوسسعاسالكاسأد!شندص!نل

الهـملدةوليسصفرتارلضراعوث

كلىلاأ!ررطح!يمدراعرتص!أ!ب!الصسىس

وأ)عاعكيى،ااصصإءهـص!ووأشطعهاط!ل!سعرإنالماالقمهسيالىية10الأا-

(-وسهأواصد!هإحادنحىراعرت.ا2ا)ناورااحلارنيلص،اارتاصلهغوسةاامممة

سرع!رارحلرسراعرتصلكهاللىاللالم!م!2-

النح!اتمدعاضناابيا!الحررة3-

ال!ىالدفيالإباد،-

ونارلحهص!ئعلىن!مى،المرسدو،!كلماراعرتلتأرمزكديىااراىملاالكا!.عط!س!ص

ملاطالهمميرماالاطلاقع!أ!ىةتكلىأديكىو،االتض

نحدصالك!اتم!(111،الأرصليحدعطوالىالمحا!حمكمأمماملى.حمتالراتامة.رلأ

ظرلتحدتستحالةونصصسضوصا!ت!متااد!صسرظريحسةحبطةتدالها

ولمالدداتطعىلنرشحت!دانهات،ادالأ!ربسالالىلهصاالتحةصدسالكات!ستسل

نا!خاارنرعماصمقهـممزكلد،أمينوللكيطهرلهراالترةتلك

داداسرأيةإصأةإلىتمددارد،!طرأصلنلضلا!به!ديس!سكان!عدالهلسلىظنا

الى(الكاتلهحاممكايك!ألمرا!سبالتمعكاتشاحصأر.أ!ررةكلرلهاسترلد!النمةمدكات

اداصعاكادسا.اص،يىإص6يدأساس!!اداودودرتشرعاص

تارجاحدتاللمها!ع!ر!تو!حةدلالةدات!دسيمر.مرآساصلصواعرتركر!

وعرع!..(هاضلارلىاالص،!حهروكر.اشىاروحمى.ارحىاالهميدالمهدكها!ةناثا

!فا3)!يالاودا!!لأ!كا،اللكداردردرصى.صرلدرعرسد،راعرتمىعرصدرلد

راعرتصر!يرردطمعأبما(ص331

الاردةالأحلاترتا!جةحبتةشدددكدللدانارسحهعوررماصةضحصهراعرتألىمكرةزرحصارك!

لسفرالةدسا

،!اووأصط"ءلا!"دللأ!د(إمسانهلسأص)شصمرآ-ساليواعرتإلىكداكىدارد!د

يةافوالأحاس1وا،3لنر!لكلمياللهرسصيب!هاامةأوتع!لاصرةلمجرالهنفةالدإت

21111اووبةمحالاةاللهعدولي9111ء3)ألو!يل!هعلسالألمدأرطتديممىاراباعد
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35((،13)اع"دلههسضلالر!لمعكمهاكىأ-كلصول.لاد!ز،ندرلأ

كدتلينمد.للآحرسرمحةالحارا"عدالىاكليرالئة.ال!ترىسدروصاالمرشصىكا

وخاثأدسدتحنالأ،عك!رارصعأشكلدألىعلينصلأ.سيحاسهابياحاطتاليراعرت

الرتطا2هـطرمكداييار!سلمكمااسدمىرطكامر!تت!!،وإلهكنصشعنيايت

.االأ11116،ديكيييثحل

3).لى!مر.حميدالحسرمؤعن!ةىظ.الاتلمراصطحاتس)!مرا(الى!الإلص3الاورد

رمر.الصلما!!ا!سحدارشسميارلا،!الخمىظبهدءولتمدااالتدبمالمهد!يا!)صسة311

الىالنحطردحطكالحاعهلهكحصاحولصال!!!طر!ا،كلصارحت!طليلل!ر.صمكلكهم

ضفةصكلةكلمحدولهر-.ضصكلعو.لطهـسدقحمر!ة.

اعر7الحردلةصضمهالدحلىحت،ا!رححدتسكحلا.لرصط،1ع!اسالىا)كلزال!مإله

إلى3اصر!11321،)ح!وحالاروسال!عىلهم!رأاب.كاتتاللحجر!ايامهعلى

ترأطالدحلاصوطدماواؤاحم!ممي!ى-كايهبمىماار!و+.ا!-واشح!امالمهدمحموكطع.جا

وادعدالحي!ي

صمصصلهاآلأب!2،121-ا).كثرممطسددالمدبرأدليلد،ار-الإلهىا!3سلتحمامالىإ،

ميرالها2الصحاتعا!القرييألهلسمها،تديهرالندبدسرالحرلىالألمعىنييب،اصالهاسالقحةاررص

شزصرلأراكاأصامهاكالهاصمعا،الاوايباورحهاحنطعلىنمرنهد!عمالندر،!يلأدإبالهاحةصى

لثدصاطرار-اطأوضدر

انيالعىلةرالكلتاالدصماتصأ!اجةص!ةدوال!!اللطصأدإدرا!له.للهعطدلالصرطهر

قطسهالد!كالمهدبعلىالهيالكلههألط3011؟ا11802سمعرو!اراالطصإصادإلىشحت

طصلند!ال!!لالهرإحملاصعمنطص،الي،ال!دلكىمهاالحهدلهداا!!لرلمحا.،دال!!صعارللا

الد!اتسالكسضد"الهلامىصداالاينهاحصتسرالصكىاالنصحلاصليرلطعهارللاإحالى

،دلل!!تهرأطمخهرشكد.اجمةانركة.دلىئطصانيدال!!كدإمها(5131،)ص!وح!دت

3!).حلا!إلىوعايا.!سمطر!يحرلهلسىررالا!المهرالهاطايام!الإلهاللهمرإلهكالر!

اراعرتساألآح!سذلكف!راالىعلم.،رالأماالةوالى،والإحالىالحهم!اح!وااكسألىدلكيع

صر.س،ار!صاعمهاايىانحصةالحلاساتليص!تندرالأساتالحةمح!ملإلى31،2111

حاحه.ممتتحسلكلتاكيإصانجلإلهاد!عدمىكاملأاحرنهـيكى31211لياواردةالكلمات

شصشحك.كالفرلعهاواعرتلحلىرعع(صنهاكصرافاعا،اعرتصفأدالنراح،سى

بهاغ!!إصانجيهرتط!لحلكلهاإلهاإصانجلإلهيثرلهابععاىلهطة!1،إلص!الهك

اطىالالهمرالى!،دطرطهلرةس!نكلولأسر.،لى!راعرتإطلىأى،،الملالمصاحإسىكا-

سءر.!دلط!هاللهمحةستإد،لإلههمالإلمحادالىنهاظدليصينهارامل؟؟!ت!رركلا

وشسطسيدلإلهستكرامرتأعاسلأضعطملىكادمما،مهاكهم!



والثانىاذولصمونيل

جاةليمامةنا!ححةقرجالصالى!سطياالسم!الأصلصراححاصأسوافالأولصرفي!رائكبد

قم619عاماللباداردحكم!اتإداماق71عاموالقاصاليص!نجلكلهىوتآمىشد.الص

نزسا

الال!!شلص!سالأولىلاضحاحاتالأط-انحب31س،أططال!س!يىعرالى،أش

السفرلنومشتم!وتاقسام

ااا-7.لأ11صرنجلرتحماأريه:

11-114)صرنلرطعرلةولادة-ا

-128لأ1)عرنجلرسك!صدلادةا-

.11-ا)3حهسسيه-

ا-211126طلى.راطصرميلح-

7!-36(21عالىيتعتا!د-

اأا-،.ا31صربلدعز!-

11ا-7اا،انلرترعردةضرط2-

2-71117الفاصعرنل3-

(،12-،1)8لارلوضهياةبا:ظ

-122ا81طكاإصانلطد-ا

16(1ا-)9ظللتييما-

اا-7!لاا)للحكمولظدحمصلر

،(-ها111)حطدمانجىاهلإسادح-

12-هلأ)12صرنجلر!اعد-

1311،1135الهيصرولسهال!لىالاصط!ا!لا-الهيمىالأرلىاطمهميشارل3-

!1883(.ا-)911"اردضال!لاق



واللأاساملهص!موضل

ا-117)91داددفلولظسطرله،-

421-9181)لىامةاسل!صا-أ

2،1-201)دشاس،ورودا-!

(2،-26ا112رداردشاولسا!!7

ا-291)؟س!سداردا-

اا-ها)21كأليدارد3-

-23(ا)22صسممهةتل3-

2122ا-،،)23لندصالديظ،لسداردرعررلمهأطحاظد-

11،-لأ25)واي!حايلداودص-

125-261)انسهللزضاللاسداردع!رو-

21-128)27حتملكلأحي،اددمالصر-

21ه-3)28والصاسهرلظ+

11-اا192ددحالهداردنضأ!شرو-

13ا-لأ3)صتلعسالهيرمي-

ا-3211116الكد!اارنىنرللننم!ارد7-

171721)ناد!سلاللىتضسرددا-8

ا-80118الأراصانل!هرداعلىسلكلادارد9-

211-،21)سدعكملكالددا-ا

18:118-5)اررفلمع!ملكاداردله-

02126ا-:19سردابراندكدمددلهدداردب)راثماا

ا-19113سلانادسلصرتداددد!3ا-

1111؟1)ا)ص!عاراوامعمردحرر-2-

(81032-112)نجةوالرؤانهارضردادطة-3

3391017-)18ومشاالهاكل!داردظ.ص-،

:8-43(191تءشفيبدواللك.داودممرلحيرآس5-



العهدالميمللدخلى

12!-،2!هة!2االأخزداودا!امخا-

93(8)23-اله!ىرعلهمانلاصهالالطال-،

(52-ا1،3لر!اواايحعاد-5

صمونيلالاسمامحنى

الألاسوالاتادلمادع!،اللحه.علاسالحدطوعمرحتمرصرع.،حرنطانهأصللارال

ص!الاثالعىمرصارلارال.الله.اصهأو+الله،ا-صما.ا!3أد!ى،.جريىالمرلةاللتلحي

ا!3رعهما-ا112!)،عهسار!،!ى!انلة7!ءألأصرنلا!-مهطاص!أمهخةرلمل

قاشدتي.رحاكل!فدمعدامااعتبالها.بهااملسلصاريلفىسكلعلىحواباك!ذأيضا

.؟6-341ح!وحاكاو!سمرودوو!اد-الألدإلى.الىلهمرأل!-االر!ه)1!الر!إورللحعومحله

بمصك!!وما61318،1احاثاو!،ا:اا!31أ!راجطسريا،لإصانجلقافاعرنطوكا!

فدم!ا!.لهليهصدعا.ال!بلألىكافاكالىصريلياد.الحلاامدكلىصاوس!كل!كاما.لمكاله.الد

8-13(1331مع!ارداا-16.13)ا!حاولهملكاعرصاحاداودو-دسحة.

ا+سا.لىع!كرماسمكللأصه3ولهلالكرنرسعزلطهاصةمىعاعرصدعااسالرسهو!ر

ا-13(االأعدادصع7،115عامرس)قالد.اايلىب!رتس)دلد

كتبدع!ادأيمالد-وللا!؟ايكىلمألهر3د.كانايكرلىصرنيالى!بعرأنش!.طاويى

(23-ا-66)إش3الأصرلا!جما

الكتاله!وتار!الكاتب

الحهدأ!اد!مصسالهالمركاصحرر!ع!راتسالأولمرنلصريكالهنا!سحمرصرعلاوال

صمرنلرهـاةعمداحدانهاتالصسأح!ا.أ!مع!إوالسهم

الكالة:لدمىالكاضح!الخلمة.الأواي!رنجا

عاميل!مابمتءالأح!ا!عبة،مق001عامقدت،الأ:لصرنجلص!صا+لرالحر.بادنرحح-ا

دقليلرلحانصا!مدأر!سا،ق.آ0-39-59

حا،ماكلف-نجلاليأدوالم!ححالع!حا،له!سالكلاتم!صرفيا!الهوديباتل!يد.حا2-

محهمىكفاعدأدتلع!أيامب!انيتاهـمعمي

!اإداالحكمواودفرلىرمادصه.حاماحاصة،الصس01)احراأ!ارممطم!اكانارأدأححمع!ى3-
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ليوثلأل!اصموجما

أ-ةمى.طأكانارا!رالرر!213-22ا!)السديداردمعطرطةسؤاممىددكاداباكار

أحالالد.226)م!سميأيانارإلىصرعأصاودتاالحطرللاتوصاتالكايةلصدوايةوله.كهرنية

عدأحددفد،صرنلأمااتيالمحارصإحل!صضأ.ايد!صراحداصأنلأحرالمصيوىء-

!صا.!دياإصانللار!كلسا!عاسه

(11276!سوردطحدشط،يهرداللردشأحررصليعماسالكلاتانالاخ!سص!شحح5

،الرممحاإ&سهردالهلركعحلعرتطل!لك،ضمالومدلدليأحىلاعطا..

د!عاكصاارحدلةضمايةش!إلىاللكة-يحدعاثالكاتادالكلاتمد.على.طرضض

مق6لأ5عام!الص

ابلىنهرعاثاطأ!رسمرنلعدبكلللرلىدا!اسلا،ميدوم!يحد!الكافاصتالىرلتد

الحهدتاسترعحافرعظسأح!اراس!س،تىس!!رعلكاصرحانهأرددسوبهايات،رالدية

إصالةت2716)2!مى.حاط،دسدنمحرس.!لاألىعرعدكةاحرىركاياتا!ارإلىيالإصامه

الصبمايةإعادةعد،اشىادرحإرشادكتطحرة

صسونيلإلىالخر-زمنمنتوضي!ي!انيلىوطيما

11.-لأ،اح!دح"ماق3"اقىدا!ح!ت

16()ح!حم.اى925!ا-سحؤأ!ء.

اممن!حص.ام،ق1!-1-!05كمادليالاصطاد

"ماق!.الهدولىال!

اا1-!)31.ماق2!ا-.الأ!طحمد

اصهاا).س!م051س!ز-ط

.مق121،؟-01الأللهيم

.مق1-،2!91!0الاسويى

،ماق!!الضدلط!ديال!لطسا-اد

كتابتهواسلوبالكالىصولفقدي!آراء

لاططيناالضاب!لماءضاعليهالردوا

يها.حالا(الىعمدمارسإلىنمردا1!-2)ا!صرنجلامحهفييةادالنديىلحصيى1-

كتاكهاراطد!انربة!إدلةكا!ط4اللكانا-عع

ملكلكطامالحيادإدكالإصالة،الأنلاللكسمدعرلهاستحدتحتة،!الكا!ءعلاهـلب

ال!-بهاتاطر!أدكا8122!ص2.ا-،17ت17،6نكادلكللمكلومىلحيلهادعد.ط

ص!ةاصلر!!

21)16طلك!لصرنجلخئارلهادا-16133-11!ص،داتصا!!لىلصوروملة،دلا3-

حتندرفلالترمىعحلةيدل!ع!ار!امقال!تليضارلصعإدأد!(.كصلد!عرنبلقالحبا



لشيمالمهد!ىاللاحل

ل!-للىب+-

النالىمداصالهىكلمطأ!.الحداصدصىكاداعمىولس!.لالععلللىلهاسحهعرنللدملمد

لل!!لأدلحدا!أسالاولحرالهوكلا!املكاداردلح!ممصإلىدامصأ!ملةضلصرنلكالى!ادا

ولسانصللس!،حا+الالةجدءللفملنرياكا!ر!وماككلادس!الهصرشلعدل!الحالهصهصمع!

ضارلطىسيحرألىلمسنجلارادالرلهلأداتدصاسضيل!وحدولاالهقع!!ابفصلالإحارعدم

،ل!حلالمسحةرئعضال!ييعة3تقد

-ا،16ا!ام!لماداودعدشاولصحرسوكلصأحاطأدم!لاممطملاالكاسادالمدلرلىس!3-

17،5158"س23

انالهالزرليا-133-4)16الأرلىالزسداؤسمم!لهضاولأ!الاح!أحدساماكاوالهنته

حلا!إلىنفدمأ!سأكماالخاعهصمرعرأى،دارداصسصنأسصلهأدضاللاأراد-155158)7

الص!ان!عنيع!أدلحقطويى،اللكلاللاروميداردتييمسيومماضاولوعةإلىعالإصانرتلهالقليم

تملتساضادلاسير،نالىسألى.شاولمعالكلامسا)داردمرعلما،وكان.ا25:لأ7ا!)س.حاكا

!عصكادشاولكأ!أبحارشايد.رصاولداودببهاح!ىمدلأححناأدع!راصعديلوملا-9011)8.دارد

مالكاط-ا!يردرييداودعاالرتصصرطلي

يقلهالاخىسهسسوألىلحاودصا&ي،تملكأجىإديلحأاد&اردبهف4-

ال!لطسحباتللركرىتى،11-5ا12ا!)الأرلىالؤساحىإل!داودلمحاساوالهرا!-

يمدلهت!دال!لط!ملكانج!ألىإلاومريهداردلحا!ا-ا211)فار!ال!لطىأدمادسلاراك

النؤإد(2101)سععاانرالفر؟ضكامهرتممدكز-و!ر.ضاولص!اردداؤأددلك

نة!وحدرلاإ-انللهحاويةإدوصهمورحالهطاودالصحهميأح!مكرععنه11)27-صعهاوات

الإطلاقع!تصظ

،9؟915،2ايحانارن،17ا!)ديداودسا!هالملطسحياتقلقحهرردت-5

سالهالادشالعلطني-حر!سايحاح!لاكات+913(ة21)2!س.باالهإلأ(.،22113

الاحلإ.كلمولومحهما.ترطالخىحيا!تلالتحسأو-صصى

لامفةوعحلةسههنزم!صهفعلاآح!حلا!موماعهوانحلاتآ!البهالو.علاأ!!طملالحي

رودلاطماحلا!ولىحلا!أحاتلاو-!مرىسألهالادأفىالأح!المصد!ى.دا،دتلهالدكطكا-

سو3لأكلمهل!الم!مهميللايةصرشهل!كاكهإعادةعدالحلهمحاحدتوط-اهة3اعا)!يعه

داردكداديالملطضحلاتاعاسلألحامار!كلر!دلهلاأطسيالتى؟؟6والكله،صهاسرلاداة

صمونمللسفريالديني!ليمالتحا

كل.!راكاتالندساللهب،!آسإلادث!اطةالكا!.علايرىكلاوانىالأرلص!صل-اكب

دأالإ-انلهالأمه!ارلحميإلالىكللودوررع!ردوعزصمام!هالكللإص!انهلالمحعهاياهـلحهاياحدات

!هامهماليامسيكرا4لمعاح!ا3رلقرد،الاسيدعرلالدالم!تالحاةليوطقهاللهإرادةطهر

رصطحزكلا!سراآدس!رعلهمسالاحمهمواحدءللعل!حا.علهااوكللهمالي

ع!سيفعالحفال!ا!كاسهأم!كلشلارطلىاليبلدخهالدمحةيلىالسسلهدي!رالحارس
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واساليالأل!لموثيل

الشاسعتاباع!انصرنلسر.الر!بعاللهإلا!ال!سعاد،.حدملاالرحهلااشاللهبسوا

(313021،18)مطصرعسلضعالي،اد-3س

(71ا!)وأ،تعحاتسرالجهالله.دمع+(13132021إ-انكلس!اصرنجلهـشبئ

نحلضحن!عربلك!اةيكرمرالمأر!و.ارعراللر.للحيرصسا،نحطفان!ا!رش!لو!هع

-14ا318)أكمعدنلثمدت،طكهاوالتامالرلة

الميمضرطه-كا!عمالهألىبمرا،12ا!اوالحكموالطركالناءةكلإصافيلرشارلركا!

(31152133،

ضلالرصاوحاطا.!!ط!!حىلم،للهبمورأركا!،الحعنلر-ك!ادىا+سالىكا!عهوداو،

7212171الل!سإسارألل

اللهلاصصحعأدبصاصكلأنوساد!االصسمدبراصماتليسصحلطصار،عدلهاللهصإ!

سدملكاداردرععايارصطرلهكاليرالياللطة!طلقلهبكىألىبكىلالألهكلكشارلنحطلند

وال!سالىلرا!ةلهالمطاةالكلة.عرسالأرصليعد!ابحرىضالد،سهشطمه

وبتعالهيضعي،-وطلميادلكةكلعاننرما!كصإنيالح!دةالأطجة.الاديكات!لد

صرنمدللهكا!دلككلرلدقالعالاعاواتكلمرقاللهطصسدهطلكحنرلهاللكةسراسدكل

(718)32المالىصعىالاللهصبأسأرطكا!اودنب!مىاللهلحدشدالرمىاح!اتكلعد

النبيصسونيلخدمهاماكل

،191،717؟!)أبمادلهرمكلا!عرفي.كحام!كل!أررضبمخالكدتاتك!ةرنمدا!اط،

طهرالدىالكالىرمرللزمرنجلاصحصياكالكالىإلهالىاتضالك!تاتشاتر-اول.ت

!زحا(عام8+مرني)تلالمعد!سرلر!كصسىاللاسكةمىبقتمىيمنر-ار!له

ما،إلىوظلالمرتعحرصرنلأنامالماةصرمالىيهد-ا-كتاراتعيتنع7افياأ

رأررضلحاراتس!شص!اال!شسن:

إلىكللرتأ2مالةالىاسةص!بترنهمد-عالحص!درمكلاررد،،1ودصت!.ت

الهر!

مكررتإلىعرنجلخىتعوتصالامتاعحهرمكالىالىامةشالكلطرتأ25رشمد.لخز

اضمادنهسمدالهد!ا*تخ!ركما!3نىلةليومالىبهلرم!اعرسا!صةادامةس!حر!سا!3!!ة

لا.إلىماكانستولئداردعهاوتاألدفيإلىانستلنل1617،3!اقال!الملبىص

25-15912اء3كاوداا-.ا216-البكل

اكبياءومدرسةصمونيل

الألا.سكالىحت،(23ط112،2!!االدرصة،.سدأو.الاباسرتممزص-شللف



ا!هيهدم!يمالم!حل

يممكلأرعو،اله!رسةسهليشلابكاساا،با.رمعطم5-1718عل11رانتصالاطةحاةممفى

عامرصنلالمرتله!طسلم

ملاوم!ركاسا2الحراىالخح،ورأكبأليئدرتكاصاعطسةمكا،،للاصاحعلعمرنجلأركا

حاصةصيملهبخنل3ودووواللامالهروررمىمبرط،طرويال!رلةوعالصران!كرواسةللحكلا.

-153،لا-هكر1713،319122ط21،ادبةالاخاع!الأر!اعواصلاحلنىاللهتإعلار

!كأصشالىالرةكوط،مماس

11دابالانالدالأحلاماراحرا46إشالاررا!رىار31113ا!علان

العلما!معصدط!ليأمرونلاالرةرش

التلسرت-ا

2112-،3191)راب!يمالح2-

لا(2)كصدسا!لارملأإهـابمممالىإدالصلا3-

ا-3()اصمحاحا!لسىالسثنشبلوه

!رد،نع3شدكلدلى112لأ،1143عامكلالإصاظرلىإله!عدىالساسسالكادشطزكات

رحرلالكاميعالىحرلاد!ثلفارالدركا!بهر.الى!حعالتهةرنيعالكلارجث،إلههم

الى!عهدكالر!حمراسةع!كاساارسأ!ات

سضسد.الهرلهوكات،نجلؤصصهالسا!!عهدناكرتسشحلت(2-7ا،اصرالأمحاحات

ال!ل!كا!ت-صالى!مهدتكلتحرحراارإصانل%حورأىوالإصانلبىالملطى

ساعل!سار!علمار!اسالى!يحلخىلاشل!،3-+ا1علدتيالدشاستضتالالن7التدلي

لاوكادالكردسمع!الهالىالهر،ر!عه!ناروتمالىمىرحلراشطر.،إلىاتلا،ط،13،ا!ا

للإصحمعأ!الحلةإلىا،!عه!داستدحرلعدوكادالكعهدناستمعردبسسالكاصعالى

رلالىا،الحلاإلىالل.حاتدثالا+لهمراع!ساال!لرروحالى،الأرعىارتخىعطبانالانمرا

ال!لمطسير!رثالدتسالح!طتيححمحرصرسااكيىر3مزلا.ا!هةولمىكتد،صلارل

ثلاح!إصاطمىرماتحر!كلسمةاللهعهدكاستراحلرا،إصانحلعلىراشمرواالهصطالمراحهةأمهم

111-ا،ا!)وفحاسصعالىاسارمات،رعلأ!

ا!سالكىيد.سأ!ىإشازأكةضولمالرلصمحاص

االمدوأليدوجلالههجمرهالربسئملماذا

وعمررااونمواول.راليمسافس!مى.ىال!3بكابح!طرالمرشهادات.الحرالدعصرالتد

مىاكسعك!ا!هرأغارو،نمكل!سلممار!المحا!راسطتكلثسسثبطالصلحراآكانهمنل

لدرححهعر.لليرصم-ل!.سحهااليالحةضلى"صكسردصحماإ-انجللرؤ

ححرلموعطوا.الارألبهمسخارو.باجعدوع!ضمهالبإلىودلع78161الملوامرمى

،3-+ا6312،3،-،60لأ8اظلدص!دعسلمرأراطه،لىضطواكلت

اطامممحاطمانجلر"ليحمتطإرساال!سدك!مم،أورشبمبكلليتنهكلاممهزشر!عوسا



وددسالأطم!حونبل

!اسىطعلي،صعىدكيااتمماسسأطوننسناش!3،ك!ركلمر!رسسلىرنتلر!انرلر!.

ادبما.شبيهصالىيصسي!!ادمرا1،لعرصر،تمد،صدمىادوالتممارطمل،7،ممرقد

سرلالأ!لمد.علكمأحملصرالأر.-انلضصضاحلرص-متمارألال!راار،1اصبهأت

كاطصوأ!لىحكم،لنيرهصت!عليشكلرر3االسعبهياصدميالد!،لستصغار!

(-2122،،ا!مع619!9116-75إوط)،نكمإصكلوحت

لند-لر!ساحمةمرتكاتللاللى!مرتتواحدة!لماصانجلبلحنتاني3الهراكلودلمحم

لنحصوالاس!ر،لهرتشد+الد!-رمر،لانحار،وكمطدطالد!سهال!إله،شلركهاث

العهدبهدلا.ر!ثدالإ؟!

اسرلثبدلصاةأخرصمونبل

كلىكماللإصليوادلب!اديىالناوةأعطمطوعلاكا!كالإ-انلضارقنجاصديخلكات

دورإلىنةالكاررطاتوةأطر!صاشنالم!صلدرزرنلالىمرصوتن!لكود/الحكرسس

مىإصانجلاتنكصرنجلنحا،ر!ت.س!انطحاليرالخىالهمدررطلطكادرانياالرتالباد،

شد!ا-112ا!)ملكمة()حكستاسزاوأا!رالياحةالهكرتصاصةإلىالن!نحا!صات

رغتسلس!حنق،!111!طعظرد(91،16-ا!اإصانيكلكةتاصليصاوورأمونل

علمطكاشارلنجار

لتسعلا-سنامندر!د1123)لرق!ك!هساتكلمىاطرل!حا،طصارلدر!

كافاكا!اللياالىانيعرنلنجبرأدإبطدعلامهأنلر!عهاالتسبنلدىضأ-ااش

1(!19ؤحتتابامثلالةسدالمالةالأشيانصرنهلأحر!رتد1(ا-6،113-619أصاصروما

وتالراكلءاتمهفل!+رولهةط!حم-111)إ-اسلع!ملكاشاولصرنجلالهير-

طكامصير!صلقدرمرذاطلنر.اادياخرنمزاد!اللكمردا،لىلا-،2(17)نارناللكلحى

عطحالهرشلدتسلضأعبكم"سامال!سلهاديالميمالأصمحارانورا.ممصاأشلراد6ظ(12131

رط!االرمدكوموأسأوعردالى!رأمص،ملكلا،لأنسملطيكمارسيمليعنر.الديلرع

الهمار-إلىعهم!ادعرنلإلىالنصرطدا-6118)12المالىصرنلل!ات-

كا3مربسرنجلرطالمعلكالأنما!طلناضأحطابا،حعإلىأصماندلألانل!لابرشالاض

،اأط،ولمنانلاالصصا!أحلسضحهالىستك!لالهنلرلملحلبسر."الى!عنجمو.لا

لى!اننراإطالتتبمالحالحالط!شأعلكمللاحلكمصالصلاعىلاكلفالى!إلىحص.ا!لىمطت

(2ه-ا1219،حبطوطككم3انهلك!دإلكمضأ!غرالى،للركلمكلصت،ياطرآعح!و.

علهماللهدةبولحالهارأىراتىعمططكاشاطرسحممل!تأ-لكر؟اليمرشعادادرلد

651،1013،،8)مرص

(ماق01م-.اق12)(للشبكرنبسشدل

!معلال!!!ر.ياعماع!رالمزيالحاح3راول.صانلافصطالديالى!لهح،!الإصارج!ر

علىحلاديالى!ررحإلهمرقلاكدصمماطرلياط،رنجا،بىلاتأثلهاكر!لما،شاول

د!د(6-لا110أ!)لمررعصحر!سركلاىاكبىالمرصطصرشسهادططشببحلصرلظ

وصاشهماعدانهمأبيسبخلممأد.رعاعلىعلهمطكااتحملهمطلمكري!احه



ط!يمالىيىالممخل

ممأم!ااكساللرنساحطتر!.لهالالم!ايرانللحا؟ا!ك!حدإدتضارلأ!الحصهـسى

رلمملمالىأوداددتلكللك.رلم.ثلالدأرونجىعايهنارلوصساصد(9،611ا!)ر!ي!..

مطمللارعاشاالهلاكمةدللطهسمىمكلاكلمىحاعطاملىصكىرلم،اادرلهللبههعاصهلنا!لانكل

مادنهركاتا.52اء،131132مزروممهصصطرعهحاعهنمالهتكالىول،إلراميتحدارح!انه

معساملاتراحع،2،،9!05+-1،6،)راحععدارلةإتيةستكات،رعيهلرتهطتاكلاورماتة

،92(13015،-11189!سىداود

مرلانا!3االأولا!علىأطلدسدا)لهؤالىسهعدأل!مدالحللحادةسعضا،لأرالن!احأحدهـل!ى

)ر!فيا!هإنحلنلالسالىالهعحلا.حاصهأعلثمدأطلىدلكسداولاد.أصا،اأعصالى!اكلص

ى!اسىالكلحلامكاصاا&ص،عالىأ-ةصالكىصشاولمامسقد،دلكإل!سالإصاسه(لطوحل

الفاصصرنجلستماماالمكسع!اتفلهضححةكاتنلك122ا!)محراةينومرناكامرانجلره

رالكاممرالى

05الأمال!امحااشارل.المانلانلشاعحى.للالااولملاله!لانرددكادرادسا.ضارلبكى+لى

والحع،ال!3ءبهححدنرلوانرلهماالهزا!.الصلاأحدهـسى-18-124!1،9ا-ا10-ا!)

)!نهصلاكلصآحرمرصعسالرس.حاكلا5!ا11وعردرماىرد!هـط!سحوساكالىراكى

31115)راحعالاهـمحميابرالنصدلممالصمهوالوالحعروةالح!.ترلكاص،ح!!رك!حل

ورحاصد!ا!ءلللاصنحالارد15ح!و!)صىالمعسةلح!!طوالهاصة

ركلوالطكلواليةارحلكيةالصالقةصيدأد،الىعرنجلطرلقساللهبأمرضاولع!كارلتد

عد.التحاالأرلسهمءكادا&ىعافيضصحرلامفتكالتأحرلى!صحار!!رات!ممعالأرضسبالى

لأا8-6ةلأ7اخرحاربخال!

رأد،إلههالىبلحرتالإصشا-وم!الحريحقين!حلامحلكلعأدالإسالىع!.القعسةالح!مهرتي

إنا!!شحهللعاللىضحمهسالرانىوالإممادالمهدلإلهوادلا.الأماصه!يامحا!مياليسرلهكلل

رصعرمد)سحرمااشسأضى.كللكىلل،كحههضناط!احدأ!اسحهاله!!ليالنحصعلىعط!أ

إعه17)نىالحاواصجلسهرال!ما!الهلانعهدم.الحةمىير!اسكرميسمخادمصةصدلد

شاولعادددا؟71ارد!امام!دمر.صوليااله!اممىال!!رسأحدالىالق!رسارلطأمامرصرمةيحصعل

وكلبحرمرما.آ!*صرارلمجمد،مرما،كلوالبهاوالضالمجاروس.عاليقملكأحاحصرات

الر!ة،الأرعةالهكتسحيشارلجيلحىمحاوحم!5191ا!اح!مرمارالهرولةالحتترةالأمرو

لدأسعد،سصلانلاصرفلإلىارسهكلامركلا!محاما،لطسهرلمل!!-لىطآم!اطآ.و!د

.مللهلانلأدالهعمهظطصرنلرواحه111اعلر،كلاصمعمرلموواكطصرححلأطملكا.ضارلححلص

ألحلص.رالإعما،ال!يحةصأمحلالأضاعمرداال!وص!ت!اشاعىواساصحلالرتاتار!س!.

وحصنه(ال!كلامو!ح!لأصكالوش،كمادهاالطاعة)عمرالصاد.الصرامةكحطهابسردلأدالكاضشم

السا.،صعكانكل،كا.وحالعابىملكاحاحإلىعرنلر!عدم.22-151123!)،اللبهمىالىب

33()عمدا!لجالليالى!أسامعريخلوتطعه.،الاك!أمكقكلمكدا

يرآح!أشبسا!ةيحلهشب،يادةار!ن!رمل"مدايشهولمادايمفالر.كلتامدارمى
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والطسالأل!صسونبل

ل!صةدملةال!النتنهإوادلحنبئار!كدسداةتتلىىصانللصط!دطبنالطالكا!.علا

الأله7110،1-ا7تطرداالا،1127،13،،115اضاشالنر!طسأممللألهريىالعامه

-0811132026-!لا.ر!الارنلالحنا!بلناد!لالىا!ربإصانجلالقارضصا!ادىالنمدص

علىاد!-ال،تطيضمصدحمراأطمرأىممساياض!ل!درخهمدووال!يار!رمر35(.

،(31أكر،!!ممكصادنكلمالدياف

حكلسماولأ-اكحايقصكتدة.طب!ىالىولهوطدلهضدترحتاللحبعا!القالإلهإط

،لاكطالإلابلجرالريا-س!اطعميأبأصلدراكيالأعطمالهراح،اارالحاتالهطه

أ(17.ا!-5ا42إش)ظود!3رلاالندظسالهجمادلهبولىاديسلالهراحسئتال

الر-مسيحشاول

داردبطلردوجلألا!نلاترسهلهدلططاردةع!الى-سحياسهلارلعنالكللاتثهد.!اددشي

بلرلرلىطعهم،لم،لللامطرحال!حاصه3،1-31،215)شارلبتلأد!ا،دإعادكلانأطووعملتد

آح!امرصعليمدارلكروار!مع،!إدسأ!ادالر!للمىلىحاشالان!ا،6(اعلوخاولس

الىتمخماسداردركادأصا،لتلهداروعىبشرالكيانحر!لىرطو!صرس!سةإلىثارللرمهعنما

رثال112اعور"علبمرفعارورسات،لأدالرصعسنانسلرأ3،دلكمىدددو!نقا-2613ا!)

عله،اضرلااصدةلىدسة،رمحأصرءا،!لدعياطلىسادلاظعمودالرمللهاسلد.للاردأياى

!أالىالى!فدس!،طظ،،،بتبد!بأفيأوشيص!ار-اد.اد!مرعى!ار!وحاولمشد

اأه-31أعلاوأ!اررظ،721أعمادا،الى!سحإلىطي

امل)"واليال!ك.سح،نغبمنصى.،طلمل،الحنحيسال!رت،"صحوالكلمه

1.93مل1)أسساىرن17!28،1192،اعررحالكامىرسح1(3111ظر!6111،إش91116

رىن،شارلبتلأرداردسلمدلللىر،طاالى!للميصطلملالرحمرظلالح(1112ط2

ثر.سع،الكلتمإددلك.!ت،ل!!2،61،261111!ا!)الى-صعلأنه*انمرةلى!

الكدوردتالمش!ططالأرصم!اللهكللكةنابمللهئلاا!عللكالىالندتا،ضاوليدانا

80921شص)بلهدالمهدا!،لحا،

العرام!بيتليثماول

حادصاحمةاصاجإدسارطسردحلالىمررد!اعرىثاظرلسنكرولتد1)"2الأصحاحلي.حا

بهماضكاممالكر!ادسطتالرأةواحاتلكألطمنلىرأصب،طدلىاعرليلمارقاليلبلأ

،لى!شاطلهالحلف1)2806،الأوصصواكايعالهاد.صحا!لطعكصلاوللملماتممض.تانلة

.11)علر،اياسرمناليص!طحلكلاإطار-مر،حيلايلأ

الى!سدلظ،سال!ال!لطينجىمىرا،ءا!ددم!ىاولصاحطالىاةإلىطظ!دطظت.د

للحاأمامه!تفدرالولانرالذبمألىلهواصاتط،1طياحارلا،لأود!رلاكا،لحلأملاالى!بىسلم

،اطلمه!!ط!سهلالهانرمياحرىد!لهإلى

يصرتص!صسرللالراجرات"للحا112اع!سرحا.عرنللهنحمدثانال!اةصضارلطدلف

،لنعلى!بلواتادأةأى.المدص!ىرظ،،ظولراتطكىلاداظشذشاولال!اةدكلتعم

رلظعدصنسكلتأالرااىلأحرلساريىالىجمد.لدلكالر!رص



الضبمل!عهدييالم!خل

وار!الرا؟،لام!صرنلصط!أدللحالىالله-ألىيعقليمصإد-نجللرلمأعاالأردجالكنهة

الحدصسهع!شاولضهادةبصاألاحط.6)38.صالأباولاصالارر3رلا!الأحلاملايحهرلمشاولرفصقد

شدسم.ردكام!صطهرالللا!!هلحي!لحلها!شاولوأس!عىلاداتولكللهاسافلة.الكك

ع!سأدحاولسالىص!نليإعماولطلهاحالهأدهاضاولممشحىضطا!ه.إسا!حكههمع.مها

كعهصانصكلسأطرلمما!لآعه4وأنهألىل!كهاإلىممحطرومرضاوللاعه-.الدمىتم!ىكا

دألمالىيمكليهصلأواتا28الأصحاحس2هـ1-اسالأياتمي،الملاأحمدوناد(23لأافرقما

!مرسا،رعرماسحهأيصارلمط!نرضا!ضعالأررلهمىلرحدوولالأ5اعحر"الأورصةمي!هرإمادغل!

الىصرنلمىالكلا!دات-ألم1-18!،اعماد)سارد!محاطلهصضاولع!آكهاالسالهدلد

؟اصتتلرالتاص

!صلميسل،المهمع!ةعزصللأسصا91)عمد،سنكلصر!دلركأت،عدأالكلا!سأما

!عمح!طرمىسنمر،عحا،رالكلة،عيةلهطةقيلماولصاعني!حلراانوتيهتدللأعدإد.حلأصل

-279إوما،891.إضبا،91-184:،لأ328حطع.1326ا-ا6لاريسمي.حاما)راحعسد

حا!ضاول.لا!11113اس!م!اسا،ؤلالألامأحارص!كلا!كاسأماممرصكل،سح!

دال!الأاة38،-1،512223ا-،133ا!)فاود،يهحمطهلماسار!كلامأحلمدالىبحالىلهااتى

المىسالماردلنصهللهالطالطاعهخرش،1سإكلادال!لىم!او!مىسالرل.للشالالهارإلىطدلأعل

ال!!أىإرادةبصلالسول،الراتعلكر!مدحلساو!مارهولى!فرلسكللد.لأد28016ا!)دالى

ى!سدا،دإلىاللكهرعدالىور.أصاتهلدلك12لأ7)تهالسراتلحي

(ملى69ا-ا...)اسرلنططىملثأداود

21،1!1حامهإلىاتكلحعأدسشهاضطاعطمرأ/!صرأر!اتداودكاد

!لطدبطازكانل!رصمحهسافىءرصاد!ار!حاسع!أنا!.مرط!ايهضاولعلىداودم!نا.رت!د

آ!صاسداوداحلاصلمحصكاإلهأ!ا،لىلحعرصمرعكملكأكش!لهلعدانصصلمما11)32سه

رحمبمالنصكل،وعلملفلهأمحأالرةمدنمس!أداود.!طضاوللقمان!اممالىادى!مىلأمرسحته

دنيار!طياالىنعلمىالالصيدهاللكداودرتال.بعنأب!فلاشامىيكلىلمألهايرمدلكسياصانجل

-913!23!).ك!.الن!ساعلا!لموىول.اصانبل!يالرمصفو

أم!عهاواوداللكوص!ليمهاطحا!وحالهمىاك!مرا!ةضاطسمميرضتنهلرع!ما

ل!تن!.اللسالىحلمع3كلا611-2،حرهـ)2!علىسهمىصد!أوحلاسعلالأ!هاسسلهاداود

(1-ها،ا)2!فلصضارله

أصاطكلتوحا!الممراتسكلعصهالس!يوانما،إلههساد!لكهالحاحسمماداردركاد

والأدرمكلال!آ-اماملالصردكللكهعا.سداودومدا-13ا)5علهمسلكاو!صؤالهؤصعإصافهل

دارد!لمحاحادالاحش!أحد!!ىش!رلمىصمامااتالعؤإلىاللكةراسصرالأوام!رالسرن!

عاعهاورضبمع!مةأصكا،إلههللى!حرلهمىا!سه!إديل،السكلتمهارمهإلىسم!لرحع

لهحصحهاايياسسهر!ديرعصه4ساورصلمعد!ةإلىاللهساس!رأعحد11ء315-سكه

الأا



والشافيلأ!لصسونط

أياعككلت،تىقانلااد!3ساليسانالى!كلا!هاحهرأصدعير.للربيكلاييأددا،دراراد

كل!صأ:رأط!صياييمرممليههنترأنكأتصبحرحالصصلكسدأيرآلانكمعكلاصطصت

-113ا72!21.الأررإلىمملكه

كصأصهامم!راليداودحاةسودنمهحهصرر،افاهىصرنلسمرمى013)9لالأصحا!.رحا

ة!صوحاصة.ثيتهانحل!رلى.الكاسلادصرحلكلل!-تة.اللكلجانزم!إلهيحردمكلرق!مي

دققرصف.حا(21)الأصحاحرحي،،م!حعلتهعلىل!اردصلرابماسدولم(ا!صم)3الخيأو!ا،قل!ارد

ال!حل،مر.أسلا،ناداليلهلالإذر!مؤإ،.مرسحاومح!،!طا!هدى.الملكدادمعالىنانانمعا!دص

ترسةكات!فد-الفحةماوممالأالعيةالممرصاحدكأمهاسلا..احدلولى(2112!الأصحاح!لاهـئحد

ار!.اعماحط+ءمراوةركلواماعلناان!تلكها،ار!ملمى!ههرغبرت،عادسهدارد

آحهنامارعلىأمرد.راعنا.ا:23ا5)عطهنزالطملمرتمى،طالاصرتواك.ا1،لأ)2نرد

اشالرمو"ود23-311913ناماروضمسأ!ميأتأنالرملرا!هامرنواعسالالأ1-09لأ)3الهمى

مىاالمليساحماحرمموحل)رمرداردحسقمافدمرآ!سحلصكاا؟ا-56ص)ا!صحاحاتدارداكهملى

عيهمتردأءلالىالليأشالرماتتلسدارديمرىمامابهسكلىرلم12)2!!كرىمىوكحاشالرم

921لأملاأجهاداردحدالصشعلىوصلانأدوساثسالاوررأخرأ31-+ا13218

للحكمرماتآصايهلراعدمنطور-7اصانهلعلىداودحياد+،الملايعصيرىكاصقممايحح

ومر.رالحنلالفلبص!نا.إلههالر!اسدلشأدصرررةعه!علالماد.مى!را!سهص!نردات

الدح!الرح

ارب3ع!اليلانا!صلهيلرالذى،ا!مممععهدكرحلومرصاسابممعمكلانهداردأعدرتد

.02012"280صا-"-802126ط9،-22317!ىدله.69-!2!)،الأ4إلاناعساحى،ك!جك



والثانىاذولالملوك

لحياءع!،سوانالأولصرنلس!ىسمرالحالكاواصاسوأساناللرنر-ا!رلاللرن!ركالى

الىاسة.اللكه،ص!سانالمل!لىوص!.نةاناللكه"!رالأولاللرلى!رعلىأطلىالحهال!حة

صكل.اناساللرلهرصص!،كاناللركص!.الأولالل!لدص!ع!أطلى(نا)فرلهال!ممهاالرحهرمى

ر!متدشضيا(1615)عام،اصطاتقيمبطهرالدىالح!ىاشساليهالهساصا،الالعالملكلك

،سنواالأوللل!دا،3ما!هالم!الى

مدوسح!اناسصرنلص!سام!!صاتىال!طهص،المراساليحاصا!رعحاللركصراهـصصدم

صي.اسهاصبئ:الكلنحنحتاملى661-587)أووشلملثرل!إلىداودمر!ردصمىالىمهاسره

-6)،الدهـيطرللاس!اليللصمدعحه!صحانمةعاما.رنلاس!صهداماد!4سهرداسلبهمهرصاكس

،13-3لأ52إرياتارد27،3-25ط)2ماق561

وشتملاتهطالسفرلنمقط

لاف!اصفرالملوك

11،053-!.\اطاار!مامإلىسعادولتسايحمااللكةأولأ:

146-2ا1)إصانلع!ملكا!الى-ا

6،-53(11للحكماوع!لىادولامركلهأ

11ا1-2)دمرتهالأحؤداردكلاتله-

ا-2126،1إصانلعدملكاطالىح-

،13-،ا)3لج!اررعىحكة2

128خا-9)5طارااإلمحاواتالحراسيلادنارو3-

1912ا-)سياللحكماسىالعح!،

لأ-113ا)صأطكها-هـلا:

1-912،اخ)الهيميلجالىمحد-!

ا-ء3(111رصيتاللهسوسهلجادويماد5

.1،1الأط9-2ةا؟اأطهسمرضعالىرصامصإصلأنيل.ضر!حىادلتالقامنانا.

1128-1216)غصيحكمإلىرصحاموتتصرمهرداإ-انجلصى.الحداا

1133)12اسكهفرصأ-

21ا-ءا131ومرتهيرطمحي!-
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والثاسلأللهااله!وك

11،؟315-1،)ارآرأساوحمامحيمحصاعرجح-

138-1512526رعمى،رمرى4لةوأدلفالادا!عيتإصانلد-

11امل-3!1169بروام-إلىأحأللامى-!

92-،13)16إصانلصاحآ!حكمكمات-أ

21(1-9!)17ألنعدعزإلىللماسه-

(224-21)رم!تلأجرااحا!أحكمتةج-

051-،2121كهيثالاطحكممحتصردا-د

(11سل52-2211وسهروامأحرطحكمتإصافيهـ-

!لثانىسفراللوك

ا+ا02-1)كامر-لسداماء،حي!تإصالطاد،1

،311-112الأجرةابلاحدسةا-

لأ-215125اتصشمه2-

ا-31127!ر!رآ!عررام3-

115ا-418الههألنعحدت،-

16-،8112جمرداسمررام.-

،2-81137كصداساسلا1-

(3لأ-9:1)إصانل!ىمر،7-

141ا1-لأ:111ال!بهبنيل!.اولصا:ظ

ا-2؟-21()11اسهؤميوسآشعناا-

12ه1-!)3هـ!هرآشكلهراحارايامسإصانل-2

ا-122)،1ايهزليأسا3-

-912!4112إصانللياناليسام-ا

ا-لأا151طروا!ع!ط"-

3(8-ا151مبمس،شااحاوىسومحمكاصقسوشلرمنركساحكم6-

.ا!3216-51)يهرداسلموآطسثامحكلم7-

1،1-1711الدسمرنعحكلمأيام!ياتواصاصانلضرر8-

(3ا-،20ا)18برانلسر+حى!هى%طكة!انا:

2.121ا-)18ح!نجاهمتادلكةا-



!غبمالعهدالىالمدحل

11-2ا181حرنباممهقاماكيالدبيالإصلاحا-

1391132لأ)8رصرتر!!!.الأع!ا*سراس!ضالسالهلاصلا-

11اا-2)لهالله.رف!اح!نام!صىع-

126-ا!1)حدآر-حكم-3

(13-23)22صشاحي!كرداسالررحيالإصلاح3-

312126-ه231لهردادللةالأ،ما،ج!ة،-

31-134)23لهرآحاورلهاءحكم-أ

(3،27-،231لصردصحدضبهرط!كم!

8-116)4!ياررإلىواص.لهر+كدحكمح-

21ا-لأ41!صدياحكمد

ا-251131اودظمرضرطصارص

22-26("2)الحكمليحدبآر

2731-)5!الحد!إلىعرطكبهاإطل!الصحمام5-

الكتالةدذمنالكالي

اخارسالكاتأريمعىالمنسالبهما!!يهـمجةانالكا،تع!المعدرانليالأولالهلرك-اكت

ميدءلرماوردانربةالمادومدسصالحمردلكنجيالرحؤالشا.صحهالصاددممتالمىسىت

ط11،بلىاميصرسدكل!مادرداليالحادوصاطا،حرالمصس،ضيقكررلمماداالأ

مالىادكاا121،اط)بهرواطرلىأطووصر1(116،ط21اصابلطركاعاورصر(.،111

صعا!شا:مد.رفكروتومرشع!روامعماساإصانجلملركحمحلحصإصاشل،ملرناحار-الىإظوة

!شحمععقاإشاد؟!،لمبهرداكلرلمهحاصةحالاتحىعحاعايهر،11سلرلىصرسالإصارةحاتكلا

لهاحاصىمحلسا!هخع!انىالىسةان!جةيا!شاشالأسارمد.تكىلمهـطلا!دلك-ال!ص

الكلةلألىاياح!لىع!اداحمدةحةشل!شارعثاتولحتسسلك!كلاطصةشلل!8116)!3

حممه-عرملككللاحارارر!ظرلىراطا!لاض،ملرل!احاو.ضرالترلار

الهامةسالرادسصيها!لحيأحرى!ادراصتالىلدال!تكىركاالدكرو"الما،رله!دمالإعامة

112212اطاالمشالرو!رظ!لح،فيحاعىآح!رسرإططاعالصسالصاومد.ص،ال!لىص!ري

ا-7"ا)!!لالئيخعا.ظدسحدسرا-4164118-1216ا؟مليالهيهللخصآع!و!حمر

(8-93ا+إضمعلال!.261



واللضالأل!الملوك

شهةالصادرمد.أدك!ا!ولحهالأصاوكايهلييهاءللاتعطمإطارسزتك!هاالصادومد

الاخسي!ص%ىكاةالنصصركمات!ااصاراتينلك

بكردلأالعمىسأح!اءكللسكرحدالىنجهاأحممرولى!الباتديالما!!ر!رصلالى

مل1ولىظ169123امل)إل!انللحكماساللكطأابهرداملكالللكالحا:الةساطالكا-

عرصاعه،ايهأطةرملكفىصهسردسآياتمعلحثا.راصطحع5-6(16

طرلىصللبهاحةطةتوودتبهرداط!نعىوالكا!الأصرملكصاخلفال!يةسالأطر!مدا

الالعكهرداملوك!صرحي12هـااملاأحاطالللدام31دودلهرداملرلىسالهدتلدالةوصإصانل

عيليمضم!مايهرآض.رعلار!عسسمبممرماردلوااصالهةأحكاماملوبهظية3ع!ر

لأاتكالىكلترعلمالم!نعماتادإلا.1213كل)2.الكاسكهطداععلهيهااييأساعهكلا!ب

و!شا،1813سل21حرقاومااللرنمى!نطانا!3(21مل2).تادتعدرلرتحىيتمحر!سالرلى

!دةرالراويالم!تمحاتماوا!ار!عيسحىمرمارعلا،داردأصاهمشكلصارا2212مل)2

صا.آح!مكلادميولىاروشلعممكلصدالحرلاتالد،ع3رنند.!هؤلصاوةانصو!اداالحل

سص.إصاللححلالعي.!اطسلهرلحامحطايالأحلاتعداليالشا!رتعالأحىالابومى

تادهاسدأرأعاد&لباكههعبههكا،ودانإسل!صكلديللح!اد.صحل!،دامسه(ء2،مل)3

تاسكاسامتا،سالرنلك311(38-21ط1)أووفيصطس!كاسااتيالأعادتلثهمقاط

+ص!هللطاد،رتكم،الفه!لي.حاطك!علمع!د!نىرانرل19اللرنصىكا!ألىرال!حع

،-89587مط!ماسفعلىرانالأرلالملولى!رىبمايةظ!لحأدادخ!يحصرس!ابخمهلص،صحا

انلياطرلىسوالنرسالرايعالأصحاحصايةشني،ال!ركسمري.ةطأدإلىدك-هـسحعضطمق

عامرفعاديأررفي!رطصيحر،لحيرييهالديالأصحاحامامق895عامالالعالىسمثير

صتحدتاياصحاحملاالىادأدرضبمضرط!ماإدنملطرطةلددك!عدأطفيتندمق87،

نصلالأصحاحمناسادبهالةاد.الحدسصرالىاا!مدار!حلمق562عامك!رلاكسلقيماال!يا!!!

ارط!مىت!لىسلعمى87،!املمدطإلى

اعتقكررلدأحمى.أحراادكا18اسل)الأعبهال!رلرادالحاا-لدعلا-للادسكوروركلا

اوماأرطلإتو،رحدورراناسالأولملرل!!ا&يمرإرمااليأ!كالدر،.رحاالمىلحدماوكسص

ةالأبالىسرعطتحيلةلاعالقاماءرعمال!رومدسسا!طلاقس.ضعهيردلىسهالبى

أيالىرض.وانسالأدلللركتم!الكامرإوياثأ!الايبرورال!يالإبحاساراععاكللير!دولالأورضبم

!محررسصس!الكاضلأ!

راضتالمحةمد.اتةرصرراناسالأرلالم!ركص!س،الملىسصيه!كاررحةعحةماكإ!

9111لأ7الأصحاحات!حلاة.انتر!الدلىلسالدارسدققإداللعاية

مافتلى.المورتكةليالأشآعطملهكالىاديالب!رلادكررلىساليهما!.علاس،!!دكا

برشكلةأصام-يلآصس.الملالحصيه!-ى!ماالاعتادرمما"درنكلترطوةالاصستوءيس

االإطلاقع!أورضبمسالإثارةشدلمرراتمىالد!ا!مرمارص،حملها

نلكحرراتلهلاالدرعحهاالرتأحلاتصاتتسصلىتحاللعالةعدسنمصلاتمالدادلى

لا\6



!ميمالعييىلدخل

مرح!عص!مر،الحلاصالحالةلىسسرلىمركا،الة،!رعاساأرس!إدلصلانيالمرة

سروةدكرصلى،والأطالالصورعرا!صلاع!يالأفىأع!اتةلصلىىرتالصإلىمأحؤلا!اط

م!النرونزم!اكلادا22-3!!طاسالدطرواممل!سيهافاماليال!كصضا!!حا!!ىرا!ى

أردسبممكلميالرلحةصص

الهيكلعنتا!يحسةلمحه

دأك!د(الأتعصةليلله"صاميخصانير!الاصدكلمالىعللاتحتلترأدضمهاللهوعا

ططمطا!تعتليا!صانجيىنسركلاممرأوعىليمطار!.سنطدملةعرديةصممالرا

ابلملجطدلا.اديالهكلساألىع!يكلالىبي!لىاللهدعاالىإلى2514مراقاردشلر.!ي

)فارلممرملكضسا!هووكطادمد!ص-اتحىب!دالهكلنيسدلحرد!صإلأمحه.

1811-،اح2ر25-"-!اكل)2م98.قعامالايلىمم!ا!هناطضرطه3ر(6!1425اكل

و!م!اوو!عاسا"رطهرتم!تر.كلردحييكلعى(-3،،)مىالأصحاحا-لىح!تالوتحث

الإ-اضلعا،توشمرنتالهكللنبمأ!لمدانهةالصولهاصا!عمزاصةميفكاليالال!،الي

كمىالما*مورواصرتالهرد-عاعا!زحمدتتالرواةوسمللما!ةبإلىولخهمانصرضحر

ألماشكلأولىوص،سهاوالكزالسح!؟اس!ياد!ىاوضىالىاليصالع!لعدالرراةونحلمللصادة

لكان،التسالرحرملرلالسا.إلىرص!رد.أيماظعه!سدسرعالعومىابحااخساعاتتشدركات

الصمرةالمما*مك!حد!!تأ!ىليلح!ر!الحر!

نربابلهيكل

حا.ادإلىارلحاع!واسمري)واحععام،صيثر!طددام.الىمىالمردةثمدنيالبرمر

دا!رمرم!التهحهدرال!ةووتعدوكاركرولرححارةد!س"طاعاد"(المطلم!ا3ورير!دس

مرم72عاماررطدروا!هنيما!.لىاا!ولةم!اترندالهام،عةملهرط!دكرعطهدككاالجكلل

ا!29111اسطاللهبكليا!صدعلىاطلقالحلرعأد

(.مق619-229)اسرلنيلعلىملثأسلبمان

الىصا!عركانإد.للمرثىوداردضاولصكلاعلا.لدشةصا!ألهداردم!ضلماداعلا..حا

الكامى.نادوأطورآل!نمصرنغكالىلل،الهيميطاساسطحىلمالسأدرلاا!احهعرنحد

!مداللكمر!اركانالنصطىراعل!سراعكلأسالهلماودرسامرط!ررمعاليلانا!لممدلكل

ا-انطعدعلكاالكاصصادورسحهحتابدارد

الئر-،نيكارتعامة*ساتريى،أبعرشاعلا.ليالو.صكححهعلىصلمالىوعل

انيالحامداتإلىلال!!دة3(11املاالمشحدة!صاجسونتسهاسلاممحامحاتأدامكا،حراب

مد-اللك!مادعالةصحتماصعادرلكلرلجرماركارأداتسالخلمةالجاةل!اصشك

صال.أماكإدالأرصوكاللدنمو!،تيسعمملثهرطش!إلىررانماصب!دمما!اتىايحلدةارلحات

رأساد!يهأرعا.طلسدرلماابداردكتدإلههال!كاكاسلاتدح!رلمأحىآلهة.لدتيه

11-اأعمادردطاا!111اط)لحدد،رأعطهاقرشاعدال!لكةاصقلاس،تانااللامىليالى



واللانيالأولاله!ون

ض!و.رطلهالنحلحهداتعمدلكلت-لرمتار-طر!اللكلهك!صلجارسرححامراعد

ر!مستس!رحع2(!ا.1-،.26-11)امللنأالكهرسأصندايماوالسلالنا!

(16)12"إ-انجلباجامل!إلىنجىاس!يلا!رلاداودليد-أي"القرلم!ددكىسبماد

صع-لمإصانيحعسوطكلؤالحماتإلىسزارطرا4،حعلدهـممام،!إصانلحعصع،ود

(2ة121،رم!ايض!لاإاردد

إول!يتليرامما،صعد!عحدوعلطو!سلهعاصة3ألح!احلليشبم!بل!سام!لى

أصسوداكسإصانطياآلقكمرداأررشلمإلىلحححواأدعلي،بم!لفرقالاداد!ىالأح!رحعل

!أأطمالىطصردالنيكادإرار!أطمعطةح!الأصمداركلادا-8!125!)،ص!ارصىص

13.لأ3-ا2سل11.يحطيا-انلحلإدا!!يمس-مرماكللاورسمسطرعلدا!إلىحى

!عطكاعريكلهور!ىم!مرعمادليالالكللكةردحلت!لهرداإصاشيلبالساوةرا%ت

إ-أللاللكرلبنصلاساصعشداتلمملكةملر&أسدرصعريرسدام761"-983!ا-انل

عرنحرمرا-داالحرتسالأب!ةأحاساتتررحصمععرسةأصى،االجر!امى!لهردا)ثالأا

انيالممحها-ردعاقصسالام!جحطاضشرىسعهدى--دامحكم،يمررصآ-أرامصالأردر

حىا)إصانلاتلللكهصحةرعاتصى!دةاورصةر!رت،اررمرجل!صصام!،3ساط

-6(!7!سل31ر.م622عامعلها!لىالىنلعاصل!حاصرماالأ%ريالحقأ!

الحلاترض(8761-842-"مطرلىأ!سةصتايىا!ممةأسرتص!انلملكعريأصى

صآ!ملكنجعسا!ةعهلددما)ناررالمحثهأصلهسدضم!ىأرصألهامدإ-انلإلىالأ!رت

ا-!.!+ا"!7عا3عصاسآبحرع!

قاودط،23-628!ط11الفسالبها!صأعدادتص!إ-انلملكصعنيرولممداكلس

3،(93-1622مل1صاحآللاا*س.حا

اللوثكتاله!سضىمنالهد!

بمايةصالهرموهـنلحصظرسخبماقيلحثطوبساررجة.الىطلهممتديمحارلال!تادالمورمىراصع

تقاصلهرسةسكهكللحبالتاتطهاوةمي!صهاللهن!سةإصانلشطأ!ميدا!عارجديالحربى

الكافاخاراالصكلفياللكرلألىالكلرصايالرا!صوعاصيتدكلعد.رالنصااشا!حلدصد

مهمراحد-لل؟!وس!دساللرن،لهدكهااللهخصيهاصكادبصاليابهوط!لىأد

شط،اررحةالديةاوحههسلل،الطتالرحتصلى(اللهأدالهقداللركحيادالدك!وحدير

،ارسبميير-ميطاللك.و!حلار،الى!عنيسان!اللك.ودملاليارةرضد،ت

صادحضإسرافيطك،،ك!!الحصرصساس،ردصمالادال!!دلهبم!شلاع!حررلدلحا

جةابجانهطصتسقطأعدا!ياتالارعليهأ!لاك!.صانططرنأعطمكرىباالاسبة

مم!س.ا،1الى!جيسيالرعىوعل.رميسساعريلهاةنلحمارامدعارةتعاولكلها

.821-012لأ6صل1)"لدكجماا-

حركاملأ:رلائطهررألى.إلههمأطية،ط!!كإ-اسلنطهرا!مرالمرسمدبىصالكاتملدإر

رطةرال!رالمطاطسرع!رالنار؟رالرال!ملحاةاللهشسيسجاوأدسهاللهنصال!ىالحههلأحللله.



مسالىا!االمدحل

أساماتصعأ-!!.ض3.عنللكلسا!وصحكلهسالا!عدلجاىفس!نلأاد،ةئحثمالقاوة

(39مل11لنحهل!ص!ها!لارطدالله

لا.رشدوحكحهعىكلمحهادىاللهع!أح!ىآلهةوعادسهولحا!علىك!-الملك!ما!أ!ع!

راا،تسيل!الدسحرلأ!4ا!عطملحدضان!هوعلاللهحمر!ادعيربرإكاواتاعطممرالجكل

12لا"سل11راله!،لل!محدشح!اديالإصادص!لأطاللهممرصو،.الهثلأوالصاشد

سساموك!!راروحميالأحلاس.الاثمهاناسهالرنة!ى،شا!صالأ!ه.لاأداللركصىمىرمحلم

انيارعهع!حدمهمى!سمصاف!مدسىاروسامرلصاللهحطو.،الألاعهعمسلاط

لىاكيابيرا!اللهأ-لىظلقهأحرىداحهومى(2!،3،1-؟3423،2-11مل11عليهماأركل

المر.طمصرساوالمادالطملرا!علىالماسهاللهملؤالممةلاارص!حتالروعد،لاسسام!

وكاد(\سل21الملكيامرطاتامعاو!ةشروةتامافحت.ياماتأط-رالبرالدسهدأحمواسصدالحكله

المهدركلررالسادالرررع!نىةطالمامسالبادرةعحرسىتملاصادور.للاا

!رالرملحملوعلىكدلكككىسلما؟لبمأماصحت.ياإ-اللحاةليالساصالسا.ءلارلفد

وعلىااللهمرال!!يالىاللهطركلسكلصكلعترلوأصا..الساسلروسعسيهىال!االأعطمالاخاو

ال!و!سسيلر1،الط،رسدال!طرس!يللكآلىإماكهاسرعو!طرلصيعاسحارأدالإلا!

الحل-لالى!ا!ساصر.4اللهمرار!!!كلالى.الىإيلسالهاحام!اليالكلا!للدالله!سدالح!!س

ا؟(18اطالاسز

الله.رلحا،الارحمحعلىالحكمليردرو.4الملكحاجشلواصصاحلا!داللرلدصمريصمحاترعلى

%أأمصرا!لالى.صااللك!حدوما،عدال!لى

وأم!سمح!مامنتسلسالله،حانهموحططالاساعالعدالأرلى،ال!ضاطهردكأحلس

دلكسروصحالدصلهالرحةلالصه!سهستاالإلاديب4الماننهومتالدسةطلوسي3يحر

داتس"أا912مل021إضياصه3عداللهلكدططالأ!رلىلحاوسكدمىأدونيممدسةإشاد

الساسىالكلاردلكالهكلوصلفاصلاكلا،إشهمفسحروعلىوالصاومالمالل-نماالدأع!الت

صلاعمسهر.سسحاواشحاد.،اتأماطملمهراساوالهرمصاللهكمدلىار!،3سهؤص

لمالكافا!لالملا!هوالححراللهمحرط!هعلاسهإلامهاحلم!الهاةسعطهدورطاللرلد-رلحلا

!رينل!ك!لاكلاواسيةالاجةانحيةصالكير.الىضترا.عطاملرلىصحدأالقلليرلايدكل!

،ح!تبايرضبامنلملونصتمحيلأ!نرلحورةلكاتطالكاسا!للااناسيسامايرآضس!سسام

والكاوماوعتيهاتلهاكللصالدرأطاعاالى!،صس-مرطعلااللدير

لأنبياءارسةومداليشع

مزصالداوسأ!حأالىألنعءلا!119112!ارامهليا+لاءلهحر!سزصاصرنلكادكا

رارسا،،ابلسضسى.للاسصاعدلحةملاوصلالنعكلاسالهالفاسالملركصرم!وراصح.للاسانمر.

يليميانجصعكلاأبحامخلتأعثىرس4والحلحال

راصك،علىصلحدلىار!كاحدابرمأتاتملهرلاداأتإلىإللب!يادبىالاليا،ير،حح

231ط21!اضرا،اعمإصلممسال



رالطسالأطاللوك

جدلىار-ثاصابرمالهالملمد.لدارظابنعإلىأ!حاساكي.الأبص"لتم(25مل)2رلي

اايارصفيحرع!ر!االحلحالالىألتدحع"13،ط)2وس،لاصرعلمأس3شالرأ!م!ص

الألا،صلط.د6111،ح!عادس.أ!ممرتلرحردابمالربم.رطاماسهأحلر.الأنياسر!ن

كادأفيادراعح،الراصعلهد.!لإظط،!دعقط!-ض!صال!يالرص،مروا،لألت

إلثع،بكاتدلك(!3-10250631،،،،!2،5ط2أواحعرالاصةدردرظ3رثالكرطسفي

فكرمرحعنحه!وكاتلللكقاوأرألمااوسط،نط/راعاكادإولهاللهن!لهادىال!ارىردله

الختالملكهسماشلسبرنعللنيصا!أكلادلاليهاللكة!عاشالىأتأدرساالملكلس

ذلكليع!ت.وتاخاروتاالحكرةيهاليرلحاصسدلرطصلاكانأفيأد"!ص/وير-11)طردا

مردىبالجاةلىكاطاناقوسادموالصلالشعةالجاةلىئايهارأبغإبأ!عرادت.

11،11تافاولىياببايرحا!رمتاالح!-علمدا!يرظبا!ل

دالثعأنالأسرراقحرس!إفيطتاتاد،تدددلطصسك!عحتاد.الحلا!صهـسى

الكى3المادينخصسذلك!دانسدولطمهاللهصادسالراتحاشه

شامسدنزلاواحدرمىلياللرنصمحرضىد!ردردلكاالمرسبهاتليحامحاا!رلاال!تشحا

فلأسسبحه!لا.إشاددناللرك!دح!الكاتد،ودص!با!سنسطوتحىوع!تضافيإلىاسكلة

وأاا،حرىاللكةسلهمعاصرآصرملكدالعجطالرتداتسلأص!ارع!س!لمللدالكاسلهلثعة

الكاتسالأطر!اطمىوابخياتظممل!صلصىساولاللرك

إطما.رحاجنمةسك!،سرنارلحهالكاتدمحجت/احا!شا!دحا-

وجاةفحة!د-رظلتسحتالسإس!انلطك،،دىاماو.بهورام،حكممرآحر.اا2-

الغجاةس"مططعالاإصانلملك31أنانارلإدبدكلرل!يدا،م!الح

نند3سرظ!سألنعاحداتت!نطعال!ياصانلملك.ابهرأشلا!لحمركان.رالات3-

بهر،اطكاسمالهي

تكلدنستطدكرابنعأنإصانلسلرككلنتنهصالكات.راكنا

الهربةالطنةسأ!صلكن!لحاتر-مداررط!!رة!،االلكاتا!لحالعرشكلا.ظدحأ-

ا)طردا

اللكمدعبهابلكليال!لكةطصة3-

الهيتر،وصح-

النيصض.لمابندما!ع!الكان!صصى(33-1534امل)اللكشححةعىمرحرم!حصد-

لنيلا.اليلاصحلكا،هـرشاح!برمالسلاحصاياوصملركل!ررشطلابهرداطرلىصائل!

طرنوعرة،ميرظ،عى،."صاابهرآلىروابهرحاط،أسا3رالملاح!شليوراطآحرصمدكستعن

الن!!ونسصالدا

ا!لاحداثدسررالتالشالتسلسل

طكرسيماملهر!اطلدل!ححاملحدولطناقتاصارالايهدالملركحمل!اتحمريم!-ا



ممبمساىالمد!ل

رحهلةصوا!وتليعاضاإ-ا!لملكهـصواميهرداملكرأحىلاراحدوتديالمرضإنبإ-اجمل

ت"9إصانلكلكةصرحلةصة59ال!تمداحىصردامملكه

!راعد،دسسالهيكلباطإ-اططكر،مر.مهرداطكلعناأد،ا!صى!اطص!-

للكةاليهـحلهسهسدا!لكلهرلاالادتا!ساصاشلصاتلةالسلكةكلا!الا!رةنح!

بلصالسلا.،سص!وكادلدرم!حعسههـ16سهردامملكهوس.صها3،التصهخىإ-اسل

احا!هـسدااساالدالةالمرشاعسلا.تملأ!لماساياتسىسنؤألحي!!سطام
الحثماكلا.ر!س!أحرىحالاتلي!لهااد!الةسالهكم

!للدولكل!لمأ!ءلهالاسسكالهكمدي،طكارالىوتساللكعي!رةفكرةحا،ت،دي

الطلرسةالحم!.الواد-إلىادص-رماع!ةاولالراوكعصلا!ميوا-أطعدا!ىالصس

الادمداسالحاصوالملرمالأشله3النرانلالاحور.الصدرالى،عرعط

مق1،8عامطلحطعدلدطكلكلك!كحق(معرىار!تلىحسنهمرس.ال!لمال!صهـسى

الدضمعصاوسارحخمد!عع-.السلاسىسىكا-كلكااتيالالتالأكأتاللرصاتصصومان

ان!لعساا!كةانراوكحعدور،لدراتبمكلالا!لعملاوصمق79،ساوس16.لأ"ليراشحها

.م!586أو7"هأ!وشلمضرروإر!!ظكصأ!ايما.راللاص
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والثانيا!اولأخباراكأيام

حماراصصأكالالاحاوا-يس!!،سرانالأولراللركلفاسراالأولصرنلصريثيالهالمركما

للاكل!ادور!طعرواصسالأولللحر.ناطيطس!ح!كادسانالألاماحاوص!سالأحر.واد

دأللاحط.للمرسدوا!ارص.الس!اسصبرىكاأبطراحدالكافوأدراححأصرأتلا،صارمدياد

ألاع!والفاسالأولاللردص!ىكالا*ا!!3وصادسدبأحاومارردتالصس!سصاد

لأداللرن-ىسعالأحاو-!سالملالهنلأواالمرسلرا،دنعا.وعطدحد!الصارةمدارع!حط

طماماد،احار.راصعمركامما-وكلاللرلدصصيلي!كل!تك!ةأححاتلح!.أعطالآحادسمريكات

القدىاررحلهثتلهسمىلهد!

كاتا-حانةس(نسراالأرلمالأبأحاواالصا!.حاالمعتالتالرصةاالحريانرتر!

ص!ىرتلالشاسالملركص!ب!الرسضب.لحاالصةافح!ةنىاسا.االت!ةالكاكاتاالكلر3

رصاعروا

داردإلهالإلهيهارمؤيكللرحمه4الأرليالاومةفلاللهاحشار+ال!ي4دارديهمرالمىندص-ع

الكلمخاو

لأولالأكامسفراخباراومشتملاتم!

ا،ء-11199ا!دسا!ل،:

ا-109912013اصيفيداودلاظ.

11،11)دلظصت-ا

111281)الحكمدادوشلى-2

0،1ا:-2ا211)إ-انلكلع!الدشملىمل!داودأ-

3،1ا-16)13أررخلمإلىال!هرتابرتعردجس-

ا-127)17لاثالىصرة7

31-21192)الحكمسلداردالأحبزالأسام3-

(3ا-21)اتعمادا-

(1-9ا22)الهكل-لاالإعاد+-

132ا-23126الكهرتةل!الحاد.+

!2113الاالديةاليد-

013ا-92)28ومرلهالأحشرددكلا!!-



واسكل-الأل!ملأباراح!ا

الثانىسفرأضبارالأيامومشتملاتلقسام

131.)!:ا-9،سيادصياو،.

1.1-17(االيتر!لجسا!لأ-

122ا-27)لجمماريكل!-

18(21)الهكل.لاالإعدادا-

122ا-7أهن!الهبهلح-

131ا-9-81اللبالهالى!ا+3-

اا-+03!.ا.)اطزمملكلةلأنما

1911لأ-ا1)اللكهاتاما-

16(ا-+أ!اط!داطركب-

ا-116)12وحماما-

ا-131122أيط2-

ا+2ا-االأكهرظماط،-

012--2111جمهورام5-

ا-22191اثلا6-

ا-127)ء2برأش8-

ا-"2(251اجا9-

91-721)مسنا-11

(23033-921)ح!يا-لأ3

(!-ا+)مى-1،

521-3312)آعد-51

53721-31،)بريخا-61

611-ا+اع!شا-عرساك!-قيصرسا-رآحا!ر-71

1(32-71،+)ليا-ح



ل!ت!يمالحهدالىا،+حل

الكاك!وزمقلكاتبا

عدفيكلمادوالكاتواستا!أح!ىنارليةاضاوأيئنلالنسالكا!مىمامةمكا!الأحماو-ايمل

مد!!نجرأرعلىالكابحرصوقدكدالفصالكا!ميآح!كاتس!أىمرأكن!للسسيهاته!يححا

!يكا+ل!سرعرحدولصا

!ير!ا:إصانيطك!الحعيصهـحهوع!الحهراية.الالكشالغسرعةأ،لأ:

911أعااصا80+.277اع2)هـلهرداإصانيملرلدص!ا-

32132اح352602أح2)وإصانلصهوداملركلص2-

611أحايصاوا،03،3أح12نجلصاإمدك-3

118-33أح2)أعالهموإصانلملرلىأحاو-،

25137آح)2المدنلضا)ت!يرلجرش،-

دارأءسجأ..احطامدمعر!ةظيا.

92-92(أح11الراسصرسلاحاوص!ا-

92912احاااليلانا!أحاوص!2-

92912أحاااراشطدأصاوص!3-

90912اح2)اللرساحاصر،-

9913أح21الىاشص!سرنرى5

21115آح)2ارانيرعئرالي.إشياأخاو6-

،313اخ)2إس!6يلطرلىصصدىالواردةيام!أحاولأ-

22ا-26اح)2النيأس!صس.إنحاك!االيوالأح!.الأرلىعدصاامرو8-

ا+32اح2)!اصافلاكلزملر&ص!سآم!عىس.إنحارفط9

33911أح2)لانعاارأصا-ا

لىخلالأصارسيماب!فيالكاببهااشحانالصادرحايئجرعة:ناظ

،2(7؟أحا)داودللملبهما،طأحاوصصا

28911أح1)مالهكلوالمحاتيدهاللهحهااييالكابة2-

3541أح2)اللار!يهاميرتالحاصةاءليادريماتاصانجلصلكداودكات3-

35125أح)2سنجاحهوآحمىسإربام!اش،-

انسملرنعمرإداليهورسرصا،ح!ىالقاسيةسالألثاريصاأاتحادتهالكاأد.العلمالرحح

مال!أنكاالأصاوم!.س.حالادمنامرح!أنملااصا-9صارارد.الهرلنلاصعرلهلبهالةكمصر

رالطا!نه!اللرلىو-يعرنلصس.عاطكر!إلىرت(؟)صسالكاموماآرزدسزصاد.



واسيلأولايامارات

لل!تالىنجىاليتمد(-113اصع!راصرصالأولىرالكللات(22-23+أع2)صالأبرالهر.

الراردةالرا؟يهترعروالجالصىسالةالهالركدكع!راص!تطسىمرالأخاركلاتكاراننله

الآصالمصحملكلارامدالىسكاتالىيقرلالمصححلاتنايهةالراد!.رستالكاتراتامبها

صمايهانوا!حاوالأولىدالأحاررلحاعرراأصار.تكا!رعرراإدسنط

عرراديكرحدلألالهالأحارصريتىلدعوراألىالاتلىلحصبشتدالأحراطاسرصحا-سمط

تصري!عىاما311517121أع)2الأللع!مرصح!هـيدكرالدىالساس.ارحاس!ىأيلحبا/

ردلكالجكلليال!!!عةأرلاريطصحما.أ!ال!ف!شقد.،الملىلم!صر،دع!له!الأحاو

الكهرنجةرالحادالجكللصن!ال!لاءماالسالكبرةللصرص

يلياكصالخديدهيمكنالكلتابةزمنعقول

الحلا-سصصحع،122+أح21ليعهالتاومى538عامالماوصكىضسعدوادىالأم!صر،س

الحلا.سصحهاكماورماملكمدحملأع!احمدألا!ع!الإشاوةررد!حضالييمدفاالرصان

ف!س!حا!رمع2(2اع!مق537عاملاكلصدلط!إلىعادالدىدطررإ-91-3124أعا)ش

أحرمرالكاية!ارحمكلىا،!!.مدسوردتإشارةآح!يح!بخاالصسارالراصوس.حللكلصه

امق25-عامالهلىال!رحلالأرامج35عامالتارصالحيصطام

دوالةعدكاراياحمارتأ!ىبلاضكرمماوالملوكصرنيلواصارالأحاوص!ىلىرطدعلاترنرمد

الأصردسث!ا!ط،كلركاللبهايةكلحادرالصكاتسيلهاناتاني.الأرلى3الندالحهددلأطترت

الأ!رصريكاتادوواصاللرلىرصرياصرنجللمرىرمتارنهاالأحهار!ري/راتختالهات

اححرطكز.اح!ارمالىاالنمىممالررحالكا!،الندم!لهد!صننادو.كصالأصاريهداصاد

احا-!اعىمنا!ر،والج!الأرلىاتتا!صحاحاتليلارارح!ماالاتالنمةا!سالكان!

12111-أح)اليتال!وك!ملأالهلركسوصرشل!ىليحاءماحدبالت136ص

رلهسعط!ىرالأطكاتأ!ع!كزلالكلهكله11-3ا3131)لىدردتاكرلطصتنهحاد

رلمللزالاطانمىطلهلأحلرا!اادلا!ادعهااقيلجاتشاولمات.بنرلظرللرتا!ح!ليا!

13،،لأا1اع)اار!.صكال

!اخبارالسفىللاهونيةاالقيمةاولةلر!ماا

اح21الكووبملأالدىاللهرمردطىالموردوإتس!الرقتداتصرتحدورتحعاياحارسىد

جماحصلنطرالإما!.ضمملدلى02016اح9231،2أعا90:ا6أح2)رالنؤاشر.ككلومر2091

احا)الرسلأعط!!.الاصءاولى(الله!ؤمرله!!صل.ا1(،9211أح11اللهصأح!ه

0261أح102،،1؟92

مادطرب!8(25أخ2تاولى6-218أح21الأرصرعلى.الاصا!دكلسلمحا%الدوضنة

الى!يانابخرعفىةإلىطتلمالم!وحممامدكليرنلاايهبحسابالطلنهاللهاوادآمم!!رق

(252االأ22!أحلارد.هاااح21النطرساحاعه3سمادكلمانيكدلههل!حنيطللدص

لطعهياكوال!هد1(1102اح1)كيرأ!مالبهىصةطل!!عةلإصانجلالدرات!دوا،ظسيرلى

!لىرت23-3(11أحا)داردالداخاومدالأحل(اا-لأ166اح1)الديعهدمر3إروامعالله

سامطناتنللدألىإصانجلوع!(1717أحا)الأطإلىجحومداردللادالدلرعد11111121احاا



ل!يمالمهرالىاسخل

من!رروع!وعداكادالدوعدادأبدك!.س!كل6116أع12الرعدلهايشحعقشطرتوك!طالد

الحسرعرطشمصميادعدسا3رللى1315أع21الأولىوالمصهالتع!لاصكالط!رول

!13لراا

!اويارحادنالىرطعرنجلسالنلالهدارسرس!رسحرسكرند!ءأياارصلرعد.اك-وض

الاملهاوطهالدصاد.-ظحلرالنر!3الأكللأدالااصانلشحهمعساطحمطاتامالدالىررعم

-ا21!أحاا-دهـسصالىكحدادترملكةصووملكحروامكدوكدلكلنر!احعنهسىنمك

الأ3كلسانعر!كللهشمدعاطسكىص!ابمداادطمادأنار،الهكلن!نررتوس

5671اشالحاتاول322-633اع)2والألطار

وسهاوالددعرنلاصاوسدكل!ماسدلمأح!ا:سمامهروحمهلىطالأحارص!اتصس!

مرترسا-331113أح12للط!إلىالمر،.إلىلادتالىاتحةتلك.اللهإلىركأسهصوحرع

!سلر3ع!لهرع!عؤاللهنضرولصهعا،نجتكارالمىالأم!ركلركق،مححرمصممهليممرشا

2-27(35أحا2محر

رصص21518اح2)ضما،اعلهالإصانطالن!عدتادبيخقنهدطسالكافلاالردكا

711-16ا-هـ15،1اح2انار!ابرلةنجحةاشا!مما

الناياتصالرعطانلالكاتاناساتكدوالدكوعصنلالأحاراصساوم!ا!حتلا!اتمد.دطرات

اللرلىوسسصرنل-ىكال!ا!سااحدا:ص

للاتهبم!أمسأشطلكىالداخار.امضوفإصانلت!سحالامارص!ىتطامامونلل

لياللاشاللرنوسالكهريخةوبا!رلي!الهحكل.طلي(لوسهالهطةرلتارالحركالىرحسدخى

أجار.د!ارععكااللهاسان

ع!!الثافأسار!عيمأطال!رسلهامميلةأح!لىآلهه.درالهار!طلةاتاللكةرلاكحاد

اماملاماترال!ردال!3التنساسشاس!لتابي(اللكةمد.عرالبهالةلكزدسسكللةحدلىا!

اللهعحةسرالعويها!4كةظعحممصشد..الحدكمصموقيالأجاوص!يأ!اياصميسواياطالله

مراضلاكاسهرداراعص!للكافارنىالاماممرردلك.،لكلاللهوسداشا.الذىاتصاشمه

اللير-داردرلص،الجكل،خماوأمورسالكلاساتمىل!ءل!تهاوراروجةكجفةالحيضإ-اشل

العالدصالفص!عش!وألىالمادنةوعتصلهلأس!ىكماالمرسلهدسكاشهصالكاتوص!

أطشمعدموع!كاطسةسلا،و!،المحبةوسادله،الحطهاللهرمه!عدلنىا

رسناولسيرطمهراهـواليةدانا،ولاياحاوتكاأ!،ء!ال!تيلدرهـعارددسى

نللم"!اعرطاللكاعا!اسرالرص11311احا)الىلالطدصرلماطا!إلىطلحه،عت

لكهااللدعرلاصعلملكىاالد،نحنندبمحتمن،ار!ش!تعىسصرحمدشاصاك،الثتنحدلرات

أح12مم!!رعىلحرصا!ةللادكل!.اكهؤ!لكستس.طماأ!لدطا!-ا266أح13اد!

ص3طوسكم،ال!راص!كد!ليوالنركةالمادك!لهرلهم4نهسك!طتل!أبتمإله
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دالطسالأللىاياما!ر

(512اح3)،%ككلمضت.وا!لمسحدطت.رإر

ا،با.أصاوصوردتالمهمعزعد!.،ح!اسر،توايا!صى،د.الكلا!.عدلعص!!ى

راللردامحرنلاصاواا!اولس

221اح12أ!ت،كإساشمىلملأطال!دترالكداوتالحيحىواإصاشلإلىأيما،ياحار.رحا

اديع!امس.حاط)لاودار!3سالرتللكله.رالإعماالالرامتثل!و!ةعىالكا--رط

121اع2صآ،ءإلهالى!%سهشن

،لمهداليسالماندبرمة!،كاملر-نب3سدس.طالكاتص!ا!.الم!أحدهـصى

إصاطىتشد.الإلىللى-و!سةىطهطاعهسالأيدىالعهد!داممتطلهرماداردساللهتطمهاساياروى

كا!الدعىلكي،اما!دلوط،حللسمرماكللرعمل.للى!والهمرعلالطاعةر!غهاميرنححت!لح

-117؟5-أح12دكل!دعاعصمهاييعبهاسل

-3615اح12202اح3-140لأ13احاالار+المادلهدبر!رلصرصلةراصهاللهإراد.إر

المىلهلأر2117ا-71140!-630اع21الاركةالعردمحمئإلىعالزديل!!رالطاعة116

11-3ا921أحااايا"إلىراللطا!رالملرةرالسطةاووولىوالهررتالنرةري!،رالكرامة



عنؤونحميا

الداداع!كماراحدعررلحياصواصرىا!!5!-ول+!الم5سا،،،ليىايهردابلردلى.حا

ميب!سلأطإلاالمركا.دتج!رمأل!طردساضصولخرص!رجمرصسا!ةص!اراحدأ

ر!ص،انىراصعزعلهاطلىلحاوصر!ا!ولع!دواسعر!اص!ع!راطلى،االلاعه)اب!حهالفرلهاما

للثما!!ا!!صحهمىدلل!رنمروم!"لأولام8،4عامالسرياشىسال!صالمىسل!المصل

م5251عامالحيماهلش

اصاراس!،أعردواص.هـفيمهلتصت،لهعر،راس.ويحاعرراعداط!قااليهال!حةوص

عدرارسصاالبة!يدلكع!عادق!أولماا-851253أردسحاصدشداال!شاتعدالأسكلرسا

ثمد6-172)7سياسرردمامعسانا،عطحع!راليالارداتوارأدإلا،لسمهمامكلادرس!

رآع!دد"س!3!يرىراعداىصراا،ضليعرنالمالرصا!واصحهد+ك

سفرعزرادمشتملاتكسام

لأ(.ا-1012)ال!ا&ال!مىالزللأ

ا-،ا)1،&دأللهردإصهرلدا.!دسا-

11ا5-1)ودماللنجادجممتالعهرديحصوحرع2-

لأا-ا)!ا"وفيإلىاليصاولندبى3110-

ا؟-3ا:3)لهزنيلزا-بص.انارولا:ظ

.!-123:)ء!ر!الىضلىاسبم.ا!رلتالهزكىراحتانيالعكلطأاماوماتكانا،

.(222-6اة،االهكل.ناإ!ام-راول

ء12ا،واديرسحيمىصةانالهالىالحلقيتص1

ا-17(5).الناجماملفالىبنحهر!رن!وركطصالي!الةد2-

(ا-6118الا.للإممامالآحرمر!لاصاليك!+لاكلورشأمرع!رومىخحنقوا!لرص3-

-2!(ا619الهكل.ياإعادةيدالممح!!ات،-

ا-8:+ا.710لدكمالى!دا!مزط!

ا-6!ا.71الدشبم!!سردحدا1-

36(28لأألأصتدىاليصاولئدير.را!عروارحلةت!اصل2-

.،01114ا-)9:للرنعماطات.قسيافداحنمداالئىختاطملشاالهامالروطول:

ا-ها191ع!راوعر.الرطتشس1-



ا؟-1117الصسات.الاضلى-2

18-،،ا11ادنجاتصلال!احا،ش!أصا.الصحات3-

نحميماسفروسث!تملاتأقسام

ا-12018)الدظملأصلالىل!إلىوعر،سااو،.

(111-1))بهر،1الى!إلىرصلاصهالآما.يتاورضبمحراسس-لاالندررصبسا-

32(9-2130يهاصاركا.ض.والطال!نمالىسط"مؤنلأط

-017.14،)اثطوطتكلر!.اتاكام!مدا.

.-7173.االسصالعلاورب!.دا!لاتراطا

(.لأ1-8ا"اللهوضهـضرسهلراتخا!ة

93(1ا-)9:سان!عةالمهدولطعاللهاطمانىاعكلارط!6:

ا-111126112أورلكل!يالكىواناصمانحي.ولططيط

(؟271-125113لأحاراتس!للبالاحلالشافا،

13.-1:،)13إرالىلان!سةوالعاسلالإطنرطلحطتلحا

التا!لجةالخلفية

س!شكرلمثفادةمى953عامرالمرصسوالأممىليعاصنهاتحرطيعدلاولإمراطىاصرت

الهر!صإلبعزصكلوكرلالاممرالنىرآ.ت.إنباصرسالى!كعكررشرف،!ارس

مى-3صمحا،رالا!طسا،نررسصيطماعكلس،مامحةممررحكروضوتع."12،،)إضكاولس

ليهردصعكماآلنمسادةلهمصحإ،البجعمما.ررحةإحاطكورشرأطص3الندلىاوليلدار

احا"الكلممةالاخاعةالجاةسنرارالىالىوحعط(اعؤالى!وعادةال!سةسلسمكلمارت

لبهرد.طااععريالل،عدالحكلمنربصالأرلهالةرليضسه،حلبالماملاللهاراةكررشوكا!

رأعاد(13،63،"12ع!را.،2223+أح2اتالدراليكلاررخمأصاو.رلايهردااوصالى،!د.

(1،737اع!راصردها.ولااورشلممدلةنسرالكلنروا!عداتالحرروددماسلآلة

كروضرحند،بمصلكالأول!واسانىكررضمر،محاال!طمكىشار711-11ص!د!،ك!

طويطكور!"لأاك!إنجاحىايةمح!!ا!7سداروأ-الأول

و،لكداو!للسدالهسالرلاةاحدبدةت،كررض.لمطاضحاثةأورحمالىالهردمىكبرعمدورحع

اديسلاصصرباال!صلمإلىال!ابمسدعر،ةرا!حاصنملات!،ركحاسرصرا
إلىرعورالصرعرلقلا!تللحاكلدصماصر،كاشمايحس،لانحديدكانهتارسعمحرلةبحص

أل!شبم



شدي!!عهديىسحل

اللترهتلكخدلقادسملو&وس

املى35-515)كىش

(مق53-522)تر

(م)522-86،قماصدالرص

امر6،!861،-الأرلأخووش

امى2،،-،65)اخورضاس!ل!ساك!هصلىالأولأونط

ا،ر.م-2،23،)ساتاخرسض

كعطسادرصدالرصعدراطلى1(م،ق-،)23،رالايلبادسحكمادلى!ا!ه*اناسسدالس

اامق33ا)+3-عامسالهكمشلطاديكردرماصالادىسدارسلحلا!ا!2أ211

ام-803،،)!ان،وكت!طفاانسدارسس"س!م!ع!ك!صرراو!ت3

سمفرنصهطصفرعزراعلاحة

ويحباعلىاص!ىأعلات3،!+!نورىسوسهمالتميةالدرتأصحاورمرالنتدس.الصطيحصكور

الدرتمدعلىكردممإلاصفولدالشىات!.علاللمهالسالأمر،دلجةظعرأمثاعلىرحمةان

المرصش-إعادةالحرد!ىساسهالاخ!اعدسىكا+7!فى+حممم!!ولكرلارنرلكلال!السال

ع!را13اا-5،11ا-7ادحا1،،-،،2421-1،3،6-،1)!ىاطيكاللرسال!ت

لللك،ع!اصاورو!لاالك!ا!.علاا!.لااا8-ث711-

عاصرلدلحاعردرملا(ع!اسهلاووفيإليالمؤكحدشهروأصاأر.الحلماصصر!

با!دعحسل،نمرح!كاماو4-418،3اناسأوت

مصادرالكتل!لا

كالسديماتسيلتسادالكا-ط!لهكععاليهارر..ملاورى!وباعذرالدىاد.درا!ةمى

الا"رص

2.121-13،لأ12لأ-11173لسارمدك!ا!27،211-9الأع!راسدكلرا!ادنجهالمادرمكص

ومرمرمةرسطاعخاحانصةاياحىا،دمةوالبها،ت11-26ا2لأ،76118-،)عرراا،رامةشوادظ

تاى،وصاك11-!2(لأ)،ارنارسا!"ا8-16،)ع!واأروضمأصاو.كاأإعادصدأونتلس

الهكلتحنسالها!والكللات!ا1-2ا)6او!لهمدعدداهـملس،حرا!م.الأ5107-7دا!سسإلى

121-21اعرواالسصالماندس3رفرا،(2-،1)ك!شفىارشلتاليالع!آالرنثقإلىكالإضالة

النسر!مطآلهةوعدتكالىواعالأجةلالنر!احل!انرالح!ات(11،-ا8:عروا،6-772نجا

اسة10كارلانة311-ي11)حااياصاو،ط!ىطعحرااللبر10كالاشة3-18-4،10!)أيحا

-126ا21)لحمالرماعل"ع!اووشمإلىالسىصوححياال!سراللا!س

سفوعزراكاتب

الصعلىأطلقاترليباطجادررألتاتيارلتلنحىلةصراالم!ع!أطك



الأرلع!رااظ)المرطاللاتاتر-وسليانع!دراس

دادالاتنررالمرصمىفيأأدلاحبطتىمرعوراأدسععلاالعضمحدعوراض!رمراو

%ححلهداايكلمعبةليتانصعاياصطح.والا؟الأ!عصالكل.أجرا!مصالكاتمدعصا

عبطصحملأح!ىأصادعلطع!وارا!!(ل!رأطسمياليطتالأ!ك.ال!ن!مرع!وااد

أح!انهسدوحد.تالط-الصادلااعدبةظرلحهمصادو

الصس.اح!انجةادإدأنجمح،ع!ا!ةسكتبد،".طعراتكم!طاليلصرصطت!ادا

نالة!!والهاع!رالهس!آح!شحصفالصدراررتلردا.علماوسصهأيالىمداادا!الصا"كات

بليبااكراصانهمرتلخصطركرتكلرةالضأححا:كلدللأخاوكاتاومق

ألهم!انرراةأ!رديوردكااالنىسصديح!نهملداراب!اللاواد3118ع!راصرليدددا-

الملا+سلضثردكلى!اوسا!،3،8،)عددالثلانسأرسوالثاطاتطرعفطالهدت-أرد

إلىئبرلس!صرسواتمالإت،النرممزلا.3ركالالصئةبرحدلاالهإلالسرسط.ظقناس

ساللاريحدمةلىثعىاص!ديالرالىدة!ناواتسأما.ا!حتاععسةسكحمالد!اللاو!عر

13412331117احاظرناليكل

!2،)4عررسرردلانططالهكل.كاإعاد.نيل!لك!اةح!لعمرطمالى"لىلللدسطا2-

أط116،،8-313)عرراساط،لط!سستتال!ميالهكل.لاإعا،آسبهردلدأا-3اإ

الملس3.4!لأ!اأكصالرأ!.نصظئةثرعدرلاكروكلحكمح!الجكل،لاإعمادةلىاث

رارنصا-115،،!اليالحلمناصدسهشارساتونهمتهـ8116-113)3كررضماطلي.الا

رالحملا،لنىللهرصووك!اصلجهالى!ليوار.(21)،الهيدا.لرسن!لرلمحتإلى،لسلالسل

بعادجكووضاصدر.الديالأمرمىسدارس!فقندسدا-1،24،513الهكل.نإعادةليحمدبدس

(12)6عاحلا.شحل.مرتللدارلرسألا،.دليالصل،شا!ضاو.ا!كلعمند3ادبكلي!ا.

نسلسرودت.اطالىط-د+ها+ءط!كاطاما!ول2!ا!و،1لرهـ5بها+ش،لم!!+اءلمثص!رسى3-

حصاردينملساطملايا.لهراكاعرراحطرابحاا،مطر!اط!ارقال!تحملس!اعرلى-

مىفي!طاسصصفيندحر!1،لرانا،لنط!راد!دادا121ا-2508ط2)ليرودكماألىوصيم

!را!مر1(البهاب!اأيالحامود.الم!كو-!!لكع!رارد،لدشبمإلىعردنهعدططا7!

87111ايارل)صدنطأيصالهـا5-3صرالأعداد311-،6ا،ولا!ثمامأحماواس!ددطصك!قحمدا

سى!؟لصاناعرواكرددس1(!16111/!1،13،2!أظردأبمالأيخطر!اتىداحماأدكلا

.111ضس.طصااناولىساض!سرل!!نط-بمللااساالل!طاشحدامالكات.لاد!ح

صرإلىت!الأعمادمد.لأد(الكل!لهمكادلأا،6-23)4عداأ!ال!ديس.المدصلصاوعم4-

مد.فيتميلعرصسنرعإلىشدياد!الأص(الأللىرأدكت(مقد-465)85!!*أحنورس

ل!.ىلكرو،إيهانثبماييوا،باتالأزتعنواصاط!ا.المطأ!تمال!!حصرل!لدعماد19

ا.مإ-86،ق22الأولودادسسامق53653-انى)ممدلىالمطم!دشرمىلىض-15ا0،)

ام026!-486)الأل!اشرسشإ&ض16،)

اماق2،،6،-،1الأرلار!ثاعيا&ضلا-113)4



القيمال!هديىاسل

محتسالسا!اصالأعحاعكاى3ا&!صاااس!!ارسصالأطا،دا!سصإدترا3،،)

ااصصواصارماآررضكلحد.طصو.الإتلدد!كا51016)عروامو52عامرفمتاح!ات

الهامىالأععاحليادرتراعاما!ميرالهكل.لا!م!ا3يا(061؟02،

س.الأعداصماو-عىنجحمتورأأ!الكلا-مرالحالطر!.الحلمالرا.كاالطاسيالحلطمحاوعرحع

رمفاية،صحلنةارمةليمنارماتسطادسا،دنمملتمع!اشهصدصواضود،الىالعالأصحاحمظ

-1،1عصاسمحدلفاساس.ا!كلناوسةايممةانرحةا،طاتصدمرع!االكا-ص!أرمممي

صوألمألمحهرتالتارتم!،!مدثسالكات!سروداريرسكررشحيح!طهرتالنارتأد11،

أصررعلهالملكإلىضكمارلىرصلتحتأونماحيحملالدردنهاإلىرصكلكدمىركنر،امورش

الا.صتاداص.اللد

كروضاوسإلىالكا-سر،!،لدسادخ!دالبهايرد،الملاوآ.كاصدا!طرحظمرملا

الكا!مد!كالىإد،اطاصالأصحاعكمحلأسدلد،نحدادسسرتإلىالىلصتداللا!إددت

آحرمرصإدلتلأدنلالرصرعمحاصبمرعأد

أصحا!وعمىرالأرتايهحلاتصملطأمام-!لاصور.الصرصىمله!ي.المارلىطشوعسا

سفرنحمياكاتب

سحالةإوطالصوصل،01،انكمسر،ضح!امدكيكلصمماالعركاتمرصياسع!

عدصأرحلاحماكا!عروا!لادرع!،ماكلهاناماليرالإصلاحا!،لالدشم

رسساعداالصيمالتا!رسلهذسفي،رصص!لأ7حمسك!يررطح.كلاترس

كوصمماصردهبع!ور4،ريتصللهركاستىرحل.الرسةسلم.مرواطوررشرلعىاس

الاللي،السيس7عرد-طفيللصدا!رحيالكالى.طلحيعطموسىااناص

كللياحدعار،!السالاوالوارسصاتورحلعل!دصدسعطم.ساظبا!رلظيح!رس

وصاصاورعاالهرديات!ي.لااللآحرمكلارلحاع!وامىكللعلكادله!

ردكلرللأحاركاتأرلقطعر!شحصيبهاتنالمسصسصأدالتديئالمر!مد.الحلاثحص!يرى

الحتكارانه!االصطةلاعالهثاعةرا.ل!طكرالىغ!لصاليالحرعىصكامرحا،!.السدا.مزلا

كلي!ارراتيللصالأح!ىالمرادإلهارأصات،شهاط،عادةالمصرلمعرتالطساوتامالتةشلكمد

طتاالإضارةترؤكاالأحرىا!لجة،لمادربهابخها

كا!يإيحارمصللركلالامحاصأرالندس.ال!صصحصو!تي!ساانيال!الأصأسا

طكاييسراضخعامستكايخاموسطعرراأ؟مسا:212607،1صلجام!كافحدت-لأ

سو3تدلحاض!تيةنارمحسكىرع!11،18ع!اقارد)اصشتفدلعرسادةباد!صالمرصا

الكاتنارغيحردررمماارصاص،كذانك،ارلرسكل*طثسدمق1+عاملحدطأى،سايرطالممر

مد3عامإلىمماالهافيضكدلي



351-)مطصالنرةديكهةرضاحرى!الدلىيلاداعلىتط11،122)12لحبسرودأ-

الاكداو!صمرمحادا!سرس!بروصمرسروا.ل،ط!ا1214122الماوصداهـلرس!حاص!أرمما!م(331!

الملا.روىدلكوليلىررشلم!يةاممهرا!سكحردحطرتالىللى!لكهىيرلادعسرر)كر/ومالىا

ل!رساللهدرح،رظدردلكو(للأطممافأر-ا؟عيكا!صطةسسزح!اصهصالأمدادمدهادالحالطرد

ثبله،امنص!ا!دأاهـكهـلهمإلىضاوصملمتى

ياستك!لملبرديااتدلحظسرمةتةسدبخحدظرلحبعرراصر!أ!.الحلالعص!لى

أرنامركاد،دا4اونحسطحكمطص!ركلاماالحامطصرأد!عرواوأدالع!أال!صآعر!ر

مق،45مطإيهارصلرحمبامق58،مطاروشلبمإلى.طتدع!رابكى.ا)د!اصالأرل

اورشلمإلىرصرلهديع!رسقلد!الىس،الناسأر!شتحيطع!ع!راانالكنوولىورى

الملا.مدوآحررلى+7\لأءا*ه،1ررل*ىكحاسساع!لاكنادملارءتر

يالا.ا!الديعر!احمسعلىرصرلطأررشلبمأصار.!رالاخاعيابصلالحلبا31-ا

(99)عررااصارما.لا3ردداو!ش!بمعررارحدكااليمىالسردة!لفاررحمي

ركالىارح!لهالمكادمىلةطالدتسبا،حديبما1(11)ساكلدمرسلالاسطائطعرراكاد2-

(119الجانمبرماك!أبحلأدعليه

مىنجاعررابراحهدلى(1ا-513لحمبا)راححالحر!الانحادصاكبرتحدكاترا-!3-

كراحهنهكلامامىشداالقلطادراحساما12ا6-13جا)تا!ال!تيتلم31للالكؤ

23-13912لب9111عررا9،21.3لبانارد/لكإصلاحعدرالحللراتحدي

لملراحدأنبفنحور.لدحعلالد!ا،مرامهاكلتصسللاحرا-ماصإنارة.!ةترحد!،-

الآحر!اعر

،إحرتالعطيملكاس.لياتهـرقام311السباألباتالكتدلمىساصرأباكلاديبا5-

ددهـلىالدكتمأطسمررالام3"6(1)ع!رالمهرحالادمطص!أع!راكا!.لعار،!رلراالكها

أملحاله-برحدىلأله،طت!ولمعرأكاكللمرمدل!طإلىدأطليألحاضميىلىطرحاطصحدع

11،111221!سيا)بابحمدمرمئاد!حالاد"الس

العنرسالمردأرانلميبمضتراليح+لاممهي!ا!إبند!ديمحطرطاتلىررددكإلييالاعات

طلراسسصرصبدلطتآصمد.ليا!كسابهـودأدأصاد،لدلةالراحههالهرسةس911اا-ا)6-9

الإدادت،لأعالشرصكاساالمتر.تلكساررشمرالىلطط.اكااد!سنثدمق،8مطسلط.أط

ليرحهظبتعاصلطلحكمالصلل!حرمعاصراكادادىسماأد.لل!لاترصدلهد3لأرمة!الهات

!-،1+!*ءا!ه!!!،لاه.لت*دىلياداردرحانلهمامحكزرمبهفرة

،ساكاركاحمكمعاصر،.الساإلهش!سةرم!مكال!عطإد-.الملابر!-كاالنرلبكسسقمما

دلكلعدتصبرةعررسةترةلى3الصىترظرلح(مقأ"93-793عام،رصيم!!ررص

ا!وديةاوومزدا

لايلاليالى.لىاليردرخولمق587عاماررشيعديبالطممهحرمالهكلرفبميهردامملكةانض

7سزدي.نجهالا،لههرعادةالى!:ترسلىالأحة،لنمر!الاعلارولا!دلا،الأ!يهنكملاسصا



!عديماليالىالممحل

لط،1نلرآح!ولىاليحرطلصالمامذالى!سةدلاالسا!إلىسهمصدىأ!كا"الساشا!إلىحا

وعطوةرات!التصهشلادجةالطنرسكارتعدح!مالسالىاعينماسةالىصعرنالدىت

وفيايطمرحدنمعلىالطالىصطلعلداندبما.الأطإلا)لهر.الى!

سا!فأ!لا""هـتنبىالماصوا!لمالاتجم!سحرلالس.كر"لاعداإط

سا.س!همطكلألامإ،الي!دطرصان!اة.صا،ظىت،بابهردبةصمرواحملحضالهردب

الإبا!ممارفىجعورعا!نا!ماروعةاساةاضاوسعطسأمةلأعاد،ركاتضمهجا.سروحي

حدرستر-إبرا!.الأطاإلىعىا!أدصصع!كاساار!.اصاأدع!راررعدلفداعحارطا

نىسةتلوأ!ار!،أمام،نالةنلكأ!علحهاا!،معكاأ!لإصانجلطلىوإ،1ارادعالمتا!عبهم

صخارشرادومحامهالى!ش!سةرصط(12121،اوك!الهمنتتثردرار.عرص3عدإسا

ا!كا4أ+ه+مطماو-رصلى!كااحمانه3عدلهاالى!وعدكا!دكالصاكاتكلوعمنطإصا

حديدأصا،معرءليلالمرو:خدروأيكىلم)اللىال!تص!اتمملمأدعاشهعدع!واأحدوند

!اضس،افعاةس.صممل!مص!مالىرر،رأصكامضانعس!والر!كةالأصادنمحدم(سات

الهرصمىرسكها4النطةصهسليهر!الدبةالهاةتراعدأوصأ،كاابهر،تسأ!يلفأرع!سا

!الطع!نانلا8!"!"+!حكلرلطئمرعرمااتلاحنهانوسجهالأوسات.واضت!اسصرا!ضارلة

،لك،كمدعاحدسابيرديةالها.يهاشتسا-،رمملها.الماإلهل!سهالثا-ع!داإلىاللرم!رحه

الهائإلىعاشديأدكا/تعمهنارلبةس!ةسصرداأشتمدجاضهلأد

ونصطعزرالسضىاللاموت!لةلرم!اا

،ا!حدليش!هاأوظ!حةاحماتس،لصسلمر،ط-دم!لحا،عرع!ا-كاتانامحىلم

ارعيإلى،لمردةلهموعد.سنىديانصمعار!اعاطرا!او،ا!حداتمد-،شحهمىاللهنحدإملا!لل

اعر،ا!لك.لماماطلى،اروضبمإلىكالمرللهرد-يا!ك!وشالى!أحععسكوصبنالرعدااوص.الأيا

!عرانكالهم!وارداعةص،ككلنل،أروضلمإلىالمرد.إلىراضاقالإبارحطسالنصث!كلوكالى131

االماتصاسلاأصاصوكطكلكا8321)عروا"للحرطابثلع!إلها4إد.ثنرلهإلىالى!

18118،،2اسطعؤ.الصاكإلصور-اللكلأعطاص.نانلادالى!واضحاسة

ممالسانسأنامحت-+(6اتوشاللهملثستطدأ!ا+!ا!علىلاءصملالىوساعروارصرا

كا.اعا،ةليانلراراشعالمبمال!!ار!جمههان!نمهحى(113،!3)عرواالىل!طحالي

-،12اياأددفيرصالأصار.لاأتماسسطارصطمرليرحلرلهلمالى-نمصدالجكل

ن!امرعالأسامة،لمحردالاع!ا!الى-،ضبميداناواللهعالاباد!طسرمحاعرراسص!ست

راساتماشات،ال!رالص،2138-89)ياكرامرا-\!،المهدمالطاالأبإلىرالأسبرالالمالله

23-27!اعدادلاو!،133اسا.وضكك!.-فى!ر!اإسباأدكركلأسا،طماار!مع

االاةليأصكلمرقتكررادبللهالطاعةاد!ياثاكوالهنته(اا-؟،2-،1ع!دا،931

رانجاحالحلاعلرشمرله-رالرلا



مت-محكياد!صديلثلدصررلهسهمص!+صه،الهردطدالأصاررأ%أ-مىا%-!عد

،ال!انلهمصراادس،3اتجهرأمل)ماساد3اعماالكاوتوأصاس!الأمرلكى.دطتصكصوكاد

سهاأسماود

لصبكلسالمبالدلصلنتالطلحد،ادأدعرلالص.الد31%ولم

اليهتابر!سأححاتليسااطوررألحتالشالهامةالخحةللداأض3كاالصدعي

الريالأصسكاالهدشةراللناتواللات

الأعطو!ض!أراني،مرافياعرتراطممةاالأسادشدالهة4الحلرتالأضاوأحداشرر-

اساوسشكلحد""3+!هولال!ر)اكلالآدارسعنرلعالىليلنعاد!المرر!عدحاعآا)صلرت

!حالتالأضارتتبرلممظرسااعدداكشرأصحاحاتسالردددالتاقحةردي

لي.حالاحاصاملحلاراصا!.رايرلابالمرتليوووماكللصلاال!يهاللمةإداللادىال!العانرلى

ء!سااصاوص!عةليأبمتهع!أطلقاد.ومحا،-16-،2(11العرلهالدس*د3رايرطجة

الكهمدلاستعروا!و(اتفيدتالكلانىعدنالة!اسعيةاصالمالا!كركىلناالاةمكلاسبرا-

ناشةاالرر

تةمىاط.الهرولحل.-احمهام9عامحاميافيانحفم!الصريةا!ادبمةص!سلااسرراكر

الكاله+علام!رسكاحطوتاوعامما،3،،-1116قي

السفرومشتملاتاثسام

ا-122.)11وشىس!اخىثىاسددلصأويه

ا-123)2ملكةاصاظدنلاط

.(1-ها31ابهردضص!،تلماطمأطال!م!ادالى.نان

اا-لإا)،سلاظصع!قيعزمرايط

111-،150الأر!الولة!أ%خالا:

ا-5118ادتإدماماىدعرةا-

(91-،5)!صدطلإعدامعدشه!عدرماط2-

.(لأ؟-5)6ءل!،حايصعرطط!سا.

.(1-9-الأ!د!خاياسااييانئعدسماطلىطط:

.اا-لأا)8؟الملدصلهالرحمة!الهبمارسطىمزناسا:

ا:191.13؟-اسمم!رمالمطموا!حتالللاصا.رالس!لمردا!لاصكاساة



استمرسفرحوللمختلفةاءكلةراا

ر،نلاض،-()طكةورتلأخورضيكئلمراطا!جاظصت3صا%أدالندس!ضبرى

شأحرسثلال!ساضأررضعنشاوجةانالماددفمم!رلمالإطلاقعل!بهردلةتلهدفىلم

الل!رقالرنبلا*اخرتادىيإ،طر!يةيهىوررحةوابمرفرعرألى.111!7،1119أدسردت

كلطسلاللكالى(31)م!ردتدىوردطعحر،8(3)مرر،تارراعكرمرعطاتاطاكمةالنارسة

والعهلالصستماطلله31.راخنا4ادبةابط!سلمحلر.أ%سمر.لسلاصا،سالح!صلدص

شديددتىالىالأوتصاحمةلىلإتالمادبالىفيطالإشارة،عدم.11،،)س،لكش!ع!

.1403ءس!،،ه،55حاول،5ارك!للد!ابصالدبرا.الحلما.مزلاواسوع!ما/سايهحم

مىكبرعدناساشطعرأس)رسالكا-السراحنم!سااسنرنحةديحا"،5اكررللبول

الكال!هـمالاتطا!صةلفرمةساثعرنيرأفقدلكليكلرد"دلكىصإ-بنطسهي01الحد

(7،6لأرل)مكلاب!سي!سيرمسدبرص!ةلحر!3بدلاخمالإلىدلكليشنااترانملى

بمدا791امكادي+طرط!لجةلىحلبلهمديصمرسةككلل7السدب15136صانم!حس

لكالصع!(امق161)عاملكاساير،1ريانصالنصعدجتالبدلهما.ضص!خال!إشارةاول

معفي-ااشرليالمرر3بمادطتلرحادحاسة/يصدظلىمالا!الرمألهلبمحاعن.رصا

الكالل!اوتصاياالندبةادرع

لى،لسةاي!لهةمحعشرسيدا!ل،لهلأمحا*!7م!درلىإلالكىلمم!دخايأد+!حا+د!فكر!!سى

ضاادبرىادي+!!+!ادلكص!!ش!ق.رالبلابساطلي!اسهةسدانرةسم!ةأبخ!تمهلىنحكلى

+،*حمد؟ابميإلهد!امالى(شنىالسلايةا!ةنملررض1(ر)تإشارس

عنحرل!رلأد(ترايلاطسههطالنمهئحصات!لطاطيطامىكا،5د!ا+!+ء!!8أيمرس!صى

يصدطس،شسدلمااضصمرصالسط.لأرمدكلإلى،لإصالةدالاطتالترلى.ولادطل

لأدا،كثادا!ذمرادلك9،1اص،،-عى-اعسئرعت!س،ي!،.طعةاررتشض،أسيىس

اماق8)مطفاكى%احسثرععدمر!ط"لكىلمال!ر

ىأبردلمكااقيالحرمح!طدتس)أتج!المرامىح!.أيعلىئصسلم.ءدلكإلى،لإصاسة

اطدكدالحهدديسهساق

دنطرداالندبملحهدسالأج!ةالنر؟حلالابهردتلجاةليساطحاطضحأشرصرأد،دك!!والح!

دبةطاةاصااصلحداليالثر!ةالجاة

السفركهالكتاليءعلماوموحفالكالمط

عد.سالانع"ىلىمرمدادىدرط-.ال!مرصدحاياد(1161)أناوص*عثهلىبرصرسبرى

م!دحايربماثماتنلوطصبرردرما،لأجرشبالأصطص.حاطعلىأيالىمن!سداش!واابهسد

إلىلةكمال!!،فالكامرغايسلمكادإداالنصةسنخدملمانكلمصربأنعر921031)واحع

الصاك!لمصدحا!أدح!ا1311مي.طساأن

الىاتلدراتللدر،ملط!سرلىسارسليعاشرالىعأءالمرن!ىمرص،تكدسر!رلا

،.!



لدبمسعهداليادخل

ا!9)سص.نىديم!وحالىلاتك!!اضطلدلكاتا!سدلاشك،عاوالمرنفالعصمرلةالطة،ب

طلإطت4-2(3301)2،لارسطو!طرلداحالاوأصاو،عهد(ليتحتاليالأحماتسم!دحاىاصدك!ات

الأح!الارلجةوالحاووالتر!ةابحا-الى

الماو!بىرابلا،لحا،اتراتحلمةس،تعلاساوسصعاشجمهرديضعصمرالكماتأررشند

الكتالةزمن

أ،مديأى.بيمسةاما؟-،166لااالكايم!حرس!بممه3الصكلاتنارحادإلىدهـالحص-ا

الىرعإدالىأىله!االأحمر!!ضدشرلا.ماق25عامرلالخدباماقا-3414مركاصمرحاحكم

صوكلص!دس!ابهردأدمرلمرطرردطلأر،منطعرارأيرمدالالنسمرةواول3ايالحرالح!ات

رصحا3حاصاجاةرتحتئالاخ!يداحلصبحارس!كاساالكاصعحرليلبما،اليأومىلياسا!

سموطهساسحا!

3،3-س)ماالهلىال!حرررأ،1أدالمارصالممرسفأضصرا!إلىض61المصدس2-

الكاس!عصرنلما؟

رحاصةاالجيةفلطأساراا!صكلرممااصارسيالتصةلهد.بمطلهأشيرصإظوةأيةروردعدمساط

أيم.ععنظررك!ولاالإيمالىا!طلصنلححاتموادياما!8عامفادي.-احسضعصر

!س.عمرليردلك!لاوسطردليعلهافيالمرسطرطاتألىشحممرد.عد!دا-لرح!ه

صلادية1مطحا!!!لصرلةاصتانسحهإدرا3ند،أكا

حلال!الهلحص(112سوددط.صر!ياخ!سشمرتمم!كأال!راداعحأ.الملارو3-

لدىش!مرداأحمنورشاسداعال،دعلاامذ)538-333ال!اوسيالهكمصاياحؤالىتالمز

م65،قمامرفعادت

لسفراستيرالتا!لخ!لحقيقةا

يمكىوالف.ا+ساأصارأناررضلمللر.مي.صاشدابهردعدطسةرتةر!يمةسكلاتاضلص

لطلاركلكى!أ!رسرالةمرصاصارلكى،لطلأد

اللهـعد.اسطيدصهاكاالنلللأ.الاوا

فيلسدحاىوار،16("!ا-اس.حاطعد.سا!رصصدسدالحكمشلىأح!سشأريالص.حا

أجمامعامالاتحارومدع!.كطرطلكصرما-3عيأ،مصرمحرحدسا!ةأورفيمئاليرصئ

ال!ضأدالفد!د!كلادلكصدشمح،الىصاديصدحاينطهر7الكاضأدإلى،!صالهأحنرسش

التأتمل!لاتبلسس!ريرطسدالهكمنرلىاصنرصش،دشثما.يالاريمبةدراعلىيكلىلم

ا،"4-65،ق.معامصالهيشلىأضررثيلأ!اعل!اعاطع!وانيطنةسصر!ماالىبهاارب

سخاياي!اووشجساليإلىخلالحي،رلأ،رلى6(،20)أضكماتاد.نرأإداأ!رالهنت

صدحا!!درالدلمحيىلل

ثا،3يهر!بةورحهلهتثنرلم،دركلةأصجمىواحدةلدطلهكاتاترشأد،318ابرودتس"ط

ايصا.حااءعر،(7،11،9211امى!-وض3،لاطكةلهكا!اس!يا!سدلمكا+.مسهاسر



اسعير

لحله-!-عهسحىماكلل!حلأحنررع!شاشهالى3(لأ3)م!ردمهص

حلمبةلهايىاتي،المص3،أر+.الفوررميمهالراردةللكلهةانرمخبماالثريحفبهايمصيفر!لى

سارصبارأحدأصلالهأرضكرلا،)9-128المرر31علىوالسر!3مرصضعمهسعصاي!لمكا،مردكة

-*دق!ا!عي!صطول؟!!لحصاطمميهطالكدعلاسةلها.لور،الكدألى2صحاهـلققداليرديطاصمه

لددكلافيك!مامدالدممالصادت!عةنضرايي+!!الاض.لةالكلهمىستتة،،مورالكللتأديرىبه؟

ايهردخعالإعادةميايدماآداومنلتاني!م،ماما!امامن!عةاىلحورأيلعون،كاسا307،)ايملحي

مىرتل!ام!إلىح!سهمرسعل،اعدانهمإلىالأمروحرلواحدسم!ي.والاوالأطمالانسحالىالملامس

لإرطللجا،يرساولححنر!سموحمل!.ار-%مىع!الالعايرم!يرا-اع!األمارصسحةممميم

آدار.صكرالمحام!مالرماضمالهمصلراالميساللأك!ايهردألىو!وصاحهإلىراحدكللسانحة

لهيدك!عدأالأعامسهرصار!320136لأ-67910أ!االعرو31على،صرهـ3،الأمامكللددعرادلك

رأناعهسنسردهكلس3أطاللهصحصاسنماطالحارعر3ورصلهمالدحملاصات

تمعءرصا.رالحصاسةانرمجةرقافأمامالاعراعاترصمص،شا!مجأال!رحننةلاتبن-مما

ديه-ررطلةعطىقتسالص

الى3رلد.رالحادةراتالح!سإخارةألهشدكلملمالله3اصالمر!دلىأصهرمرمامام!س

31(501606ا-)تاولىالدإلىالرحهالسرداأحلسوالحراحلالحرماندا؟سكاسةالدتالقية

الله"31حلعهلاداساطلطلال!الأرإلا.الأعطمالهم!سراصحهاشا:411)ءلىا!اودةوالكلات

يد.ياتطهرالاحالةرلمل

.ماوسصلككلروضررحاربصه،حكهسايارلهالةوليصاللعلىمق536عامكصضانصرعدما

تالهأسيأدأرصاكلرمر.الأوضممالكحعميأعط!د.الاإلهارههإن.تانلا-مملكهكلص.طا!اطلق

،23033+اناعيالأيام)احاو،رلححدممهإلههار!تحعصمكمم!الههؤصاليألدشلمني

يىععدهـلضوعلا.لانيصاتيالمرعدأرصإلىأروشيمإلاايهردسكب!ردوعاد-13لأامررا

ذلنهليرعرالأصهم.الالاأوع!إدراي!رولاليأوص!يمتلل

ءلانمزلا.ص!وص.المرسسىماللاد!يطكردامممردمالىكان.اليالمحرإلىخىلاحتةرلأجال

إيصاكالهحرةلهمصراطبلملربهلألى!ارص،*دإلىلاللهـيالدلمالهردمنكييرعمدرصلووكلاداسال

رأرنحعدمادى-سدبسلعحمآضررصلكرصع،اليسب!انسلكاصصولا1716سانملر&)سارن

س!ررومحيهاوا-طرا!ارصت!لهـاللادسبرعرارلىالأرل،اليرفتصماوسلياللراايهردمزلا.

الاكاصاايحايحدرلىموتهمشراومدلكمديا-إصانجلرعرمةصدبمردرارلىاروجةحايهمصحتارص

علهسنكرداأد!ص!كاسالىالكلاطلهاالله311

ردحاإصاملرعرتص!ارص!ىالدىانحبمداطلدلككلرعم،نهأضرصر!علماالحالةم!س

!حصع!لهمالدوعرلىأع!انهممكلا!درمىضكلصهحمطهمرطلرر.علملعارر!رال،اللهك!مصهم!لم

ليلكرلى...ساحلميمحمال!سه!طحهالمىرالحهد3!!رامع!مهالدىللعهدحثطاأرمة-أولاحات

بإلصئمنلثلسحل!ىعزإلهلىمادللر!نيادةلنهدرا9116)ح!وح،سترا-كتكللكة

ي!لل.ال!حزصحاسلاومرصحاعاةاللهعدول!3-الاآلهةل!نكرلىوحدرالأرعدءالاحاليللحاة

3-5618.إضميا)تاردالكلربمرإدعتهمترلالررلصعنقهاكىأمةكل



بالشعرللكتابةاذساسيةالصفة

العبريةاللف!ثي

احرانهاعافيدي،لرتاحرىراساواشصي،طر!لحنهاكتالندبمالعهدديأ!اوسحد

بسئللىالأسالمرصسصلىطل!!تطتاايلىشادشىاأسالصاص!ااأكد!الأ!ومد.س

عرأح!لىأمادترحدكلماإوما-صلدحلال!اشا&لىس!ءالألطأساولس1331تسسرص

لجادوحكه-اعيىنجدعنل،لصيمضلاسية

مم!أرسحكهأصارعبهااطلىالم!.الأصاووص،رطترأء!لاياظوأ!الىمالإصازرالهدس

تحبهشسلةأ!ارأح!وصار؟والهحىالأوتالحاعةتمىراتالصالحتىأحمتتاولأ

!طهالفالأنالوص!لكرلهسدلهأطشدوالرامدظهـحرادلىلساص!ا-أبر!رص!

صرعهسسعاؤرال!اشحرارلادميشرىصردالأترشد-احاراتسسايعهاشعاووالمحاسه

عرالنراطر!س!ن!!النرالكامةا!رلوعلهعدممدالحاسةصراماا!شا.ثهد!ضع!!عطرعا!

انسلهالأصاوممهصىواع!،ضري!ادسأصافرالنرلهاناالححةاكحمهأر

حمدليعهحارانحر4اصىمناولفي(النايلهاارالراوتالحر!ميالعيريانمرميالمالهرالصت

س!حبلشايطرسشايةأصاتصأحما،دلكحدت.لمكرنسنصسالصصراحدبركصواحد

اداحدالصشوي

للىسادلكرأضد

.االيدحصصل!ياطرلاايادللوسياراردجللسلرةصدلىىتالوميالمكرجكا-إداا

ا،ط!)صسليكلاكالرادلىالرعملاعلىيطلق

يمكىار-ححكالراتسالر

الديادص!-لاأممراالئس!حعيامحااصحرا

.(61،اصحد

مماعدطلئ.الأ،لانطر!ياداردةالمكزدنكلشىانسالولي!لىاردةالكلكا!إدا3

0221أشالاسكااب!صالا!ر!الرع

الأ!لصالمدلىرمحدالام!.إحماالكصحد

الهياةسحادحمه،دكلكاحممط!مطممللوق

(3!4اما

سالرعممالى،الأل!ال!ليجالاروالمكرةصكىساتانطرساداود؟المكرةكا!إدا3-

(35)م!م!سوود!بياتأرانالميلأطر!اطالنىالا!ر!

لصكلالى!لأدالن!رتإعطحمصلاأ



اس!سةاسهليلاشعرل!ظطاأصاستالصملة

الحطالرعيهسحرالكلامال!ص!ر!اللسالحراله

1511أما

للصأرصحلممكاباسر،جمحصإدالكيرجامةلهاالخلمةساساعه،ل!رالبهاةسابرار!طا

الىصص61انرليعامحابكر!رداالدي

ساشانارمي.الى!ككت.ركلصاددتص.لهت.3361)مرمررس!لحا

أحرى!أ!الىالحرىانصضتيمكىدلكابات71آح!سهايات)شاولفالةالمريالصسشحد،لأ

النحردالمىسكأشاوشنص!سدد!

انصرشطالاخ!.أحدنجركماك!حدإلىالحرىالحرف،+م!لاأوحاوتىالكطوانر

مهماأنلمرنةسالال!

المىالنصالدا!

،-،ررلع!ى2125()ائال

3-3رل!ع!ا305رصسأ

.!-3لذدع!20،1حدص)

م!االىخىاا!شارةتكلاأسأملاور!يلحمألهعر.ادناسالاتالىلىمرا)3-2وادر!

دلكع!رانلشالرالسكلالسرالرولى،له!!كارمردسللصاشالمرسةالكدمحاتع!!الررلى

1012امرافيحدلهاعدردصعها.عاالللكيف!كى

طي.طذلكوانلة!ق!ار!ترعةاطرلاكحروساحالاالمريالصلنع

حلاص!حلاحدلمد!ساللهارغيميقىرلاداسيعانجةأت،لادا250111،)م!مرو

دا!ا،دحهيحلاحهأحورسد.!امم!االأعمر)وس"رحهه

رالص،رسحلاصاحط.يحد+ىاللهت!خيسننىرلاداسباميةا-.لادا4315)مرمى

،سعر!4إملحألا!الحرد.و!(114لأ6،)مرمرر

9114س!سرو(،3)صرمرو!رداسسأرعرر!)انالهالألحديةالررد!مطةلصلةفماتش!دكا

ا،لحدكلطالرت-الاذحمحهدىدالأعط%ت.حارفداالأولالأعحماحكاالرارسص31اا-3أنال

،3-2222امرمروليابكلررةرالرادلاتالصليتاطصحدكامادلهميدسىبةدسل4العحس

شصدكا،(فصت)1ساتالأطرللاعد(اا9-،8،ل!-1)4،إضماسرأالراودالمرصردي

رشاعرالحا!تكالاصساراتصالحريرالص11،)صصدشلروىضاددس،نكطتسطرعاتأسا

فيحههاعدالإطلاقمدساسهاالصاتملهشدرلا-اليرلهرالثحاتللهرانحا!مدألاضدميالرصدالى

سى!طاكلكلامحهكلى،رلع،طر!اللماتكلإلىالرامبرصر3ضادكلادصالكىدااحرىل!ةلأفي

والساتال!شالدعةولمهشاد!رنبهارلدالي!!



العبوللااللفةطيالحكملاعقالأدبيةالكتالهات

لحكمةأسفارا

لىرساوالجاتا+شا!وند،ال!!الأمالصم!صا!ط،أ%،كاالثركمالعهدصالحكلمهأصارمى

الهكلة.صيهاظصا!سةالداسرسصشعدكاالأصاومدصسالأ!،ند!ءلادإداعاالمص

90،11-،،)3ورحطصمرصومر.االأسكيطاكا،تمىطالىرحكه%اغسيرعصمرك!إلىت،ل!!

الحثةسىالأديةل!،تصخدرا&ىأدايع،الكلاي!

،اصب)عبن(أرت!إلىالأدتالبها،سال!عمدا-وممكى

الصله-الهاد!لترنل.الأنال--أ

الاوالمرسالحطىإلكدا!ةشكذ!نل.اس!ص!-

ادكةياتعمالىرالاتاملولىمرمماكرالسلهلالهاةالكات!انامالناثا-مدص.الر!طى

الا،تصصسا!رلاشليعدالندبمالميليالكليالتليمإلىالأتر-رالهر.المردةالحتيةص!ر

لحدتشححارتطرلد،،الحكةتالكالا--،الناسالأصطحماعة

حا-(ح!دتنهسلا!يخةنكىلدكايطالافىعاشهااحناواتملاتلمر.لحد،لانالوابصت

لنير!دوطلهمتكرر،محدنجهحرافامصا!.داحلليسانحكىكلماالجاةلي!ولهبصيصولما

3912لأإوما.الأ2اعلاناررالأح!ىانحر!كرالحالمرىإصانطس3لداسكهونا!كح!ه

أس!48عي،.لأ9،إرمااأدمنلممحكلهاغر!ضحرسوساشبمال!هدليكزاارا!ورد!رند

ر،لل911111إنما.3،،امللأ،11،مرل!1،8،)نكسر2-8،17!أح!تيالعور9(،20

إرصااتطلةوطرلمكحلسءرالأحماالكهةي!شتبهم.حا،،حكاسك!ةصر!شحد!

1هـ111،1،"ا3!21)أم.للالاكاشلا-.الحكمالهزلا.وكالى7،136حريخال8(8فارد،1818

ليلت!امصاكسكلكل،لطا!كه،لرالككلرلىساطناية.الحكا!رلم،2-ا17!13،2

الطلبراياضارمحدسسهوعطلهمأودسطأر،بخماإلهادنجىكلاليص!هلهو!+سكح+الجاة

ولمهداحلاق.صمةمطشهحاةكيبطمر!كاسالكم،،ا+لاكرطأحاسالها-تىالشادعةللل!

ضممهرطىلا.لبانةراللربهما!الأ!راط

أصاسميطر3صالى!رمحالةم!ة!دبطحاةسإلاتأكألاا،مالمدكلصتبئالى.الحكارادولى

الرعدمراللنة،تلرلدراطعط28128اسللا111،11ص!ر17،911أمااله!

لألرالاصمياساخنا.مامكىم!+االحطنحالىر!حراادي!وحمالدعارةكاتر!نجةلطة!

ااملما!هاجاةكرعرالمطهالاملكايصهاوتسشحامم!لاأمهالهيمارحلصوتل

رو!ابملا!الهامل27122أما،نه!عهشحلاكل!ىالبلسماروليالأحنىدتقت!!.160122

!1



ام!كللبردا،نهتطا!كمرص،لرف

ري!اشالملكلدبضرصالةشحميط!سلكاآلا-امعالاولحراعلدصأماتفأبربدئ!د

سابر!صرشللدحتوسالةبحل!الال!اس!أ!عدالايكليالو-بأطلىطعولطردسصاياي!!

13التدالمي

شلصصلكي،!اكعلاانيوالصلاةللنممهدسنيلحهةالسا!ةللاجمكىالاسطبالى

الحدنشحاتضدأل!حاانالملط!رمحندرحلصهسدررسملادتلاليارإلىرطا،،سا-

آلامسن!ضاوشعأع!لى،تدمرصأتأر،الاسالر!،انلمما!لسالهرالرالعرانهـبلوالكر

!وا/ةكالكاملوممعإلههامامحطشافعاذي4النتىا!لاد،ير!شلااالمالممماليرطثمالهال!!د

ا!.-!رمما.أص!ءلىحدشلاصتاورحادطالاط!احهبحدخىشالملإلادول"!حدرلاالله

!يحا-رصحلة!حبكدصاصشطلاامااالا/التدسالبها-شكلن!؟نصرصسبر!أل!رنالها

اير!

اللةاالملتإدر!لأشارمةووحاالر.بيلى،؟لأءا*ه".+ررلى!رايستابرسر

اثكلارأكرطمىاك!ممنةعبئكأر!!لاسا!سدراشزادا(راتدالإتلى!ىاكيأبر!س!ر!ح!

يظ.وسلتشطة



أيوب

المرعةرقي.أبرور.31الصع!أطلقلحاالصمىراصحمركماوارنجةالهامةالنغحبأيرساحد

الكريم-مىالحيعالتاسيةسأ!!-ررود،.،الرأر+.اتيس*يصادىأير!الأ-ررد

لماتالزام!ع!ادلىالانا!ضد-المررردالمهالرحهء!يالانالصرصاالمممهالكايا!ا

سعالإكلرطواكحا!.)النرلهالاااللاصهان!حهسماش!ةادا!!لاسرلوص!.رحاالنرعهالأ!ار

ال!سهالرحمه!يالحالمركاالفرلهالا

يعاماع!لسفراهـلشتمل

نشا&ر!اح.علهالثطا!رضكرىأيرلهتتريس.الرماطربسارانالأرل)الأصحاح!شمه

اير!

دأصحاكهصأمر!مىضععالحةليحرارالصى،،انلانىالحا!ىالأعحاحإلىكانالأصحاححه

لكللىانكالحراوعرا!*راشنلات

ححا"مطكلاككلاألثرا)حدلمهشحمهشم.وانرلبمالاكعالأصحاحإلىرالنلاسسانالأعحاحمى

ا+لطاوعنيشس!.مفاطمةرلسلعطر!ياح،سحدنجهل!ل

الإلادكر!أإلىكباكلكلم.اد!أحاد:ممد.رالأ!!م!الهاديالأعحاحإلىوالتد!سعىانالأصحاحمن

ارلاا)يالما

رالأعدادحاتمياللهلمنه!اماصع،لدأس!لمحد.2-6()مى،الأعدادرالأدمحل!انسالأصحاحرص

صها!ل!رطلة،أمرمم!ال!لرلمكاطنمة(7117ص

عألعارالمحست.حاكاوالرا!!ر!اع!عثعاتى،1ا-،1)عرصأرصىمى.حاإلهاور!مع!ركل

!كهكاادومماتراسس.ا!س21ا،-)مراكأساداردجالإشا:صادرم،ليمدترلادساصلا،

!اخركا-طرضأدرمشالكا-عرعىأددلكمىرشملادرم.ححودع!عرصادكلص.عرصى

لسفراوشتملاتقس!م

،نصكت؟-2:13(اا!سهاولأة

ا-ها1)حافىثصك!الارأكر!ا-

(6-112)أسلااسحاله2-

-22(ا113رارلاد.لامحهتنسصالماصمة3-

ا-218)صخهيمقدايرله،-

9-2113)رأ!كهحاصهض!عهلعلرد5-



22(1ا-،31،الأطالى.اشاطظ

ا-126)3اور!مرناة-ا

27(1-ه)،نيالمار!-

121ا-7)6ايمارعلىاس!يرا-3-

122-!)8.الندمامحكلههـروكؤاللهلهعطص-الهإمما.!كحاهـاس-!س!-،

122جا--ا)60طمدع!أل!!حرا!-5

الديطلصنتعا!ارادإداصلالهسلترتأكر!رسو،اللهكالرلد(ا!ر!مرصطككللمعرص!6-

تجةسبحضادوسحرأص..للهصد.عدطةيحةيتآ!!يارأصدتاءبأس!7-

11122-،)12"لى4ياتيارإ&أ!صحطديا،م"كللطنه

لأ-11.2100134االلأاللأ6سااستدلان

.تكطسرصحهمطهتجحةألر!آ!مألىحدطهليهـيزكدا-،13)15ططداناليلحد-ا-

كلهمحالأحلأبر!ع!ص!اللهسرأن

كلبخئو!،رلاط3تتبخربعكارا،د3اصتانهس.رحاكاد!ندثا-الهماريعىاكر!؟-

مداحللييمىاى!سعدبترمايارمىع!را،ح!حيوييأدملتستدا!اأط،لعترلا،لاممد

+كلايتوندلكإلىآحررلبىاللهتوادوعايلسيالاآرا.ال!يالد.اوىحديومس

(2-اا181-اياضارصايةميم!ط!سهكرناءنح!تثك3-

الددحهلرحردلكارنكله%ع!سماسالص،الهاألا-.مىلحدأللهيألىطورمد-اس!،-

ا-912)91حرا:إلىتلأصهلهاللهحلاصمركللاسهالأثاملهمشكصوصد.ولطنه

-21912)أسل!خطأدضكدلاتنمحلتصردر.-

ا-34(121الدإلىكلإصان!ديتشكرا.،!صفىعدأس-عرا!6-

930،1-ا-122)للصتانال!ةالداشراط

طةمالىشكرداد*يدمزماطإتسان!،اللهألىالفرلرسددتاتللرجنحدتألبارا-

31-ا.!2)آلا!رشبرحهشاللهإلىرسحعض!أررعبأبر!ياةمى.عطة

الألمرعرحاتالنىسصاعلينحدرللهلار،رألهاللهرحهصنحقإ-شرلأبمار!أ!ر!حرا!2-

(2!2ا-،)23الهاوصالحاس!

-16ا1252اللهلحهدال!!اصحفاووعدماللهفىصنانةشحدتطدد3-

اياعدادعىأطأرو!إدس!عتط-14اص"لأعمادا-114)26طددكلامعلىاكل!صاص،-

للمدكلاتأنها.السلا!سس!ى(511-،ح!



!ميملعهداالىالمدحل

،27111121إلههاساماساالر!لطل5-

لطقطمارسيهماالديلينما،صر!ماطقممل!اتأعاالاخ!س!يىأ-33ا311143-أما

كلاتفتكر!رصلهتيه،لىالىا+!دكلاتيعلاص!اللهيا!،اللةاحادتس

31،1-1)28اصحاطع!ايرلوحرا!6-

1-"12ا"2اللهم!مرمااله!7-

-1921العلا!مماضحتايكىلموا،االهاصر.آ،مهرسثهممادادياليدالاصطكرأير!8-

ا-+.،32112البهر-تحا!ا

كي!أنجنرلمأطيم!الىسضر.السالنرحلحكةصاصاصاكللالىسهنح!تألبهر-1

(132122أمر!لحرا!رلاءا!كلما!

عطة،ررطالإلادبحمالدلادوأرصعممىتسلورداصحاطعلىأير!*دواصيراليهر2-

1-133)33الالىطرشعاطلححه

1-9(341اسر!لنىملحص3-

-31133،)الأ،لىأص!خكرىثنصألمهر-،

3511115ان!اسر!ضكرىسصآبهر5-

،2(13-لأ+اوالمطرارتالن!رةكللىالله6

1134،ا-)38.إووممهاالإسالىيطع!اقىاللهترةنل.اطينها!رب.!يياللهاصاد!ا

،!سعن!لبرر،ردتورحردي،حهلس!شكللم،،طهعلىطدط،سههشوأالدتط!اكد-صايما

-6(01،21رالىما/الرالهسألعم،أرمصسك،حايوالكوالادعكسصالأد!

(71-لالح12.الكليا!ر!.طتةنانا

(1لا-1،2لأبر!لدحةسكاتا-

(-17ا3،)،ص!مادلةسكات2-

لدالقاولم!وبالكاتب

رحدت،32137)المراطدصمدل،الأصلهالصمادةإلىاصص.أح!امالىأ!ال!دب!سصدص

شدكرساضدولىألهراحادتحلدالم!كىصراله11ا"2الحكمهاصحاحإلىلإعالحهط(641134-193ار!

ارلا-أحمادتصالهرسض.سدلماطمماال!رلفةع!الراصحالدلطالحر.لهمالما(الص.ياص

أبهرصالأم!رأعملراصحا،أسيوسالهكم.صاالحاتةرس

حرا،!مدسحط.طمةساله!ا!االأحادتصهادللا+هححه4!ول4حرممالملسا.سص!سى

يكىرلمضتارتوصابرل!حطةالكل!سا.مىالتليتطصمواضمئمالهلصالصليال!رحةالالىنكلة

كرر!ورىكلاالكا!صدملا



حمتتةصا!ل!اصالىكاباللهند!!اومركادأ!رلهألمدررس!د(اشسةسواصمرركا

الأرلألحهرحد:-!يررت!اسابرحد!كاسىدلاطرياالحرارشدصا.أيهر

نحح!مهكا،وأ!كلارابر!ادصا،حاانىالمراحاتةمعخ!قلاىافألبرستأداممحأبهررلد

لمأله!مى01الملماأحدير!كااليالىلحكلرىيالحةمر،رأ،ممارأبر!اديلنسرالنمردابهـسس

تاطانيانحاد!!اكلشحطبكى

!14حأعطمى771)اياع!ادت،!س..(يرانالاط)الأصطحثرلةكنسةأور!ص!رممدأ

سا!تماوالحاتالنممةا!الفا!سص!ىللا،لحركهتالمر.احراسنةالحاشرييللر!

تتصتالط!اراشسالىصاكقلاسسكاراىتمةالنسةأدصال!.فيتكاع!آحرشحص

الكاسأدرا!-!!"!*هك!امح!*،أرمهمارأىطار!موارالاخىالمدا.سالجرسارع!

ضدتفالسطهمدالكاتممارإؤاعاال!.ل.تفياتالش!ل!!رطدلصرانحص!.لع

لأن.الصلرعر4الكاتداتكالهدرحعلهلاسأولأير!صاخماآسكافأطادالر،طر!رحانمتالر

أكلتلتأبر-؟ثحمىاكا!الجةالمرؤأركلحىالنى.لر!عرعلةراسحاحلبهتعونةوا!التت

كال!وحاتشثبمسعحملشصيتايىس!حابرافعطلربوكباالكاتدعالي

ححلاثر!أدالسس!51!سحعلكللمالاح!(للداحدش!ا!الهرارادالضصى

ت!صرل!رصلكلانهثلحدع!!اخص!اللحد*كا!رتتع!

إعادةسكلكرالصصليددصدكأصا!خصارا!!طدالى11.-261لهيرودساالعص-

حا.ع!أبر!رحرال!!-16ا51125-،251126طيىوالأ!جانانةللرارر*!دتطسب!

د!ان!لةاياصحاورطاتأ!إد*حعركاي!ددصتليالاعحاوارإلىسةثالإط.!-12716ا-،16)لي

دلكصممنرا!ميتم!فمرل!واب!زرلمست

حا-اصمحاصلراإلى11اا-7صوالأعداد27)صسالراووةلأ!اتالحمصتالمودركالة

صطسعسارصهألكارصانمطالىلهوردهاد!ر.الهياير!كلاورسلكرررلهاآحر.حال!رس

ع!3أكرساط!طريهطققدحر!أدلجكىلاأيرلهاد،عيهمركاالصصتلإعا!ةاد-والم

اتيد-رالصقايمولاخدمساالصاواتلهد.مطقأير!ارمر،أسمصىكاأح!احالرمالى.اصحا!

.الراعدا،والأسانحس-صاشعلىالكاطللها!ارالمصايالهمعننىلاالساراتوم!

ابر!لارلاتع!حرالاارعلاحاثكلتهتقدملأ،نها261.ا-114سلل!دكللاتعدأبرس!ب

كلحه.صتاليالطسةسحيتهسيرا.اللي.الطام!تيبيهرعلوعطهاللهصرةليأهـلي!طئ

!عالإساريححلوأسكصليالهاساالفكلةححم!امل،(281ا،صحاحليكلامهصأير!!شكلو

ر7إدوادعدشىاتيالحكة"،الرساللرلىعلىشباسالحكةابر!معدو،اشنىالحكة

طص!ستلحلمأنهإلا!التلتدالملرمالصدةسالجرصا!صادألىروعم.علاتسعواعالهالدطرق

رلارحد.لدسطهراتالطلصلالصلهامحلردلأطرسطمودمرسالحارررلم111ا-1)28طسمر

صا.أعر

مرالررابمانصالهكةساد!،محاسةلل!!لىإملالالهولياللهكيابمكرنيلكىالهتةرال!رلة

8!(281،المهم



ا!يمالعيالىالهد!ل

الصص!املامرفيل!د!سلمرمارةسدالأعحاعصاسالصركرور

(3،:-+ا)320واممينهاليهرحديث

رحددصح!أأجصيل،الأطيالصصيعيلم.اله!م!اأ!-الإخاوةتكا-الاخبنصرسى

شما-وطىأسالحاةطهرابهرأدك43اعتاد-ررحمر!المرصا،عدش.كأ%لا.ا!مما

(1-2،7اوامعاير!.وظك!الصنةط!%.عهصدولى

شنصحى،لنرا،!ر!شهت!الثا!ا-،ا510-1321ل!،الأرلىثةالأعماداوطصت

عاصاسكا!كماأس!مىأيصعصدكض،1اتلاصندأيرم!ا!3!عتادالكلامصانلانةالأصحا!

سبىرحدساالكص"صحهليأم!!صحشهممعصماطبدكرسالملأدهماصا،انلا!اياعحاس

صدبنمأس!لكلةن!صأأرمراكاكسرالى71

عيالهر.!ما!ملإلهبدعرطمالىودىسهابحدتشحصةإلى%حعماالكا!ها!ر!واخ!

لأ!علهال!اط!انلات.الأ!ظكاعدتىالصحد:علىأص!سعراس!عدلاا--،الصكافي

رالإحا!المطصويكلكالطبمةا!صضه!ط!عداأ!سسهـسعاسالى-بندحلا&ىاد!حا!

راالإصامةصوحلزالصاسالةمدص!اد01الحطأحد!ىكاأبصكللاتع!ابر!حرا!ولددوعدم

الأعحا!ككتلأ!وعر!دطلدابماومع3كلا،الحاكلةسأبهرإلىللإثاوةطمرطكلصدلاكاالحد!

ابر-لح!ه(بحا!أبهررك!دشحهابركاد،ناطحالحةللمةع!شاتاممالم!!دانلات

ىصكا.كلهاالأحادتم!ليضاعدسصما؟يمد،الكلامسمزادبىنرتااسعالهإر!شر
عدناعزلتالهكهكا!ألبرد!كرانلاتراعشانهأبر!كيل!ورطصاناكلكا!ألىلاءلااوها

،لمتا!امخطعرلمابر!سعضر.الحساتت!الأسطاطدتعد!اصاكىلمكا،الح

مداممرسكطديمم!نسدولهالإصاد،كا!هاكماسلصي!ةبأطللهأ!صصا،ركصأنم!

لاتتاحهلاأطصأور!أدولمهر4اعالحماو!لا"نمرألد!الىسمبصتأرأير!مىأبهرولحد

دطاعةولا.طهرا!ا+ساد،ص!ا+ساروسالحلحلاحمريايما-د،و.مرالساللهحراللرم%جه

كاصا-صكبرسأسحاالرا-سا-صنللمأصاإلاالنزآص!حللمألهركلاتأ!ورعم

الكر!عدر!طالهالكاملهاللهجا!ةابمالا!حراطصت

الكلا-لى

ص!كصإدالألمصالتوعاساصمصشدحلأ!ر!ص!كاضاد7ولعمه!بربآك!

للطمهدةظ!!ةحارةعنلهوله،رعرحلالهإلىكالإصالهاتلدهرالماساةيمتجمعلهتكىا!وددالالى

والحاتالحار!ةكاتهاتأطر-كاتوتعالأروإلىصرودعرجكلا!الكاتعرالىلة

،719البمةصدلكواضدوعا!دوطكلصللمرالتارئعتلصانا%ن!ةلهااني،الصببة

ال!!درحي"1(2،215133،"1،8الىواعةراباة"(1169؟!9:26،8)برادارعه،(651

9341)3الهماوص!121)،رالطلام(9)3رالرر911)38وال!،911لأ608لأ،21312)7

رك!كالراتالكات،رائشص،لصكس؟.اسارح!درعمإصافيالصكا!الىكأكدطلىطلى

العالمديالنورك!صاركل!اياتالحالدةرالم!دكصراعاداسةدوالةلل!تالىكا،اشة،!صادالهله

عاشدكلعكا،ال!سهاللمةديالص!أدرسأس--كاتأد،الاخ!سالأح!المصهـسى3.الند



ملا!رحعشحهحرددا!الحيوالصاللتمد!حدت:سراواكلاردرعونللطىنحرمس

،314الحع!؟أ7!!صلدايهلإ،أ+ال!ودصبةلي.الد،ا!3اضحمالكاتالىإرا!كتاد

ادرامهست!رمينجاداسأيمارمرلأير!ارنجيالحدشأدسلاطة-ى(42ها93170

للا!رالمرتالتالرتسس!،بحدأدرما!رأالىكالاعتاد!حد.المدبكماالمصصنلهعي!

ياع!الكاتكلر!أدللا!2ايتاربلنبامد!لدطرللااضتانىرالكرامةوج!ردلك؟اشه

الحادتسالطمتال!لرعسميمدونايحهالائةسماتلهرديال!ف.دلامح!!37ححرعدلركد

لمحا.لاداالطمصرإ-ايلحابسكىالدي16صدس12اصطع)ميعهعر!المالمص

+االأضاس

شراحعا!ةتال!

صرإلىالصكاتلاهـلعبم!ممكرحعإذاليهرد.عداتكرصاالصتت!معظحرل.الأراشابت

أما3-إصاعمرسعاشأدرورأ!أح!مهـسىالماردي.رالححر(م!501-2)عام.لأ،محركىسا

نلروا!.وحا!مطه!،لله!ا"واكسهدر!حالىلعمرس!ساص!أكلاربر!أأدسرىه!"ولولعهحمطا*،

طر!نورنأس-سسطبهرديتممدبرصدكلاسرصالىتلأاسرأ!نماية!ل!!ه!!!؟14

ادى.لراط*كرطأص!.تاانكلرسص!نيالراردة.الأ،لحص!حدصدإلىتداطتالندسهلمت

الآ،.لكالى،كهرت!حدلاكا12،163215لكمع143،212أور!ارعطصاضصا،يا.!نع

شرع33911لك!سسع211ء،111517ألر!!رلى1،1،218)ابر!،طنعشصاطم

نمرتطانيالأدتالبهاياتنصح!سالكليبخلاوالهاكةاشمذليل!دط.!لند!ر.م!ها!سى

لا،+،8ارعا!تسالأدتالصرصمحهيحصسعررقد.يواسيالأد!!رتدالس(اررتاللحة

اير!صنعبةالطرربلىطأداراشعلأير!تح!طتمىستكاططهرتاللحاتمدثكر!رركا

النت!لأصارولللكلاطصارتط

ملعمهميهاأطلقاليألر!كصهكوألصا،منطتأرحا+عحرسطخردةطرللهاحرىملتنر!دا

صصةرضط،كهاتانىالكرارتمىا!ممدلياصنهكللعدطكاأ!اللحةدي.رحا(،ص!محع!!رت

ضوح،إيلالإلى!ر!رسررالحكمسشاطهراضام!عخهإيهرمادتالرتحداللكلداحه.شد*مرص

حد.ح!ارضالهم!الر.عمروررلأعاصةالقحيةرشيموآسلأ"أطمالحمالىوكارعلاتووحة!ي!ت

أطصابر!شهضه،لصحها-واد.ركدلك،حد!دةأ:ملىوحممرلهللا-ةساسهأرعراللت

رل!،1ءعرادتعلهاعنراليوالحطرطةابر!محه!نهطكهالرحد،!الهونماشطرطات

طمةارللمحهرترندالا!كل،ص-واصطاقعدصت،ايي1كساه!!هء؟ا!ا*م!ال!مه.الحكة

ير-رال!صم!.السلارأيسالحطرللممهك!اكةتا!!صاطمق966-663مامبيالحطرلدطله!.

كتالاراال!!دالىصسيةلاكلبةصطوطاتوطلىامق115ا-6!.االكاتجيالسصرإد

الصطرط.5!ل!!ع!"ممهـاكدم!الأصالعلادعتتضا!صاللتمد.لطعدمتا،لرمدلة

هـس!!!!4الاسوالض!!لا+برحعالرصىوالصلىاطالاراس!ص،حاكنيدأطكثهالر!ى

ا!و!يقاناياصة!!ندسكرعصرإلىاسمبءلرىصاد.وقىسشلرلامق017عامأ!،*ح+



لهميمللميييالمدحل

لمة.لداطدسيةملحةلرحردا!ننادإلىا،حمرالعصودص!ايلا"انلعامالشامق02الكلمابى

(من1913-2+1)ديةانالأصةإلىرص!ظي!حع.ايالمالاوير!ا

السيحيينكهءسااراى

!اير!صرار!رهـ!ىرسلىس!صعحرللاءفالصأر*!السروطصسالملجل!ءالملاعئ

لالار11،ال!ماسصوألىعر!نالردرديالأ!رمحالىصاصود.عدا-هـشعق،لهيما!بوص

الزديبنطنعال!تتالعأدالأكاممدليآع!ولى.عدسلىبمقالابعلنر!إلىيرحعالبهاة!بحظ

بد2لمنالىالعوال!دا!دص

الحرمى!.مىالتحسالكا!أصاوس.رأح!اأسبص!صرصسشاصأمالدهأد.الحلاول!-

ومكحامرلدسمصكلإرماا.-2،118)إوساصإ-حامافديكىوطراني3-31126أء!ماحاة

انىسجماععح1-12113ارباصستا؟6لأ-112أس!لكردروكا.أسر!

اللدتص*لتلكوواس!ص!ص.إشياصعرليرودتاتطتنالىادالاع!سصسى-!

سطأيرسصص،دوالاعتاد915"،:؟51612إشح798110،1114222اير!الارلىرالصارات

والثهر!،ال!اسشالص!لاأبر!!أدعلىمي،(ه،-).لإضط

ضر+ك!دفالمرادمس!سامن56عاماي..فىصياإرياسطأبر-ص!يهالةشاهـعحورحع

إد!انلمىرالكلهةاللرلىصيوالهاعى.ا3-ا)12018صالكاتيراص!عهراتامق1172الام!ة

الييمهطرسسإ،الطمادسزبئدردلىلأ!لحا!اعصرصالصكايهأصا،ح!المصاعر

حةار،سلههرايخكللأدوركررو!ادأ!لهماويس2111الأولالأطمواماواالشاكالأصحاحاركا

لندهـكلل!ليساطسحمعالشعطادادسلاحي-الدا(اطصبخلالىلنطالىأع!كلصرصس

لىالد+بعاكا.ايسلخهراللطرالنرة

بهةلواددالملتماادشرواهد!

أبر!حالأد.الملاأعدورىالحئع!احم!صالارالمسكلهعىرالةإحاتأيرمو!رثندم

س،لسد*لحا!يار.حمىاسادمأط-ال!.عحدإد،الهصيثلكاطةضكداسامللمرالداوص!ع

إحاتضدم!رالعر"االناالهالةمد.كاالدعطيطهرربمصرعنهرأولاداامحهتمت!السالكرارت

بشر!رطلةاوا!عالتةصحلااسصأدسا.ل!ومداأير!لحرالمارسأرال!اتحي!جسراصة

9-،ا.!أور!أبصا38،93المانمةالددحكمه،ا8-3ش511733.3اير!ء/511

نجثروت،أممر!لحىسةاللهرصاحع!انطاررشكرىالار،الؤارحلأسس!دالم!مطمةس

!سداطدلالنيارحمدودااللهوسعرندالأ،ليعصالإلاررمرشةرالمارالكاطياعهايرلهحهةمىالأص

عدانماذركلهر4اللهشيم!،رص!عرصصكلول(تدمروددندواضناسةيكلالايحىسةاس!وواعه

21أا1،شل،رالرالدعدسلملالحوأماوئا!31للكىاحدار!اعطى.ارصشرلهالححرت

112ا-52353إنباءألالدالألمالمدوص1211و

اور!حالةلىالأمرهـلعيفدياولا،سادلمركهايم!بخار-مانحر!أدعتلااكمرلةالأمروص
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أمكل!حيننه!طه!ادرمرأس-.آ!ممىنصالدار+*لأحا*ه"ررلىص!سلى؟الئلاداالأروالزال

ضخأ-اتولايمتلى،مردا15()13ص.صاط!نشالنتمىاواودجرالكلاتإليسا!!دوشه

لك.إوضاسانهأير!رعى!تد.ف!امهطركلأ!كلىلند

إصاط!-جلمأدبمكعو!،عمادلاللهيهررالم!اور،انرعلهرتعارليوا!3.!الحطأاصحاءصأ!!واشم

سا!انلانةا!صحالهر!،الشا!عدضعئضا!حل4يأ-أيرله.سك3الأ!اتالحارككانئ!ر

لطعلأأ!ع!،الكطدس!سددلكرودثاءأم!!رم!الله*-حيحطلا.!شردكلدتيص

راصحةضهادةم!رسيإلههكاعرت!ىسالهاضأممر!رلط!("،2319ل!عالىاكإرلهام

33-،3(9)أس!ىاللهمحالمحهككلحى-عالمحش!اعهيصرو:!ى

!أس)سصهسعه!طاحمرا:إدتصإلى!تحاولعادلأحكاتاصدولصأرو!رلجى

صلأسحدللملهلا!سم!الصالرترطد4صامىكىا!ر!عراد9133كادد16911121

مرةالألالىمحالرت-ةابلكىعرالىاحلأعحاعديدللدسعر!صسه-الهاجلينكف

الها!آلام!لكلرت

صهم!مهالقصردالصلحمملهي.الملاداصيصأير!كهمطقطقهيحد25-137)11صاداودرالص

أير!اذادج!مدسمندالم!ةالحةعوربىالدصباترتعدشيالتنبسالسرالمم

الحدآلأمصحلاصإلىالصمداستاب!ليأدرساعررلىق!اسآحرو!.علاوىالهدمهبع!نأ

.\7؟،22لأ6،ا-7901،01822،ا-23ا3تاو!.131015،3301سكلاتهصراصمركا

اللهرل!بالالعضصمر،رسالاشهآلا-مىلحلمهاس!عهيخحدتاوليانندأ!ياللا!ةرالهلب!

21(،19،331691،كلياسب.يصعمحالحكا،يى

معالطةعلاتادتداتس!ئبدير.،ئطهرضتمةصا!ل!سطاحألى!بالصلحالظسا

سرطبحلصاياعي-كاضض.لحماحةلي!لكرلطدصاس!،كلهةونسسفأ*!هـلصع.إلهه

الأح!ةال!حطةسرلركصرأدلاولالمط"نظرااالنلررحأبو!-رلم!صرأمارصطالالم!مأ

اطىرلهعدالكاسلحلاعه-لىرألهصدا،كد

حا!رحلةواصحةرعد!رنلعار!بجمانراصاداردماوبحاحعهلحمالرأ!الركدةرالحنب

5-17لاإدصيا،28ت،!،لا!س،02-23022)ع!رحلهاشمرالاممهالهاتاياصدسهثا،!

-0586شماإمع.093173+،ام!اصرتالدادالكلالإلارسأطكأمةإصانلسمما-ا21،17-1

وكلدقى،كتلاسلأ-اد3نجحدتحتا25+مرمورابصا)قالد.(18رح!قال،ص135!اوما.1،

حزأ،ننصلهدرمةولاعهئحلىصلبناأررلمضت

!مصمدكاكلاماالمكسبحتاسهع!اللهع!علهصنعالرسحللارص-طشانصعالبمإر

80،1(،316اعاسةالحص

رسلكسالىص-رتلنز(الألامكلكحىكاءالاعماوسس!أانلاءاسل!اعحا!كحدلاوما

الطرولتادسح!كلحلوظإصانيلظ!ألىقلاله!سثسطيلادح!



يمالكسدال!سلا

ارلكيا!ررلحهكالح!،:لصلحاو!!االألام،!الاعتادمطكلكلسل!م!أحرىساثدنالدأىعلى

41)نلداعاكلملامخت!!كرسالمادي،اس!وسرطلرتالخيأووكار،مابلسوصادااعحايها

ادوانالمعرعالمعوص.21؟؟ط،1صما2

وورعه،والاضيا!الإدوالىالماشه+ت،1اللأكلكلرلىطشدمالكاتارصد،ككللالصووررات

-.!حاكللأنالحالممتاسىياطل.وحاكل%رلحت.الحمةالجاةحقاشصمالصوردتاليالإط،ت

سردوإله،ص!،طحدص،الثىاق-رح!ومركماطلأ،شد-7ص!راالأولمراسالدسصدأ

اسوا!رحيدصيقصراعطو!اللهليالابما!ىلنجحضرلىرالحطس،الأ-النهبسرالتةثالة

رار!يقالمدينلعمررحدادالكالزمىعبماشكلالدكدسكاطنلعلىينرمال!اصحالإكاد

ا،لمطرشساوآلامه!ارءم!صر!رسات،للهالعبنالإمماد.لىرالاسالنلساس!ودسله

حماماتارأكاصاأ!رادالرم!!شايارميالهدلداالحهديمدى

كلصمحادس11136)ررية..الأثماكلرل!ه!"لأدس!ةالىرالهركةاياصشحرلرحد!الإيمالى

الس!اإلىاللهريحىسصااونليلحيصددالأرصليضناارطلارسك.الاصلى"ص3المر



ميرالمزا

ع.1!،2اللاطا!المهدممكاتا-رمما1،،ابهيلأر،.انحمرادابرلمرالحي3الا

لالةرمك!اااليةتعالحب"اير-لالشيمفيخهبمكىساالندبمةالحطرطاتسر،ودا!ا

ومملاكامحت.لى-مرمكلرأرح!تالأعلليبخسسالىا%رسررالع!بة!!لرصةلتحمات

نمحد-،شدةض

1،311)انحد.،أضو(،امرإلى1س!)ص-ا

11-189)72%نحدوا-172م!إلى،2م!امى2

152)98إنيدوأ-918عرإلى73ص!)مى3

81،؟.ا6%لجدرأنز611مرإر9م!)مى،

كلحدكاشرد.ا101مم!صوالمملا!-511صالى71ص)صه

حلصا2)صكارداد33(مر،2س!،ا)صع!اطالماوداالمرا!مملالأولاتصابركل

اصسم)2،-83(رمرام!)لهو.اارلوعطلحاودمرا-،3-ا،ا2-320امرامرأ!كمىاالداوداياصل

اخلالىمع13-17(4()14ل!م!ماطابمرلا(سر153ر)مر!س.3الامىلدلأألر!3الاسها

رمي،ل!اللماه-72(ارصلأصادالأ-383م!ا5(ر)مد،لا.لر!علكل)2،-9،ام!ام!أماط!ص

سكل-(915-1م!ام!راماايهرا-الر3بهااصخدمانيالرسفالحمرعةم!ام!ا84198

،601-1،1مللرطصا!1113-12134،نح!االي3مداب15.اللل!لى!ا،!ر.ا!م!امحرعة

شمرىسا-،1113!).عدا!3شا"لمىطد3و%ا1115ا-،61135،ا-5،1117ا-113اا

ورصرلهالانحلرحنعرأس()122م!مروسيد!دالهكلسللطدجالدنلمإلىلصم!الصكارونها

2ا-!ا21231،اورنلمياأيراكليأرصلاشنصلمصال!لتا!لىلالقانل!.س-وحتلهابئإد

كا-للأ!ا!اكا،صمصمحلمةعدلحةلمادرنرماىاشسارحت.افيالأصاولمحدس7وكا

الكلصشمعلىاثسةال!داحملأم!ىم!ابت!حدكاديه!ماندمحرعهصلاتتخلاصةدامي!ا

2-291!،ر2،ا-38إش.الأ-ا!2ا-15180)خ!وحنل

لل-ححا(كاشطمرداردادلالحرو:سيلااداعركعصلي()داروالعرا!أ!.العلمالعص،ورى

.11،52،،،18،3)3الرابصهوص&اوو-التيانمدرروحطممعالمرررع!ناكاووحءنعلا،إله

ساك.رالسلاالأصيهالحرصي!!درحلمالسرادصاسإردلكإلىو،لإصاله6(،3،90،،،6،،4

ىأفاح!ومنليوتتتا!جهساحعا:ادابمدليلىا،سمهاادالىابرمورنلكاتادارديكىأنرسحرا

نحدتصالدىا،لا(مرحمدارمرلااعامايان!ك!سأد!نبمدحلاص1(61،صمررشلداردسد

كتيل.،لكيمدأرمق586عاماررثمضررو

طت3تجاتليهرلىكلتت!الحىلساصضرتنمازرعورأراص!ادالحادآالمحتقةرلض

محما.دارلحة!اومهن!لىكرلهامصدمىاكرط!شسدط!سبا.!سمهارس!وىالاصا!



وحشالأرلالفامميماط!مد!المىا،م!نا!سياصحلاربىشكىليالأرلالتاملىالرام!م!لاسد

لألكالحاوةسال!ا!دولممرطلانلاربسال!اصشعه!

للرابحىشيات5اكلحماحرسكل!ضم

-(1،-!،ه)ص!اسا،تا!3صاعطةت!لىنايحأويه

ار-واضاعاللهإلىوء!(صنةكللصلهار!رحلاصاحا:الر3سم!لهاالنكر،سا-نانا:

إشمعكاو!،39،116118،137(3،مرا!12-،41لأا6)!اودممحرماننلماتشكزبندمل

كض%ال!رمر،الندجمةالله3صاردك!الهاتكلبمالديالهرروتتوسناوكأا)ساشساب،ل!ا.

83("74409478،،)سا!ضلصعه.ينا

رانترفةابخبر!وطادحماعهوكهدتصهرنصالساولطة!فسدقي)صاكأاصأبرا!ا.

صراحالله-الأحرالكلرس،الاوالمصشسانيوالراب4الحطه-اسصتيساتيال!ايرل!

(6،96،13،،،1،،،67،3،1،22،423(3،5)م!ا!لمووأمدا!لم!الأسرار3صالنبهه

الي،للطفر.ويهرداا-افيللرلىطربصاصومرخاساسعاال!ه!هحرعل!صىخا!.

،21،18الراصرم!انذالينلططرداماط!لهاانبرطدانيادتالسادةأمةنمجراص

لمحهاميز!فرالمقءلعلماابعضهـلقسم

(1-21!ود)ط؟65،63،75071،421،1361)الماورسحاعةهـ!هاشرشباتا-

،811(32،290611-11،6631-1،،3،(3،32(81)المرد4لمااصصاشثرتنحا-2

91-22دسط.2-389إشررناا،3811

311،؟21،13"،381،ابحا،4ثكرشت.رمر)6،32لمصاررطدشت!ام!3-

رعاطه.للحشظمدأبتك!إص،يلاخارداكى(18،910،010481ا!را!حادللى!شابم-،

(11،9،1،(10111-،66101-13الهـردلةصراساماحللهااسالههالحد

،،3،،7128،31-،"23126،،2(17022(7،113،14"9،،315،،الصدا!4روصاصافيساب5-

،923،126،192،1(،9-،8،83485(6،74097-،،8،،،ء211ابمدسحاتسكلهاس!اشمرا!6-

7،11،ا،6"1،"،،331،31113،113ابا!حر-للحاككلجدشابم7-

ااا-ا،،،2،211،111(72،1،،5)2(8"طريمةساص8-

8،87،2211،،76،،8،،6)للاوالهصايمشا-9
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الث!بمالياليالححل

21،مرلرولاور،69(9373،039،59،697،9819)لرسحام!امر-ا

"ا-ام)تارد،33؟ا"128112741؟لا(3لأ،8"+09،"3ا+الهكة؟اي!ا-2

الى!،ضسةليللالك!.طرس)911911(ار!تسهمرام!ا-3

بالهيكلالدينيهوالع!الةالراميرسر

سصاابهردبةالحامعسترطادثهالماد.صاشحدلمكاالحتللكىشكاكاورالصدعي

29)ع!،(لنكلا)م!4االمادةدروب!نس3)م!نلحاعةسا!!ميالحاطررتجحلهاالرام!

39)ص،.(الأ!سالوم،9)ص4الا.-الرم8،ا!..(للمة،طمأا،حدلرم3،امر،ابالرم

،امكرج!تهترصة.طتاالحىيرم81)م!،(اتلرم

،نلمرد.رعاد!!+4!+اه!صتا!مدار،حل4الحروإصمادرفونتضمالرابمدهوكاص

!حاتسش3ادابرصكيرأعدادوكاتالعامةالحيهةالعادةكلنضرلانلا،-يرمهـ3ا82ام!ألى

الىنردرلرددالمطىالأح!لأعادول!ححعدسا-131118م!مع6.3!)صالدسها!مة

مداخحمتكلا(لأ4111113،0111117135،13605!ا106)5صام!كلكترار.+سر،

الأ-4عاتوديالأع!ادرأيامالتبرمحاعةرصه،الصاتالسادةسالراص

الراميروملفن!اليم

نمكلى،حراصاكلمىالإلايةللمىتيح!ا)اريها!تلةالرامر!رالى+*لضهلنى!ى4

صاالكلدساحهانيانحاو!كلاالىاصدىنكالسىمالدحآ.صليكارس!عزال!!دعراطص!ه

بنثدىاداصرتكىرلمالأدما!سن!ودماتراتاوأصالرثكرلىردار!وصيقات(عير!أعراد

لىا!رصرأدولسىرسلىلل!او؟دبيلهدلىأداوميةتر؟سنرماططاطقتئب-و،الص

ماعصكلدكدا!ننهىاوللمور4رنر3..شيكلعلىالناوواسااممضل!ونجدصربما!نجمد

ضحمة!او!تحدايكلمممصسةاتابيالم!ابإنلالراكلرآح!رد7وانهـااكا+ا*ههـاله!شرلى

سساوعرار!عطدبمميرللمادةالكلىسكلهاالرايرئر3راكرلا،ل!دكةماعةداحارات

رنتكلص!رالنقةالطرو!،كلسال!!وطلى3شكرصسروحلحهاتطرال!!

لىلىسكلهاردس910718631121!1،131)3ر%راطسهسحهليكامللأء،(6،27131!5)+

ا-14،)الاشارله!!.رلا11931113412)؟2النحاتبةلب5111)رعصاءرت

التدكلالى!تلدادمدال!مانحشماد-حث(11،1النددياتسنمبرادا-وصر

اسل،الى-،محولآملحكعلىك!يملىحدداعهونتعحة!رتةالركطنحضيد،18،،1561)

ا!س،-و!سرش!شك-رت.الهسساشك

حادحادشرا!.وانناراكلالا"ابعداللهعادةداصلااك!اطسدال!ا-صرود!كا،المادة

كا،(91،13لأ159)اللرلىع!نصاشةرالحمادة(51ا-663،-13ا،الهالمادةليطام!ا

4811!،18لأالا77تالد7(11،1129115132)11الطيةسرسا!نهول!رلهالدعصرنحلئ

مرمعودظ1،،61،31)لمتإوللىمرتار!!!ظارسل!الط!هـ(ا99213114

لاتخات!مير،سملميونناعهرأطاللهشنة!انجل!أنتاإلمالهش!كا11،/98،1078
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شقحمفى.وترشهالكعطوتحتقالمقا!عليهايتعصلهالد،نجةإص!ايخلتعلم!اد43112إشا

الىلهل!ةو!اإصانلأ!حال

كادرالىالمىالحلصسنححتالى(لأا4لا2،2امرمماعد!.مامهلمرصلال!اسروردكا

الحالمسحلصالأتيالي!ى.+رجاماياصلاحالاتتىادتصصس،تارحيأصاصالىابله!

ا!سار!لحهالسشالألمص!مرلحهرسا،!صصررأ1221صص!رسد،الحدا!له.،ح!ارالرت

ساللرولنملأسوعالمعضحصسيكاطه!رؤكلصادىالألم،الاواألىا

عاحرل!ىالكفرةآلأمهصالاريصرحالم!اتمى،كمالا!ا؟لا!المنكلةديراححاالم!3ص!اع!لدا

اللهاحكلامليالإطراسحاومىمعىرال!3(3711رصالرسعاحالىعس73،1(+ام!الآ%او

قاور،2335-731التدسبسبمتدر!عارصآمامانرلسضالاحرا،3الرر-169167،11

(28-!6داعدا

ميرالمقكالي

لل!رمررالكاترأء(+(،123امرضلهاكاساداردالىالمرامي!فكلات91الضاواح!إلى

مامرأرداطداووكالهرسدللرام!4كاسداردألىالىشرما6-8(4ورمه،25-26،اع)ديرحا.(13)

ار!عهدلاسر!إححاوعد(الا-1،2مرمررناو!2!416ا-61،23ا!،65اعاعرصومرلمعأ

ادابمح!!!اردأدرلأصكألدضلمإلى

الفرحمىنمبريههاابيالصرصلحمع!اموار،ألى.ال!لالعصطمهارامير.كا!حرل.الأرانملرت

صعالراب-الىال!لالعصيرىكاميهلاضكومماالملسالديلعداضاد.لمععجععروأىرمدا

سصأدالحدبالعهدس.رحاب.وماالسيرتتكتتال!ابصا!إلىطلإطلةرمةشرةدارو!

عأ132مر6-4،8رر416سر3113416-2،91اع12صرمرس،-،12اعالارداداردإلىتاعراصر

2،-2د1236،38مرص24،-22،4سالأ9مر.\أع916مر914-ا11لرمه،1-162

حمفهر!يال!ام!لمص!داردأ!الهدكدالمهدضهادةمىنلك591مر،7،!،11م!،234أع،،،

ليجةكلاطدارد!د4العدبمالعههسعدبدةلإشاواترمنا4718يماحيرترعاليهاللفل!محال،

عا،4،6+.2142،35لح،31ع!را،631،61،7251أحااساور،لهكلىاسهسالدله

عرمررأ73ص&اردعرالىتحلالىال!ابألىالمرسةلي.رحا1ال!ار،مرا!لهاعديتم!امي!ومابه651

يمصهاأد!سحعالرايرمد.فداردالىيمىلارمدا4مرمورأ85اللايةرس!رمر،8،1،اليةوسى

شحدالأح!الجاسرم!حاسصم!الهمهطا.س،ل!ارداتىاررحطاتبمتاطالماودعراطصتمد

،51،2،054،56،،3،41847343ام!جانهصلداردورلتتتاهـلبةياصطتشيراح!ىمرابر

يرىممما!لحيا،ل!راحةانهادةمده!بةطرل!وصد5،داودساصطهكقتالها،،لحارديالكلهرشحد

ل!شهمها:صمهنعلاال!امر،سللكلركا-داوداريزكدالسالحدكلهالرام!ومانالحامطرد.الملا

الىإلىلالإصالة،لدصهشبكاتالدىضارلسعالمدفيالاصاتدىدلكوطهررالحرساالرجتىكل

(65اعامرصساشرةمدالىاشارالديعاصس

-2191!1رضارلنا!لسرطمرنالهصال!انفال!دؤسهر!هرتاالفعرط!ر!الكاسهممرمهواردكع

لتداردرمرنا.ع!،.المصاسحذطالاالدي4ضارلعلو.سهللأصاعهثمدلهالطىكلا!وس127



سيمالمي!ىسحل

الندمم!اتصحمال*رمر.الصابالحادتةوررحهشححةوعطةاليهرالم!نلهصسادنانسرأإلا

!الحادطاتغ

!ااا!بررحلط!سإ،اسىواراروةيةاتواحتارالهالكل!ةكاولدركاتيحقلإلههدار!تمد

هـىإلاجالهاسامكلله.او!كا.ضيسلح!رلمار!،صلىمفسممرساكلعلادىداردا!

!أإلا32121،11ثسالى!.اعداحل،يهعاد،.وادعاعتاساومال5115املاالخيأر!طصه

151مرمى)لار!رلادبمحلصها!!لي!وحابشدلمداو،

لا،محااالهديدالمهدأخهادإلى،لإصالةال!ام!،منالكبركاكةعلىلادرأكالىداردأدبمطسلص

دأع!الناطعاكللبرحدلاادتتسىسدانهااداص!صيرولمساالىا-كللك!داردأديص

مرحطلم(أدار/عرادلمحلاتيا!ا!ر

العظوينلةشها

!أعاناود،73-5،183اص!لأطا2والمىالأص!لمازسرحمدأت73أ!لال!ابرود

90911أعاالاو!188180لأ،8./21!.،،-9،ميلرل!ليصا!ارست16-15"17لأ5

(9)وصالأدداس،لأشا!198(رصا+رراحي،لجاد)"18رص،(127)73،للاررص!رار.2611

شاحم!رتسال!اصإلىأصتلماوراأ!رأعتعيا،الفدي!!.الحلاصبخروروسحهاا!رسرمد.

الاعناد""+ي!أهلايفرروصصرنلصنريصاتداوديأححاتالحاترالماهـس،كهاتبمحد

)17صص3وسا&يداودحردلالادااولمددة4اسلاد!تاالينططدص!رتصابرسحرد

مرمررأر"شاولو-مىكاعدعاداردط!3يم!يمة(181لىع!شولارلا!ا!بمابكرشكلام-

لوالالىضاشعرلراصيرا!ةمحرااصمىالما!ساىإلىإشاواتمدابتالةداردنشبنعد3(1

للادااالي!دطعصرصسهـرح!.انفاألاسرصهاالحارسمدكاتداذااالرابمدلطكلتتابي

الصال!محهلاالر.*دكالى-اد!اللتلى،مرارلأصاصلهاكاال!ابلنآعا!سيعسرالم

!االهالةمدصعلى،(برلج11!رلسا!22!)سماحرد(181صمررألىا،عخاوليناحدرسا

بكنالىمردادةلىطت!قلاالسراىخهادةكاتإداإلا4-نلص!ع!مةرعادسهاالىا-يحصتكى

ال!م!إلىأبالسرالىإراطلم!ليالترل

إلىلجصالسىحطكا،111،،2142،6163،72امرالحافلميةا!ابرلحضليداردصدت

لددسحا.العلهالرىكاالاع!اصمكالىلاأ،رالحففةادابله!كاتاككىلمدار،أدالاشا!

1111صصر-إ،124)3الىطلاعطص!سرددطإلى،لإعا!ة،الم!سلر!،لدباالباكهآطر3

ادابله!كاساداودعىأدا!اذم!سالصصارص،اليكللعى،عدولواتإتكصصا-ضحمد

،اروعر!سديار.3الهكلأر،سلملألا09611138،1،،202863068.لأ5)

)نجىاد!ت،3892،13"أاعررحاشىلال!ادتالاخاعيةارما،للامطةرالهدس

ميلددتسندالهكلصالإناو؟اط،117اهـ181313اتصالى!يتذعتا،تعرحمة(624



مرلهالقمردرا!الصوراتمرالهكللسرحدتداودرإتوةسحدبكىأ!،ال!جح3(1119030!

سىرالهكللارورويتالح27)صسيررد!الحاوةعادأ!راللا!د21212!)قار!الاحناعجة

كادار!!رتسدصادلىلجماديكلساشاوةنكىأديمكى،اتى،رالجةالطذ+لقمد،151عدد

جمكىلاكاءرفي-ال!صةالهاكةتاللطصد.الاتياحاعةاع!اصال!ا-لحصمي.رطالإشار"لحت

مدميالمانار،الاعحا3ميرالزال410370351438،11ء2،1)9الرام!لهد.تاطيكىأ!داو!

الكساوتحكسمالدلىالحرج3!الاعماالىإلى.حلماضاو؟ممرفاهعدم!اودس!شالرامير

لهوكادشدل!ة!صظرا-داردأدكمىاسهاترلحيةال!!الىالك!ارتسحعادا-أرإلأرالأ!ت

.8127!!اناودالكرةالحرصمىواححومداوحلالهممالحصاضغلراأماص3.اعدا

النرعط3رالي"218112123!ه

لاصايررضحدلتهاطصالراصمداشىإدرةإظنماتتحددايراعارشيآدالرلبمكشصمما

داودككىرهـط171(،103366،67ال!ابمد)أنلةداودم!ابنمطعلىيمتالإطلاقعرعراسأ!ل

مرمرولىكرلدر-.221-،2،)اعداردإلى112م!م!و-الأعالصص!كلاساكا%م!-لاتمر

عيرمادتمماتإدامداعرالايحللام!مرريمالةومىىورصهلاولبىاليرسإلى)11261137

كاترصارتسىإشاوةي!صلااذي110ا+ص!مورنلمحلدة

حعهر3!-ا!-16،؟أحاالديهالسادةمي-ادااخحمصأرلمرداودبكردأرادصوص

لصا1-3112عروا26131716231819313)عأيصاقارلى،631احااالكىص7اتس

ورمماالكىلىمهاراشحدمررضمحعالنيالرابي!دوع!دجمدأرصرتالمصدمى(،122712-92

.012ة93اح)2رآطدداردصابيهارصال!ابصانلات.ا!حرانمتقامالحيمر!رفااللككان

صاعا&لىالكاتعرراكارر!ط911-6)صصالىالعالهر.حعؤ،وضبصرتهالهلصديى

الهالةوصرولهسكلهسيالص

عحدمارمى3ل!دالهاكىشثلهاسترتهااماال!ا!.صم!ادىمرداردأدال!رحد!لث!

س!االتعلكحلالعا%اا&سنرك!!لرافانلآصردالىام!مدهسصحالههـىا-نحتالى-

رلجالىرداردموصسلأطيهزرلىال!اي!لهد.رش3فإداعامأكالىتحلرصةن!/صاداصحص

الس-طلرةحلالعا%ااكس!دح-!وآطدلا

ألىسعصرلا!.!لزاكاحهديرآلا-.اساحهمىيال!!الجا!سو!صقلحقيحرالراير-إد

عايها!شح!تإبيلانجحت3الىلأ!اكللانهمأ!اع!ارابرتككالحرلىشحدم

الأعالىسإسالىكلصرحةإط

الميادةفىللمزاعيرواههيتهالمضىاالقحلا

ركحدصرعلعإطالمدةوكلسهلل!!لىالصحهااللهأعالسإساسعاو!نتاداصرلمد

للاح++ه-هـ،60دنمرطسىى!لحرانالحيضسببلأعال!!

ف35ءحماسر!هرمردضضهـسلى،الأعاقصاللهإلىنحدشاأدم!عماداصرأدالعصضهدرلد

اللامريخةليهظمياسكلايأنرلهكادرالدي،ا&سىرحكهتدابام.الى)النب+لام!!ء"محه

الصلاالحلرععدركالدإوالنلمةالأصارا-ميالرام!لأدبرى،الحنرساالزدليربهالانه

ككلا!الهلحدتأدمااللهسمدإداررحيرالمىالل.كل.الملإ،بهاس!ال!ا!ص!لىلاارلاصه،



ال!حيم!هدييالممحل

الع-عا-صادا!مذ.

شص3.البرالمالالماتسسكلد!ض!ةسا+سشلىا-اوركلما!اطرصر،ب!!

الطاحة-لتالسميومربما،شهسطهرترات،وساتصلهحةالصاللهسهوبصيص

صسيحعةالمرا%صأكرو3الرتوطورالطلممى-رصاءيساسهارسصرنهبللعوكل.رالرحا

ألىل!انيا*لةنرا.علرل!تأملأاداسر!اوتكلنجصسطرل!د!!ندشكلرا(307)

.(3101امرص!و.آحالىبلى.ص!ط-امخالىتةأسهامرنا،محهطرو!هتل

اوتصاد!صانمالمرعا،!!مىصعالىاشمرا%!مويمص!ء+ع!أ70!ير!هرصا،ولىسد

تأضصرلمل،لةصقكتح!حتةمراور!اإلههليمماطيماءارالهحهالمرعكدكا!كااسالمص

كلأالسالىصشرشحاتلىيالئادامرعاوتسندءالىحالحندا!وناع!لهدب!اتكلأما،!فح

للىحل!صالىسا!طواطردا،ر!را3،عزألىصشحاطالإلىهـمدامرو3،حرا!ككلحاج

34181عبانركل

+"ه)لأء!ل!عر،صصىكلماار،!الحلا.سعالع-عكلةع!ص!إ،

حاتصوسة،المدتلطراضطالكاضكلميالما،.ميرماتأطتمكاتالرامرفيايرموالى

رميالصليصةادا%نضاا،كطكلاتالجةرصصا!-عمزعارمحطالرامرتصاحتالأ،كأ

ص.إضمارس!الىاص-!!رحادحهماالكةداحلدجا!ارناتلي3رشال!ايرضاالإبلةالكاش

الد*المهدأصاوكاشسيعداواصانا%لطانيالآصاوأك!

ا+لالىواعاسشياتإسند،انهاحنمرعمياللهإلىمرحتركللاتالعبرعضهاوةص!اله

الأداقإلىالأعاقسبمدما"الورحة

اكرا.مماالكبرم!رددلا.عالاسمدلمعالمإدتإءرال!رالأعةالصولصحعادابررص!

س!لىمىالطع.ع!رلسىسنصانهحاالسالى.إلىشح!تالىاصادإلا.الحداحدصىكاالص

وصاىركلسكا!كل!!دسكلإلىتححت+!هابحا،رضغال!اصشتعساالشلمةوشثلهاالحاة

رأس!احه،وأح!اسهآلأمهس،،لهطالإلا!روشططنحشألهاكاعاضصبفلكلوتز!دولادابرص

ور-ا!بتهو-الأعاليوالىالأعاقإله،العسو!دشه،ال!كللىالىالارإداالكلإلهلأ-وأصاد.

لحان

جاخها!صالعكةيهاير3اشهالأسارسمصنةعدتدوتوأعاىلرابموودتكا

ب!بااتصاتسهصالإلحارةسصأررممكلى،الصالممحا

حلاصاشهاحاإصانلهـسرصصماض3اني(-510118احر-الحرعروضبةأوصصصية

حعرحس!ج!ماالدمررداحتالةم!3.عأ!تمصراوصميالناجهالمهردبةصلم)يهر.(الر!

اصرع،الحرليطر!اودكهادس،شكللدس!!ل!!!كلراص3واحانموونصسر!لد"ط.2ا!

حرواما،دخهاللهرلطص،اسعرضمبساللهأمالة!مكىايي1-3،ا32اتمرصرضت

وساروالرنةصلىت

عر!لامحةعاست(ا-ا2ا-)سروضت



1،1!-!!!!)داردلها%3حلاصةولرلة

أطرسرد%كا251-1-071،213-1،21--،816،9-5)أسر!ص!سعدمت3نرالعد"ت

-123لأ8،189؟1-،،17-18ا5لأ5)أعاأير!-رردتاليالرانيمزابممصإلى

9111-1،25ا-!42،61إشا،إشحاصرلي!و،تلد!ضكررشرابم

(-1189123-18ا،1171-8ا،!51)إرسا!رس!حمااداكأرمرامر

راسامىاناتالأصحابساوساصاتىأسأاطر

ارورمحاشرقمرمر!وصلاة(1-9!)الحرتحررمىالى!إلىاعحدهال!!يرتانضكررمرمرر

الإصا!ش!دةا!صاول+!مطسهضصىالدط*تلحةنا*لستاسةال!صألىصىمماسحلص

رحلهصلالاضمالىعرصرانحا.حلمهالس.لإلههرصرعرصانيررلا..ر!صرعوع!ساداضكرصلله

باريحاعرحمةاب

رالنلرةرالم!الحدلهيادلد!رضهادةرعرلالىوص!احر!عرصاش4رلححدشكرنحاتكلالااصا

ممرودررإلىواللطا!

الربط!لكاملاوال!مانالثقةاثشودة

..ش..!ىك!للاراميالر*

و!الصوعقوحمالات!،ياطةل!حعسدللى!و-راتحدانمةلأ،ضدكلردحاا)23م!حدلعد

حمطهوندالرمارمىالطرطةلدالقسعرأتصاماإلىالأرضألصصكيس!لر!الزمررمداكللهاتلت

نمر3ال!عحةا!ةونملهاالحياةرا!صاجهةفي.رال!ط.المصصكرسرنتالصمر(مىالأط!ال

راعهمدييالكاملة،لئةصلىاتمرنت.ايحضسر3إلىراراحةراللامالطاتتإدوعنرلهم

ال!إوالهدمىال!!رلهاةرلسةسى!ندمالرا!بشلهلياكسساالأعكل

الهمرةعىرالت،لل!عيمحرالهاليلأعامهرالحاطاسارسمرمرمرواصاد3ن!صرو.كااعىوالى

يهكسرمكا،يةميرصامةكرماالىاعيل!ىيحداديفيالادليا!!رحاوسألهكااالملمة.راب

.المحرا.رأ!ارالروالحرساطرس

ال!3والص!الفاندمر1231صمررمىاللىالى-ا!

هـ!حىدتتجمير،مرحثش!كاصطادليراعياتعابيالربمةل!ثةارل!سنتترالر3

8151974اصمكلرالنملأالفصاثمحالددرلد.ارس!اترالمحاهالهحراداميحت،داب

ورحا3-15.7الركاالحد!دالمهدو!ىا-34،113!رورل(9146314،.،-111،إش113

راعياالى!كارإدأبمىشرطدا(-1118

مىندسا!دصنجااهـطلارسك.الاسلي.س1731!صدليالكماتمل!صسشددرت

25-73126)صا&!ر،إلىاللهوئحيتليصرة،دسلى

مد!ر-ععلحدأآح!عالما!نطلعارسررايمادعي!حدتلاملا.كفس!ر!،ي!ىكاماوال!3

مدا!شحدرالأنهماالجاةلأضصاد!سشهاجاشه!ح!دالليالله!يإجمالهسبم!يلالمالم-!اليةاب
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مدبماسصلىالمدحل

انيال!-،يهدطاتعمعد3رالى،هـردلياراحةما.إلىرصححرم!اع.سكلاتهلىالحكس

رالها!الى)لةميرواعهإلههطبة!ا!13)23،اصهلعد.دشهجحلحهإلههأدمالا!شاحي

ندسهأراعيألىىالىحمهلماعهراداالححرجارع!؟الأطكىادكلن!ة.حالىسسحهلدمرالأعط

كبهامدسلكىال!-.النرتالىحرضحت،الرتكلل.واديالجمهالطلهالأمثىعرعاوت

صحاال!!كللحرلحيقحح!د،*/الهاةأيامكلرمخهكلتالرد!لالمج!دباراعييط

الكروالمحه!،لحىارعهم!-خى.912)إشالكليىعلهمالى!!ش!!591اعاصس

للام!صراضحهصروة.،الصلاأحدورىكاالكلاتمدض!،:سنايش!ا.!طةتحاسصنط.

واحهسوبحرممهتهدأ.،الصراقيجةسالهقمالىاعىإلىطحاحا،رحهكلمىراف،الادت

3راراعلسلملعرا&!الصص،رعر.لاسرا!للاحمرطكالراادكلساثند.،لحدرلااراعيحة

اعتلنيالانحةمهرأطدحلىوررط

ليإدداتالى!!ت.الأيامطىإلار3ثتكلرأصكلحماضا!امكلححاصلدتخسر.إلا

كلصالىاعييهلح!ادىرالكلمرالطاداللامتاداعيلحهالراد!مر(.المدسىكاالثد!مد.

..271،حمةبتريترسافصلمليطكسيخى.+له-16ا27ص!د)قالذخ!إلىمملحا

بخو.رركردولأدمممأحدخطعولا!شر.،!لوما4،سة.ماتأسا!هؤصتلتد،611نالد

لل!،3رأراعيالتا!.،نعحت!!ادممعحويىاععانيع!وأصيرسع01،د3راتر،نهللسه

اثارل!اط*ح!الهالللاد!الهيلىربزالدسهللالأد،بلاحلرلهادي3،الأعطسدولم6(71!

61)3!،بشأ،مكلنحاسروعاج!إظ،الهاةا،مكلحلواياشحه

(6!51اكر)تاودرالحلودةالعلو،1ارتةاصاة!داسدما!!بخدايهرانا-1،اعيمذاحرا!رو

)ثقو*(ال!مشامةالقرولم.لحكم!ولاصهاادلمى

نتلتللاسهارأرللأا!هاا!لهحفلهسإلههضل!ة،فىيطئولالهطالهكتيلهحا"لارالعدفي،ع

حلاعهاكلبرا!طشرتصامتاواحتعاو.رسي9111؟(191صمرونارر،331)37حطرا،،

28،128أكر!911ام،1111)،ار!محالةالحكةوأس"رلسات

مرإكتشطرطيعالليرالثحصاوحانليوالحاملالحلصلالى!ر!طمييكىالحكةاصاصد

رساا.1101،!لىلمالترسمجلسرليكدلماحط.هـسرسلأضاوسنورسللكلمالدالىالىحلأ

عك-الاتاحدمم!كا-3،6،073،810211027128،113341،لأ+)ا!د!مرا!ولىوش

الهاملخمهالعيوالهح!ايمي!رطرش.الحكلالماتلشمهالسالحا.!س،ال!!!أمامطرنحىرحرد

.(1-،ا3لات)تاورالأ-

مر!إ،رالحاةالهلاص!دسالتر13!هلىهـحاكرخىالهكيملالماللبحطاتىالكسهإلها

ننلنلدلاديلألهاوأبلهح،صصردي.سرشهالى!صس،سي.ورصا،.!.م!سبللع،ا.وتنراللها

12437131)"صطرات

الرباطييما

رارالةالتماتس،رالضالملاعسارم!شلل!إدومناصاار3صهمهالكلاتثهد.



الأضالتت.رلكرشحروكلصتساقتوتد،أطهماواصورادرنرا!اد!ا.د!!لكلدعرتيقدمدا

11-8-34)الحيرص.ض3يحرو!لمادلوطالرااما،وحاعتاحاجت

وال!لعطندا.ع!س3الىاهـانيااامرابمراتكلال!3ادسدللرا!الطوصا!،سا!صارةرابدي!

لو.ماذلبهوأنكرايععانكل،شهى،السر،الكرىمى

لأا77)+العكلى!الا-وآر3سهحبرساحدأ.

الدقدامأيمل!ارلقسروح!عحمالرتصسىحمتلأمكلكشكلردعانحأولحي!عووكعد،اسم

-اا-213)056،ا،جاحرمي

اصعطىمحمىدااصط3وأواعيسشاباللهياملىفاس5الكرنسحها)57مرمررهـيخم

الىعطتتدرحمشكلألىالأ3-م!لكأر3ياولوالنوصاصيمأحمدبهضخرأأنجتطأتاع!دويارسا!مما

م!مروتارلى.71-ا)57،محدبهالأرصكلعلىي!تمعالراتعلىاللهماوتمعحقلد،ا!م!الىالمرات

دانهدالوريطادي.اجمه.الر!صرالأكيتالحقةاتقةمرصناةلكلكحاقةرايحالنكلرم!حعإ!

رإحاطالدصحهصالكاملرالت!الإيمالىإ-الى!سر-ررشكسإلىرال!ناةراينمر،راتثاح!حإلى

الحلصلإلههالحقوشكر.ارسا.سالراشالرمدالإلالىم!ناةنماونمهالص!مةأد.ال!كعركصمما

قلىوصشهحساتحرتفبيانكلعليهوف!صعريارلوتحرعي-صرتلعلأءار!،سارلهرالحقد

لمقاللاأمىأملسلىالىصلياثإد،الجدطالمهدسالإبمالىصدى،!د.280617-).أحد.ومأيمي

لدحمة،رأعاسرشاسحبم!اب!مضالحصكممكل!لورحطاتنراكلالحلاعةباديلالحرتك!وا،رلا

)ا-،رالألهللهالحلرعرماا-سض.كلع!حدكلضلأكىس،لد!صلركلميرمر!ل!م!كل!

1056(5اكل)الخ!هميالمو!شوكه

سال!3-له!االر!إله!مصاتىاسرةالضسالىصلسلىالجةلبر!ع!الكلسا!-

عياشهت!عرأقكادتالىخطهرعمراءلهال!مخلاصصادتهعد!ح!(اي!تمراصير)ل!32()م!مرر

لهارأعلىنتلتبدل!لأنكد.ايرمااتسربريمىعطاسسيتعت،لاإلههأمام!هااع!ا!هتلسايام

ر!ترأتسدسلد!أك!!تلتإضا-رلالحطشلكأع!سلااليط-سرصةإلىرطرضغ!نرللا

(ه3-33)،!يأنام

الر!لحزمدللحلاص،لهللا!طنكلم!مورأصه

رعديتإلالالاصه.تهرالاضهاحلدبابهيلع!تمرتهاددالإسارلحفحارمر3للرلةطالرت!ما

إلىتتوسءالجاةإيهتحردإد،لنهيحد،ا!بسالقرح!العاوريىححاعةإلىالإيسادنجحاعز

اسه.احلصال!صلإلىلهدلي،س،سدالحا.لهأعادادىا!!هلالهمساحطاسا،،رعالح!محلصه

إلىار!سالرانقالنصعرا!ةضخرلكلهاتلكى-رولب!مارآلامهاصاوحاعياالحياةني!أ!للابد

لأ(1273"ءلأحاارحماأ"ةلهاامل!وصىاليلل!احؤكاص!أعزما.عدلةراياضد3نرا
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يمالضالعهدإليلم!كلا

للجا.لل!!ارتكرلى.حاادى،ي!علالعالهدورالعهدإكلميالل.إلىدلحليكمل!االدوصدأ

اللهاعالصتمرالي10)136!لسانالمحلاص!%مروسال!3كللماتصالمطيةاللهاعالرنطهر

عمفاتعرأيتعالديا+ام!مدميصا.يحدراي!يمالعسالوعومدا.ا)،-6الهلقميالجت

!ىالأرصاصلا!والعملال!-مالأماء!وكلمنةالى!كلة+لأنوالجدالحمدااصيا

61-0ح!دطكل!!عهالراتصنصالى!ءلكللهسانلاةال!3سود513،)33،ار!وحة

سىانمهدكلهاتردحمما--91ا)لكراولالنر!حعوعلىكلهاالأوصعلىالدططالىم!صحأ.11

يك!اشكلاا-ع!لأ!اتلر!اتصعيه،صهمررش!محوتاالىوراشوت!أ،،والناديا!القالىب

2-122)330،انو،لىحماعياوخكيار!

الى!لأدكللطالأوعىثمر!اللهمحهع!سمادلهر.لمالقحوسا-رإعلالىلإ-انجلاللهاخاوان

هانحر!محه-!،اوللم3راالكلرمهضحس!أماموالحدلماله!لاولدالا!لنهـا،ةأدامهيكناحارما

لهرلخحالىله-أدإلالىلكلال!3دعؤسالهعنةحعهر!مكسراحكلاسهوصاط.رسد.الى!عد

مرمرر،ا-3س!مووناود،:22ا-31،!طالهمراصعكللسىأعالهحعياا!ص!ا)اع!راالر!.لاركرا

صحمه،الرا!سرى3الأكللرىعالالى!فغالر!31محىدهاإلىان!مش!ى.ص11لأ3

قكرمىافالن،الد..سيالأ11إمحبهسنهلس!وحاار-لإعلادس!بدلدرصا،31الأ31

الحفبقيال!و،إلهرتهاالمال!حلقءا&ى،الكللةالعليالكإعلادضتةيزكدالإجمطومحا(لأ:ا

-ا19ا*وحا،المالمإدآتاإسادكل!ادى

عشرلتاسعاالمنلىالمزمور

سلدلمالىاطكلمالحاكلادحل!ههنطز!حت.اتلىالحعركالراسرأك!ص!الأ!لالرم!وعحد

نلصكىرعه!ا،سه!عهحهم!فهمرالمىالر!كلامسللهجللامن!لمالحطا؟طيسرسالأنراومررةص

سللامرألاصرأمزيكى،روتهادانا،أوالهلىشابط!ماتمطيانىصا..مجاركاع!مفرو!ةشحرة

الم!ر!يولخعامولأمححهسهالأطر!مذاادلحتر!هاانياسحالةنلاثور!دد!صالقصوع!

ال!امرأطرل،ع!وابماصانه

وا!أصمحانكردإدوللع6عوو،طر!.الأحم!ىال!ا!ع!اوع!الصساط!!نغ4سك!صمرم!واط

هـ!مهاالمر!هالألحديةالحررمهعمرميمحا،عنرسصاشررمهكردارساصاما!ا

)176آسالهمحرعمكولىآ!اتشامىمىسك!ياالرمرر.ساالمكلسدهدصاوالحنرمىالان!صدصوكل

الص!ت.الأصيةاللحهسدلك،الصلهعاعرامارصعالليالهر!للاتندانصلكلاتالي!والآباتاآية

،ك!،الحرل!بح!عراصهاكيوالص.1،باله!لهآ،تتلراألص)،أ.الر!امرا!بحلاكيانصشلا

آح!بنلالدىا)ماف.،!اله!!ومرالحرتالأيح!تح!و!آح!إدرمث!ا،،!كالح!لهمهته1آلا!دأ(إمص

-وابمرىالىرحالههـيصسصنحر!إورواحد،حلةهـيالرسرر.الركراإداأمه.الحلاأعدسثا

اللهكلةط!.المطسللحمعهنجرمةضهادلحلشصآمامهـبهسم!آحر.عالمسلامهلنع!كا.أوعاله!ى

!6لضك!شعاوله،عليعاوامهمىتححكار!صتيهلجانهاع!ايىوس.جاتصاطص!ي

محه!يطر!قهاوحانهيحداديطيملاإليوسايا!مودألهالر3هـمدولى133اعدد،الهايةإلىسأصطها
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ضصكنكىلم.لراا*5)عم!.للير!ركلا!كرحلى،صاحالسةالمدتناكلهال!احتالحماه

ترلئهلأد،مدنىلىسىنيس،مد.ترلهقيال!3!رصحرسل!162اع!ر.مدتيسحدس!لحش

الحلصأح!سانيواحكاسه%اسهيا..وو!نحاليه(الكرراططاللهكلةإط51)ع!.احاس

مهااطكصانيالى!كللهإط(31)!د،لسالملصأحلىلحكيلركأحدهـوطانهادرنو

.،فصلالهسمنابفالضعةوص!و!هاالها.م!لامتمرا-سدرنهوص!د-مصررسالر3،

)عمدحدأ،دراصةرصكأطأحدأوأتكاللكل،!مه،اا"911)،ضلقكلنعحاتحأرىجيس

يسىنورالمسعالزيميركلدرسة

الكرسالهدثدالمهدسرردشدايرعالحصالمرامي!صربحدتسدىا!ا!الر،كلت

الصرالحاطجايمالمرامرنسررك!االلهللكر!ممهداللياللكالمصنحدتالرابأددمداليراتالإظ

مهت+لهاماللكبضازما

وإعادةاليمىرالعردااليإلىممرسالحردكةصلد؟إصاملشارلعأد!أيمر-لى2سصىممارلي

!رالكحنتةإصافيمهاخرت(رسحا،ةألىتصهتمد.روكرطحصرال!رنحامرداأكالم،الهكل.كا

الأ3إلىإصافينحدتخى.كلالا3الأرحرلح!مالالهالى.إشماعهكلتاورىايا!الأ3صا

طى!مهسرضا!!عدالنر!مدفنص!،الألممىلهاالى!حلاعىاياحرلىسارشةرالنمر!

الهه!معإحار.صالر3سرالأ7مطلي

كركلاسشلامارالكلات.6118صسرتاون،73123،ايىصدىأس!.عك!اط،دلكي

اللهانماوإلهالهاسةليالحتقرا+شطر،لهاربنححبمعداتهاانكلةس-ا&ومردكلاغكلات،

بيصحها!د.رلينانلأالىصلسلىعهعرالنيالأص!الحميالدواشصار.ايالموساكلالمس

أحا،لاللياسحاريا

رلاعررلامتلةرلاحاصرةأمرررلاتراترلارزسا.رلاملاعةرلا!ةدلامرتلاأ،نهض"داكل

37-9113"اوربة.دلاكرعالحصاييالدمحةسش!مطأنن!لرأحر!سةولاص

اتحاو،رسرعلراظألاناسمحادانامرار!الممعالىس3،ع!مم!ثرلهرلديمدكماسمد

الآ!اللهرلحدالحيرع31ليالراصوبع%3ألىاد،سطبما،بماندطدا

اللك،ت!سجومر.مامياخ!الم!فطاديالهمارالماضرانم!والى.انسادمورا،لى.الصلااعد!لبر

.فحهةصاحرإلي.اللكرسب.!سحلمهىع!ملكلمح!منداما،ا!الانلا.ار!يخحت

،-2118.لكملكاا،رصرألاصلكم!ا؟3الألحاعطيداطلىوكنكابرمأطاسأتلىظل،دور

،ه-1عص،3133اعاللار!.37)الداكعساسهاللدستاركلا.الأع!اع!لالصزلهالى!رع!ط

لىأعحاأسعصجميعىاحلىرسارب،سالكاهلا-ال!3لحدتدالعاضالهال!مروسلمانل515

1113عص.3،35-2اع0-2،2،3لكللا36.اج2ع!ض،،،22تلارد.!ا؟)،لتسكمرلها

ا+ساحل(ليالهدلدالعهدص-الىلواكلماحمعةرمىلد+كلاسا!سراصعةإضار.اد!رسمدسس

رطشلمليالعارالىط

3والمححالدإلىطضةإضارةعر،كوانالشةادموركلا!ليمع!ص*إحدلرطر!ى



!.مالمهدليإسلا

كلنكلقعالال!ب.لنرلسال!مع217ال!لس،الاستليصافياعدعررآحدأ-أصلىاس.4الحد

الأرص،و!يالراتليالأ!للالاط!الأعالىصاللأكىإلهماار!علصمحلهالراتلرقالأرص

شحهأضالهسعبح!لكلالر!دصرالماضالن!ا!سالك!لنيملادخراساسإيه،-1116)3

الان!سدلمحصدساخا.سالملا.ال!ق3المدالإلهإطالأ67-9،!6،-!1الرمالارلىلأ-9(أعدادا

78-97(1)دفااللام!قلىألداطبهىلكي4الرورركلدالطلهنيالحال!ع!.لحياوالكل!

ضالىكلمعصط-طال!صأالله+صاو،اداشيراصرافكرد،ال!ترطلدالطلهسالهالردمز!.

حا.!امعدطي!علاتمطالأرلىاليهةواترالس123)م!م!نىواعحاعهايص.حااسا،!بلك

،1(91صحاا-5،24ام!نمىس

حمتطالد،لهابلام2صسيرا-مرظةمرمرونايةموا)22سر!رودالأرلىاليهةدهتلند

ساسكي،1لإسإلهي،والأسادالصيكلآلا!آلاماصلإداالنرلةالمرلةرأ!إلى-عالمح

لىدا"رايأل!الارىالخهإلها.ليمدرم!ا،ع!اللطسشت*أدعرالهارسإلصحلاصس

،مرإله،1ريمصللر7لير!!!ملاعاكل،الأحمتالألرقالمدكأ،ال!الدحراسميأتجماص!الى

(22،2)إد.يغص!اخ!عدكل،ع!رحىكحصرلا،الكيصكةيردلدلاخترلاالىالاله

القحة122)!2.احعكالهماعةر!رلياحرليطصك،ا-نلاظالر3!هلللأحلهالسالأمر

11)16!دأ،ورىتفكتعلىالمارلةليطيشتركلى،لأك116)م!!رساواردةنللدالت

ونانالمجلإلىل!مراأرياحرشئرلاباإالأمراتصماكالى!كلاتميارانعةالمررةرلكمل

ىاك.رالمما،الهلاعةا!لأ!لفهرداكرعالعوطرشه2171سطكاو!.381)ت،سرص

با!ياطلي3

الأرصافاميإدخىارالتهيللنبم3الأوصرممالكشصر!رلكلامانال!سللإيمالىد!رةإلها

2-131113،شعار!3سردهاإلىالىتقساياطرالىلأنصركاطار!31،لكس
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لأمثالا

اي!بمأطرس!سالمرصالمالىرالممةوالأمرلىال!دلادئضا!ميصا!امالحرصجمكى

ضىطعدكلا-11-.ا)اصاعرس1ا-9اصوالرالمحريىالةالمرو!أر،بى،ات،لناة

كلترقيددتس!مة،،تما،عطشم،،لم%رةسبم.حكه،الكلدترشو،ت+.أصاار،.ولكىلكلله

ىاالحكلةوأسالنهبر.رالماوةالصشئسمز22رم!ة!امىجمضسماا-91اا!ل!.الهرمي،.حكة

.191ا،رل.ا!رماتمىل!عافىإلهاالإحاو.ش!وتند1171)الر-صالةممدرما،حكةكللاص

الهكل(سالتوحدئ28راب!-.1111صمىتاون

-311صا!لهانجا!كرمالكياالدح-اسهالا.اياعاظكلر!انلهصرؤآم!أةسماالحكةوشمص

أم!أ"صررليالحكهسدتوكلا(8(9)صصالمروةوتكل،،أصياتللحكة.لل18.741

الهكةا!ديالم!أضدىوالصقصدانلجةلكلرصرمي3راتاحتإصاةصر:لىلكهاالانةص!ت

الىأةتطصالنبىوعد(،9)إبحاللدحطحاكلكلالىودع!نها831)الارعساياصا-لييلاد

0118الأ)9ال!!لةأعمانسااس!عاصرلهاركللالحبةوحرال!ولةالا.إلىشدعراوابالأخي

ال!!تإلىظع!.المبالأحةرا!اةاالمحبةشدضالص،اتالهكلرشادي

السفرمضمكلن

رالسةسالمتال!ر،قلإطهاووالرا!بةيى!تاللاالكا!ص(ا-9)أسحاعمىالألداا!

الكلاتسهبنمدعيولمرلخةض!رطكلوصدالح!ولضودم،رشبممكةوايبا+شبر

،3،1،6+صا%،28أس!اا-اه22سةطاكال!!نطالمتبهوالمطه.اككااوا!!لةالمحكه

طادحكهتطصراتي33(،اكلا-93ااطا-36280اول)لي.ططصا.ا19012،1110

ربع.و،كاعبندإد!اكمت!!-ايى

)انمم.اما،الكتض!هشزطع!كلصنمباحدا16ا-22ا:،طارأنالال!لاى:اثمم

ا!نةضايلللرصاددمممى،الهالةضاكلالهكلهلجاد-ستصسرعاتالر.ملا!صكل،لصدا

صالتولاوعات!وشاديشكمشحتأح!ىإس!ا.صوةسطرأرلهكةا!دلمءابرمحاوصرال!صو

وابممرالمهمللرأض،كا

حاةتادا+!ا!وعلىللحا"وشمركاطتالاصوالل!داللة.لداالإضحالةع!المردت

الماصلةلىاةاليوابلالأطمالوربة!مر-مع،كركلةاصلة

01،821،127،لأ1928رصورترحقملولمرطوكلح!كاكلكدالكمإرالدتالا-رص

امادط

الكاتم!طادالىصادماعارسخمهساصصوردترلد+،ار،سبا!أضال،مرماولالمراد

شلهااليلحاد"اسالالاشاذوود!2511)وص(7،2،23؟23نالن+101أماالمرص.لأحرا

اس!إلىكلاشهت1131أسحاعردي،!اشنهاسأحر!،كلام(031)رس+بهرداطكصنجالرحال



لرفلأمكالحرمميارلرفل

هـ"!!وعا-ا+تدرترأشال.إصبابهراوولاته%!اأرا)حاحاما!الحرد.علاكمصورى

لرىا،نال-كاتحرل.الأرارنصت.اا:125!ىال!اودةالإظرةمرالاعتادصارصحعملااه!5418

22-1الررص!اسصر.أظالكللىةالكاأ!رصهإلىيكىماأق!!الأنالص!اركل*8318+؟ا

!ك-25912راصاحات،2216-11-)أمنالانكفس!ر!.ملارصىمح!!!ع!ولمان2-

الأحرا.،ميردراتدحصالىالمدا.لادكالجطر(

!الندسارررسعت!رسهمصح!يهتمعلاود!الأشالصمد!ط.الأ!زاكالطنططمممدا11

انيالحكلةاي(39012املارالرالحسلسك!حىلهماسطهارالى!إلىرطد3،1133املاالى!

الصلةالأصرومىالحدكدلىحكترههرت317امل)حالصهل!داعةمصوت.(492املااللهسسرما

لن!جسأحكمد!ركار5112اطاالسلرساتالحاسةالسلاسا!رديا-69112مامل)والأداث

ك!ةنارلاورم!!واط32221(امدأرا+طشدالأشادص،!عدوطق/ا-1311301113،اط)

133،امل)الطيةرسالجاةسطح!دةتركط(01011اط)صحهة

سأحرىمراصسرودتهـلارعارا!أمكمارأنصتا25-16092ا-122)ليا،مالسم!الكلر

الا.حليضزآحدسيهلاسالهكلتيهالاتصيتدأوبهت!لىأءمممىدانهسرحكةاثسهالف

حبوكالى.رانصلبمالننا!اتاعراعجمكلشقماكادلجادأن.الصلاا!سىكا-التطا!عصلسكل

م!هعدا!اعةنهراطهاعا!ار-مىاصص3ءواله!.ال!هاوأتدالخاراتباضمادرأسهلد،دلير!مها

للأتالكاشاصيادكادإنا!عطبكلالص!طمارالكاشالأقرال

واله!!إدالا!سأدالماصد-الدممىحكلار3اشممالأدسالرىلنر-كالىا!.:الرال)12

ساو!تمطارإصانلعرتولد18عددياعرطا!ورمرإ41،8شدراحعمصر.مكا)سرابحلم

علهماحن!رسا(،1818إرصاارالكاساليمعسهشارىمامعللرالهصحكلةكلاسأ

1-،2لأ22)أملي.المحكاالرالليل!وركلا9(818إرصا،93،1إشااد!ع!عبم2رالما!

!سحعيمسدرسإدهـحعالألرالمدسرالكص3كا،سمصا-91)تطالأ!تكي!رط22-134

انرالسردانطا!عدنادالعصسإلهش!كا،الررس!الحصرإلى.الكاالرالجرمةولا!+،1ال!ات

وأعصاللاا!شاوةلددت!(11)الحكملجا!كس!تامالأضالا!ر!!كاامت!إصاشييناحكا

ا!رذصاثلكحزنطثوررحال

الألاتاضححامدلدمي!االى!تليالمادةأطةإعادةمياطصدرومرداطكصنالىطلكان

تهاوا-اووالجار،عكهافرالوحمرا،ترمةتراعدفراداودواشس!-انيرالراصالرجنه

25-912)أمرالمالحكلةطلىس

المانلإحدىماركات!منهاسأحررممأ،دكلراكىءلالهصالكلركر!*13)عىصأما

31،اط)ممالهكل!هاضهرتانيال!دةالقانلسلك(25،1)تكإي!ابمساعل!س!تالع

!عشترمر(-9ا131!كهالرنيلأمكلام،!صرىاولرنياللكمركلانمأ!د!131)رأصطح

لالراجالاعى(31-1)عددمىالىاع.اله!تكلامرعر!ا!المفندجرومى(مالبةإلىتيرمامصولة

لا!اللكمركا!كاسهي!-داس.الأضال!رمانمةال!اصلة

2+



ال!دبماليييالهـخل

!أطلكلص25111اللكح!تارحالايسعلىالهانهصتلىطصلمالمرأ!.المطسىكا

الي-ضالمؤسدطرصالهاشضكدس

لحكم!اضالأخرىالشموبلهاتوكمالأضسضر

%ارأسكلاله!رنما،تممر!اعةدىالحكسةكشاياتلحيحدإدتالمرادالممي!ى

(مق1،13،)الص!حكأرحارتا!!لا

مل1اطددالهكلةسالحاورأان!ر!لكلا،!اشراالصرايسادن!واعحةع!تإشاواترردت

،13،اط)ا!ترمحات!مالىحكةطيةرعى31(38عر1،1داصال9417ار!13،

الحكةكا،تاسللهالحاروجالاح!لىالصر!حكةمىرا،ستادةالا-دادةلهاطتاني(11-13

ومد.الأشال-صسرصيمصليرردطسكاشاصدأدعرطلىللارممر(الهىسكل!طلنمر!

الأشالولىصشطاتىابيتالكاط

رالطصرالتلاتال!جا؟لحانكللادإحكأيمالل.اد!ي،لحاح!تطيضلألالأ!صرألا،لا

لأمثاللسفرالأسا!ميةاالقس!

ال!حكةرأ!للهالحنتالنلذنيحادةدرا!سدالإشالصالىاه".*-"ما+اهول)ورسى

علامةرش!الجاة!اوطمملنحكلأعاإدالعح!،الحياةمصوتحلهال!!دسصاالن!م"لحهداشه

رش!،رانمهاصتحاةبحاكركاإساطمهنحلىالص-المادى،حانرعرنهاالإصار.،خى!ال!!

ا+طةرطرل2.150133،)11الرواعةشل8ا.1)0101،ا-الأصا!نحلقلركلهصلأ

والكلرم.(2!11113091والل!.(2122(1101والسئ،(0328"13"ا،16432-17؟ا،

12510،20311)الأمالةمعرالعمل،(1،1722-3لأ.)والانهاح123614،،1102)

سالهسسذلكرطهررأحهالدساا!الحدله!رعال!!أ!لزكدالحد!دآبيالإنارات،شحد

الرات!!صمدال!يرص،(271)إمالصالسوس،6-2517أماالأردانكلاتيحشا"سأرنك

)ام!ففساعىعماراتسههااخدماتي3311)يرينىديمرصلالىلممتإطليمهاصلراكى

(3211رو(34

الأنالصرسلددتاكالسحةوالإصاواتصعت+ماطشصسنططيرسا

لاطدضا!ط

االى-أكياأ،

ادس("!ا

والحيهم("مامل-!!!

الكلاممدا/سهساند!-91

اأا&صإ،.ا!ا



ارورا!والحننه(91!!)شىكهاصن!رتالهكةإر!فرل.لنهرطنجلرالمادسصالى!هـنكلم

لكر!طنكيدصارصلأر!يالكر3شكخى.لانايابظليالأتلصراشحعسرع

)يعرطنهلياياشالثصاتلىاكيممر3ارصلركللكلالأظ!صنله،طصأ!ب!اأكبدبنلا

2121،امكا271!ط)ظل!ساأ

1671أمكا331طلأا

521معلاردألط1413اممع08،لأكطا

3(لأ1لأاممع8!كط)9

(6،أصالعناوفى،3"3أمء55ط)1

26111امكا222ط)2

رر)ظالمعسعالصستطعررةكا،لهرنحكي،لالأتصرسأيماكرليار-ل!تص

سر(2612،،3اممع1216ررتانار!!صع!مىاسكمرص21-25132امسع2*12ررمة

صرس2،1امس23كرلىص)لاو!الهكةكوررص208-91لأأممع297كرل!اظجمررر.اللا

اايانالصصصانا!ا!حسوردساس،12اكر)ناوداللهرحكهاللهنز

تاد-مخ!رلاحنى،كىبططاسرانيمال!ع!ضلاكادال!اععاتحدوركدالمهرالىولي

126،أمكا1213ع!ا.ا-2ا3أمسعهـ-6لأ2مب)طلداد-

حكله!لتمملصاراللكلحالىليكاطةطهرلىاليالنبمالمهدحكهإدبر2ار!وض

ضفرمسابص،طكةادل!شرلحت.131-2218ام)ظررالاىكةكرعال!عاةسردالهانامها

سادصاصطمرمردابر،ح!نعالأرصاتاصصأت+لهار!بهمالحلمطرحالمعادس

32-80136امنالد.2،*21ت،3!11دلا)،مط

الحالم.م!اصا!وفيطهصى،اما(اللهصسالحكهالىرميالراتالحننةإلىالأ!ل!وشر

رعرا.حر!هلىوالكاسةالىسجاةساولطةرس

العبمعاسافياللهعلليرصككلاللهعكلةك!توند
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الجامعة

السيترالكلة.حاترص!،تاو،صلاوحماعة.تات4وس..كربتللمرالعريا!3

ى-ولكرنمص11111صلالى!عندهانحاركي!اي!ررالزألالز:الصدا&علا-صبستط

الحالمطالخصإلىت!راكالم!سة!ى"!مه،طلمطهليى13االىلاربتإلىإضا:"صا-سعح

المخلتالجاةلحرا-ال!مالماش

السفركاتص

ا!سه"كلام(11)نجياواؤالماوةاياسعلىردلبه!اداللكمرالصكاتأ!.العلاكمصب!!

دإالمانلرأىطالأحدإلىأدت11،،-ا11602)اح!اضاوا!إلى!صامهط.اردشلمساللكدارداس

لمل!3مىالكاتأط!!لأر(متا!لمركلاتايكىلمصيادأدالأح!لصحيا،كلىلكا-امرطار

ص)112عدددياواو!ةالكلا-إلهممالإساتيا!د5حكمالىللمحراتيهالأ!ر!طاتعي

عطضندأ،.الكاتبرورا)16ع!درلي،اروشيملىاصاسلع!ملكأكتالهاممهالا.الأرلعحاع19

ملادلكسهملكا-لم،تاحاياضآياترص(،أررضكلع!فيدطسكلسأكرعكهراوددت

سدطعصرسعاشالكاتأد!المصحطمماأد!ضبمعلىحهاصه!رالطلدالنيطادلحلاور

طلصطارعهدديعبكاتعاكرأتخلصرجاصةإكاعةكلرو!سنكلمالصأد!لجاد

ال!ترص1-13ا:)،دتمددطم111!-ا)3لإصرانهل!لادررمى!11ا2-1)دلطلبأسرسصسحدت

!الرصإط(1،13-لصروإصادع!تلطاكيالإصادوس71،816)الجاةمىالصلمرادي

12161171(-16ا،129لمااسديحلراديحر!!اليمدحاملنجحملكصجررعانلمض،رلله

1115،88،9161)،ح!ع!اسكترالهيعحزلىالكر؟ال!دسالكاتبخحتكاا!

سركا،تأملاطدمعدلكحتكاأد+علةلأسادطار31اصحدمتال!أ!رلرمح11!،6

لي!ركالجار.سدطعصرفيعاضالكاتالى.الحلماصتكلحعصكاضراروأضا،.!حراداطر!

سلاسالي!مى

س!فأ!لجا!عدثهـرلاالبم1،ص،الهاسةص!كرالرطلهصبأد!طهول!،5!13هس.رحا

الكل.!صارأراعرصأرللرفي!نعدحمهمعدكاسهطعا!ةلامراروحالهحرداا!كلص4متاب

ا!اشالكمصإداصصو.اليسلطوسسهكارأعسد!،الهاصهصر!!ادأرطء!ه،*سى!ا

الصاتصصةليرمر.اغكمع!ةدىمز.حادمدالأ!رلهاحلا!الىأدىمما.(واسها.الحكماصصرأدرال

حمه+لأممه"عهولط!.ح!قضشمرسألادكن!رلى.علا!ىكالجالىمراصلاللصالكاتأدعر

الهاسةلصالمانةالعبهرععمى،لحدطنص!رلا(رضسرارخالىصلاماس!!لمك!ح!+!*3

كا!كب!هرركا،مق82!-.عاسبطفلدالصإدالس-طرصديطشأء!ندلكل

ادالأ+"تداإرنتصأطمق3مطكت!المرأرك!!8ا*ااأ!ال!ا-رلىدكلىط؟+!رو

!3!هـ



الرلا!-83+دهيرحامع"!+ص!+!+ماريرد!ن!ىمق4-328عام!مافالصأدب!ى

سلاصليرمىف

للسضردتلأدانصلخصاا

المعر.عامحهول!ددلمحاالنحمهال!صعؤسيصدلمرمصداتكلحطلحا!الحامصهللرمهطردا

!لال!اطعدمإلىيدورماأدتانالتمىعدطةحلكرمرتالمربهاتألىا،عتادإلىيالصسادت

دلكسدحىمماطفىاعناوومحا4أح!انه

لهحرمالمرتمرصكالحكةبسرتطالخلمةالهاةلمى!رالممالمهـرلمئالمرا-رلتد

!اعلىثادوألكىأدكله!الركصوتا.لرا،الهحسىمىكر!!للدرتانرالهردمىالهاعىسص

رلانة!ترميةا!كاوأتىوند،التدتال!لتةمللرعلحصالديطلإيماوللحلاصح!

تكىأد،لصرررةريراكي!تشحاترللأمص!يلاشايمدالهاممةصرأ!آسسوأيصرالهيتة

الرسصرصعالمالملأرالىتحتع!ميط.لملحا..لى!هرالصألىااددلهعرادسرلةالامص

221-!8)وربلئطلراصع

الدلىتلالطكلالريادحتاا-3791)تكالترروحطهللحةتبناتلأ،الصرصصركد

رالفلللاسوصلالكاسرألىا!ةأمكارمحرد،لهالهاسحه!رإلىلو.لىالهطأمىألهعرالنى

الحلرقادلملحرراشامهال!!لىلكريل،حيهاليالجاة!اطصدلا،،طلالكلالأ،طل.ياطلرالكلات

ايماماظرلاطللل،طلشهداحدليمررمح!كصاية

السفررسالة

الاسعمرلعلىصكل!كلادكهوسةآسالمىثاطلمرماكللددألىمررالأل!الىنى!الكااتامالى

خى(6911)عصهترظ%تمةللمىاكرصادمر،الدلىتوافاكدالهي.الىحاإلىياشاأدرعلم

ابىطلةلطالمادةكددرخى،ار!سالجدةآمالهنحتينالهتمتةلادةلحدألىمىإلادكلككى

الاملرحمةاتماتصىعها-لاوانى4دانا!يهاسبحد

،،113!،2،3)2اللهطصأطاادولى!!ااوللمليصحادلهلحدأدالر.إمكادسألهلحلىالمرركا-

لةلحالهسكرلى!سهماا!اا-24149)3الحهدرلدلالملعدتكا91711،16(22،518

رمحد،ور.،حيههالله3صارلحلا..!ا!!ب!لىالىسحترالكردالمالمسيالكامةرالهرسمى

رذص،طلاصي!امممى،الحدإلىيتدداتحدسرملىلابةىالحالميححأ!رسمايارصكليملأادى

رلح-

مراتهارساتطرصلانها4ساضطيط!ا،تها!رشغ4الىتالهياةع!.ال!ئقمللأدراليل

رالكرنللاسساة.رالمصلفرلكا!ناؤما!دلارمدا112ا-8،،213،اللهولصألها،إدركه

الإكلارسحطإدراكمربلاوارت

حملرأصا،رتةليحاالكلصعالدإر!يقطليالى،رلى،لإيمالىبألاي!رلىالع!رر7لا!

(11)3،يةالطإلىالدايةساللهبسلهالديلحلالإلسالىي!رنلا)لموطا(للاماابينلهمصالالدكة

2،



ل!قبمال!هدالىاسل

الى!ر-العي.اضسايدددالدأعالي!رلىاويمهمأ!،ولطهحكت-!يظيملاالإصادوصا

ليسعللزصبكللمإرسثلا!عا!!ا!الهفيكد!س!ا(17)8الأ*بةرمرالزمىا!ساللدص

رحطمنجصالدىالأسالحالملياوت!اتسوانماالطام!لىالحالىمداصناسآلأحهر،أ!ص،دلأالهاة

ص!ةيمابيضاديلرتعىحدنجهكللكرلم،طامرماسمافصةشمرالحامعةدىمنكلةوشحد

رسمهدا&كرتمحا!!+وا!؟وسالمللهبصحتال!لىبح!تطولألىض.لاإلىالى

ط!كللاماصواحدم!دإلىكلاماكلصياطلكلهالأ!التع!ميلةللالادسلسللكلواحذ

!ل،نسحهدمتهستميرمر.الرتصملارحديخه39113سةاط.كللا!سردان!الهرالىانرا!

الإما!أدالنرسمعااعنادعر.مهةالرسلحممالعمراالهامتحد4دال!!!لأحسهوطدا+!!

عثفمراراالكات!شكد(!2)1،3يصديكر!مايرىدا؟!كهداتيبخص،الهاسهفىرتا

رلاعلرلكلأم!لكللألىلىسولح!بهقبيالله(سمي،للككدتلىالمادلالله.ولمااكيرت

سهسا،رسمت!4طرقيكلهـسلكاهـشىلحلسادالاسهص!.سالهاتهـ!!31117،نظ

بأكالى!!سكلعلىا&ص-إرعلكلخيماللهألىكلا1191)ا&بدتإلىاللهمهيأشكل!1\مرر

-21،11)ضأأو

81112ساسهلحاسو!ادساللهللتىبصكود،الى!الحاةسطمكلوعمأءصك!اوضى

تط-مىالطلعلى-وصاش-اسالإلالىصحدتس91،امرسىليرردكابا!تومرلص

)ماممةسالكلاتمدالىصمكل112111أ94)سدمرر.دررإلىساكلم4الأإلىصدماد.!اطمالى

لر7إا3،مكلاالهيةكلاألهب!طمتحماللهأدال!ساسررحمةصتلىليتك.30118

اصصر.بأحلسيدلهالهار!يدصطيممدلىاللهإمما"يترلىاع!مرطلى3ا.لفمماعانمسالمل

2،1أ-اطأصاانيالكيرةرشه،رحمتعىاحلص9115،

خام.دصالصمنال!طىالمابةلممالضعس(1-،2113)ليللحاممهالحابهالهـلماتنحدكا

سإصكلعداديرلةإلىعلكلحمراللهلارال!!دكلدمرملالأ!رعاط.واصطالداشكلهلامر

بمدا2192لي.حاومااللع!صعتسممملهيحررةدلكالحدر3ارعحرقدضأ،ارجرأكلالى

اخ!ا!اتسطليا3اطستادالإطععالدأد!فطرحدتم!اا،اطرالجاتالحاسةلكلاتاط.

شكلهعننعرارادنهك!لنرلى،لهد!ىثمهحلتماكلعىكاملهمربةمولمالإلالى،في.

رلأتلاطلاله!اكفللجاة!سىسراالخصةاخاراتالكاتص!لص-اللهلهاولا.الس

وأتسهنيع!اس!سي-ضمثلارسج!للا!!،يى،لها.مماننع!صله!ااضت

أر!صلاكاا!شازخصتكاتازتروعمحنالكلاتمحهنمررلا21-124.الله-سأفها!ا!!ا

اللهلدحاا!هاوننهإبما!أسهول.،اسها!دليعاتمرالي!ىالحاةلى.الأضاسهابغ

رالنلللاسةسطصكرددللدمىاك!يل(ارلعرص)لاطلأسطلانحعاللهصسدأرالهاة

ععمناطاا،!دايمادمراالىتأالجاسمركارانغالمحنثةللمادبلجدوالولقممدس



عيههـكللياوتخاشرأ.()703-9الأصاةلحدكلرحاداسنحنلاحورأ!الإلا!وعدي!همىوأتهاالله

عاو!محركا!واو!!حى.ص!ي!لىورلا.طاعهمطصااطصميع!.سصحاممأساوط،-16ا1110

إلههص!ةمشحاكض(-13ا2)8رنداتعر!ليلإلههتمما.12:؟،-19-12،828،

(911+حدحاماولىسمكللبىرعزتطإ!

21،81اعاممةرحههومحابةالدمحالةعىيصأاالشى!تسةرلا،كاطلالكلالأكاطيلكاطلرتسا



الأنشادنشيد

،1111،للما!اديالأ!ادنجد.المرتمي-الأرلىللكلا!رولكا،ت!شدالم!دعي

لمالل!الإساسوا!الطتعالعىتحرواتأد-فيد!الصيمدا،دالألاشدرأعد!أح!أ!كمى

116،-!34،1!ا-1112رال!اوعالحمطيبمل!صةبعىونحمتالإلصا!ص

الطتى

المرأدأو،11-11ساواردةالكدتصايانادنجدصركا!!رلجارأدالمصاعفد

الصهرديالقبدص،رحامماالافسكلا!كاار1811113)3،7-!صلها!عىت

سرصياداسدطرصسيتتدأط)كصاله!ردباةمظياكم!حربالى."!!!هحم!ل013

ال!دحلالر!مماالييمدطوصسط%اء!كاوعالالىالد-.الملا!ضيممس!.الأحر-اب

رص!لجارمأبتدياس!رلةكاتاييالدص!قلصالىكاتولضةأ!رس!لأخلا!ردلك،مقتان

عدالمهم؟حمركلنطكللات!!ا!الم!كافمرصا!يكرر!طأمه5ا"ا!مكها!41اخيلد

الالكصوالسهمالرسةصواتلداشبمتعاديلطلىمرالمرتكاا!3لا،!طهسرىكاشهإعادة

نكسلماصانلمملكلألىشمحركداتعاواتل!رطر،دتىاتادكرالس!ساتاتربرس!لىالحاررآ

اسةرشعةارح!م!،حمىوع!!او!رور،وظواليملأورضيصصتديددلكمتللنحة

اد231-6+33016"11705121،امل)الالسهماصهتىانيالمالوالقالقةالىانت

الىعدصما!اإلامدا،يىاللبهسسأعرىوساعردا)عاعةألدضيممديةصالرتلعس!يسحت

هل!سمركلطتسىسرص!اححيضهشككد+:لانلاعرر!صشكلمرلألهسدمقهتكىلماسكله

1128اطاحكهالا.ص!سممنرةح!لع!ححل!دلأدمما!رو!ا11911

ال!طساتهرساتالصتملى.ثيقيسادلارالكاتالبهاةنارحادع!

منهللصفورالغا!ةالمختلفةالمفاهيم

لتاللهصحهصال!رصحمتالهردسحه،الصط!أساعافعر!مداالحال!اتصا-

دل!الإحماعحههدى(الكىاانكةسإشادة3طرديلعدا131)ميالاردةرالاضا:إ-اشل

الكر+

ابادندالحهالحم!صسابيللكصالحسةعنالمركحت.للهل!كانها2-

الهامىسرالأصحاحرصكاتسم!كهشترطالكهلبرعص11،أصطحرص(3-1)اصحاح

رالأصحاعرجتاعاا!صلهالكليهشحلتحكلا!الادصالأصاحيهارميللكةالعصة

للحا!محةصلحدتانامى

سىتمصماشن!12الز!مولإءدنطالشرسالرع!حاديمةطمماوح+حا*ه*+3هـشم



كا.الح!راخحعبسررترالكدتالمارات

الحاريانبممادجسصي!وب

()أرد!حاسساللهإلىال!دنجىرالمز،تدلةوصيه،سطة.صد(105)دجلة.صداا-

)كب!ليلحوبهالحدبدرالحهدالقديمالمهدساشةالبهعيلىإشاز11131!-

ا3لأحا511اولمماكل!!ثهلحكلريا

لىصاك!اوةعااشارة(221)--

االسرى)كرلىال!لاى.التسإشارة511)-د

اأب!ايرص)كسحعطه"!المديعةتالصطظصإخاو.1681ص-

اسسهال!لاصصةسأدل!لاالخد.ص!سمسهادىرىال!الممىصالرلاالهالكرلدو!ند

و-ا!مرط،يالصسحةصا!شك!راسوا!ضحاوةاينهاضححامادكاالتلىاررحصلهاالرص

رصى-اصر-)،لكىاصعرلةلرصفنحليىك!حواخع،رشمهاكهر.)الى-سللعحة

رياولالميرعيهيطقر!سارتتصةبىالثدصرأدالأحرالص

ر%!إسا!كليحانهاوابيأالكىسنهالحاوالهةالأنالعىشلت!اتصراعر3-

ول.رالرماالسهدعنشراررح!عسةومراصليلر!لاالعهدعلا!ةخرعالصادحمط،و-.ال!د

تماعدلك!-انند!رأداسمصىكاالأصوصمعهرالكتالحس101رنىاللهي!والأمات

الآشاللأ!ر!نعهاللهعدتسلهدشطا.الحلامزلا.طرلكاد-ليةلل!صلماللركانىادإ!

026إلب31-امرشعأكاطبنررصعستالألبها.عه!تلدي1،ص1،لمرالإنارةعهنزلم

عرأكر-محردسالثيصر.الملاا-ملااحلص(3!،16ح!نهال/\-311إوب،ه

م533عامرديالبرمارالمد!دي.صارشحهاللهساللاسهنرصحانيالالأتعىكرءارمحاهـدا

حطدشالألهلا،ك!+-535!"5!7الىرر-ساثالنسططهمبعاداد

سسياسهودامهممات!الىبهاطقأضدةكرلهس!مدلاالندصرإدلاللأ!كل.الصلاسبة

لهسما!طهرال!!ميا!كلحدالمرلألى.آح!ر!.علماصيكا؟للدصصعدنردورلكررررمما

الصوسا،أحلاليسلسمالصالكيمسأغمكطالاحقيفةرمي.وسهرطصأرسارةعطىتة

وسر.الإمادليسطانير-را!رانهراترا+صحلالرالسادال!كااسلأعالمليإلاححدت

كرس(لمهااص!صلم!درح!مم!للعلاتتردصارا!حاال!رنجدمدماالأرواعسالدحةالححة

اللهسحمصرحرس.سلةممكنصللاالصتصسصلااللياياصللآصالراحلرنكلرصلارلا.

اهـالإصاىررع"رسعاذيار!الىالإلالىوليتدكلر.الشاروحثإوظدالناتربةصيالصكرععألى

لهندلادصار*راتمقأحهلىرخبصإليصا!ةإلىنو،ورحهادفصداالتحوسومر

سصعسكحدتيحكرالرالمتالثاسلةصاتصرككردأدلمرلهتشاصكت!الله

مرصرعسانكور--ىبحلكلمامهكف!؟مرا!صلح!لط،حلكلنىالكن!ورمهكلطمام

اديالطاسالضا!ع!ترالصحداحىمرلإداعمدطكلاللهووا!حلنهمرأنىدكرأالهبنة

24،



النبمالىإل!اله!حل

الحهتلل!كصرطأدنطيمرلاالا.جرل+!صاييالتإطللحرلمرالأمامةعالإحلاعىييص

بو.الملايقرلحميهااللاايامدلأسلا-لأ،86)ا!لموك!وانرواتتحر!رلائشىلااقى

الإصا!الهاةحرا-يكللتاللهلأد.استللاصار،!إملىرسحز.اسةال!مىال!ر

الماطسالصولصاتات!رمبناصهلىوطما!ا!صعممالىطالسالدبالمرمرالندوصر

،ميمرال!سعومحلأوعاصالامةأضد.صتالدص!س21ار91ازصالدلحأمح!س

دأالحرالناةعلىلاديالميالمح!وصرتتدباالحرتا!!ماتميبتالى،131-221)ا!

دانبعلاكبرةريا..اتواووحل*الهبسا!لد!ق.احلاديالطىحالهـيلطسلتحح

ا.ابتحنه!ادىالمىدا+!الص3أساالحالكدلك1(8:7)،شرط،واليماالتيطعى

.ا!صشسهأدشراياصحو!

لأمراعرأراعه.الاإدأسلرلكىاصوتاحلطلاملىالحدسضافىع!بتمرجيمص!هـ!!

111لزسكللأحمالأد.صاسكأوالأوصمر.الا!عرد،المدس!ر!لأ!دسد

(2-1،121،1-419سحرتع!الح!اطلنه(إعراولطمر،أخى.اللمطراصحدام

اتلهارمالاتيخقلاالأمرملاكا!دكلا-.الحدصىكا-الت!رمىال!عمدار!صييررلا

.هامالتار!.1،27تك)،حلقها،اش!ك!أ،الد.صشح!تسهمالجا!اشىاليها!هـي

ل!ي.ع!قاسا-تحيرأسكرسهس5طلاالدع!كالىإ،ارصاتصا-ا!ممدةالأغةرقر!د

لا!ط3،+!هممرحادراودبقطصاولي!التسةال!ثسرععللمادا.ا،وراحيىاللهرحرسوالطصملز.

!نط،1طمرالأصرصهرالزالالتدصرإلىالهاحة-سسحس،الحالممداسالحا!ؤصت

سهمرأصهالمىالىاحوقتيتاوةال!!!يسمأدالى!أرادلند،روم!ال!المحهسالفدسالشاله

انيرعناكهاات!كةعنهتولحرد،اكرللرلاشطكلاليصرلزأرعدطأشمررالالحاتسلي

لى،اطرلى،لأ،شمبياحرسيهـصلالمرانررح!ل!ايامات!م.ح!امىقلطعوعدسهايتط

الإلت.للضعدىداتماميفالدعهاشحدتنيرالحهرلحواواعرالهبميالىإيا.ا!اأعطا

صهام!"!ةطنبسةكلأطممااللهوحة

اووعرشحدما!الداحلىسالملاسةليخدت4النسادرعكفطدةالأم!!ماالر!لممرلىالفدصهـعت

صهإصا!س(33-23!أص)لثتطالحعلاطرم!ام!تالأطلمكر!سصاشه

الا.لي!أطالأوراحر!اإلصص

كسعا!رسرنه.817ادالا)تايما!ةالعسةنر..للصطراضاللردالأحمرالها!مرص

الكلةاضحايةعدمحويالص!!دا-)2:13شكهلبغالكهعدهـط،(لأ83)الكسهعر

طسمدطرالامامللهالهحهصمصع!مرصا312و!الدط8،-52)الدلعرعا!الاضز

ةالماس،لمحةرصتانيالحةوص،و،نتى

والمهرماتصصلحراصة!اعمة%ا.رسكةونردادشىالةاالكها!رةالزجهصةأ!كا

\ا-!ا1!مينرا!.صا،ولالديم!ادامسدر-ا!حاوا2ت.صدسدل



لهرلأحدلصدلطتا-الس،البمبرعاد!شحصليداتالدإعلاداسعانطهرللصالس

.1،951،-221)صلهدكداالهدليادل!واتالإظعهررو!لاترمماعرر-.سرالكهالحب

ه!الدىانحصمرالح-عرالى!3(21لملىسا،23-32-5رألى110،2كر39202ورعا

+كاتععالمرركلكلى(511!رةسا)عمشمغا211الأردلهضاردد-تلرص7(1)سي

ليجى،صرركلمحدومراد!2114،محةلرليرغلنةتاسص!!ادحنى.الكللات!د.الح

جقي،حل.صللكالكداتليللكةكالأالعالرهـد!حر(2116،الرصباراعيلهراط

للىسهرالعايربممى!شها،التوالترلةالماعةاتصركلاتررمت.ا.لأ)،،عهط!بى

المطملمر!ما،ياتشصسانحديلا!للإلهيحنهاالصن!صص!راعلار



إشعياء

صلص.،ار!المرعهصرسيامرصس.إتالي31ع!...إشساا-الكلطاساطلى

!لهرداإ-ايخلشحهع!الد،شحاوساتاعلا،تأصحاحاوض!تع!خريالايال!ررضى

حاسلاسالأحرلىالراتندصح!يماا!حاالآتالحرسنمدىعداع!ىوإعلالاتثهر.ار!ص3لاوتلاد

را!حاعحرلىميسرشهبخلال!يشهحرابماصلةاللهرصةسةآح!

وممرظمعىلاا،ملي4أووضكلرعاصهااالهر!)اللكهبه!داع!رآمااليآمرمىس.إشحسارر،إعا

111)طردامدنرح!نجارآحار

لسفراوممشلاتاكسام

:ا-،0،12.لأاوالدتمةكالهلاصالى-ددعدالنىقىداويه

2،1-112والاتنا!هادلرسةإعلاعات-2

6-21122ارلهيرم3-

(1ا-ه)3!الح!مئما.،-

-(1-،3116الكراتاررش!ءشا"-

2-6()،،ق!صصتطص6-

ا-17)!ال!تأعة7-

8-،5112!!الاساسدرلاالله!حالرىلاالدس8-

61118:ا-8دا-الرسةالنماوانرالانا

1-61113الهكلس.إشسارتا-

911ا-8)370رال!احدصارص!الي.إضسا-!

(-17ا71عاسشلآية!-

12ه-81)7مالنادال!ر!-

ا-،ا)8سحاضمبرش!آيهد-

11-59)8الى!وحر!!ال!!مردص-

(ا؟ه.ا-)9،!رتلاهضهال!اظ

-17ا9)اباسدصدا-

7،2



الحز)98-،أ،ا20-عما!ا!ص

؟6(1-2ا:ه)اشصتخالرالارسا:

5-ء3ا-01)أ%وعهدعد1-

(11161)ساب.ارط-2

ا-16ا!االياصةالثكرأحابى3-

.،1-328-ا:1)3محيثمر!رماحسضيصلا6.

27(11-،131ال!دنملكهادلرع،للتحرورا-

23132)14سنرءللطس2-

ا-16:،11)01مرآ!ضرط3-

11،-1171رالاصةدتضرور-،

-لأااا")ل!مارىاطتسرط5-

2016ا-)91صرشاص6-

لأا-1211أرنالهار!ممرلاللضهرم7-

211-اا!؟11إصانلدالصارأ،ومركه"-
311-1331)!ارتادددشايم-9

2(ا-ه)22أ!3سعرطبملكرشاأررفيصررور!كاا-

-118ا)23ص!رعردلأضرطا-1

.(31ا-12،27اترا!!ةياوانهحيليصاطدسا

-23(21،)عاتحطةعدضالحةديرت-ا

1(ا-2512)لمهبىرالريالحلصللى-الر2-

121-621)ايهردلعرلهع!لانهاحا.تدا-3

(-13ا.2الاار!ضصرحلاصالمماببمعقاسه-4

012.ا-32:)28!طكمفندللاشهـبئلكرسالاطيا.

-1912)28رعرداالرابمسرالهرن!الات!ديرت-ا

(2-،ا-92)ادانىعقا!-2

-31133)اللهسالنعهإلىشردصر!يانمه3-

311191ممررلساورض!سالدامعالله-،

013-321)روعارصدكلطبرانيعلاص-،



ا!ديماليالىاسل

.35011ا-ا+:ازاواباللهحماد؟لاشا

لما،13)33الحراشصا!الحاد!مىالحانسعتا!-لأ

-117!)،3المالمقرةا!ا3.عدادسمةكلمات2-

11؟-)،3اشاتممعلوالركة3-

ا-93:8(.3610الطهرحرطانس.إضططصا:

،س!ا-ا-+361اووشم!رليحدصاد-ا-

،--لأا-+ا!شلأضرطكصال!-حلر!اعلالىإ2-

21-8-+ا!هوواطكح!لاوصلاأخدطل!تهد*حطل!-3

131-12+)ار!نمهاسهيورحلاصحترولمرضحا-مرلحة-،

-8،0122ا:،.)الكبر.لر-عاضأ

131-ا04)الصىالى!جادلأا-

ا-"112،)الزمىم!للرنبنالى!مراحهة2-

521-1،!)مةلأرالصدا!لىاعط-3

،128)3،الكلدالهالمرد*صالمسالنيضهاوة-،

1128)،ء-الاطلهالمادةصداللهعىإصاشلضها!ة5-

(15،152الرن!و!حمدا)كىضاميلندا.ص6-

511-56:1،7)إصانلدحلاصممايلض!طلا-

-1122)8،إصانلملاصساطةيم!اللهمحد8-

-اا19،013-50إصلأنجل.للا.عنسإصس

126-ا،19فيإرط-دعرنهاربمد-1

11-اا5)البدطاعةاصانجل3إ2-

أ-16()51إصالىكلالحر!وعدمالىليالند3-

2،211-11،17طكاصاولىبا-،

112-53ا3!2)الى!عدألأم5-

ا-17()54إلرانلتعت6-

ا-3؟ا551انفىع!انطنذالمة7-

.12-66،،ا؟.)*لدمروك!رواتعنر:اظ

-18لأ:،61إصالل!ادكة!3الأضاوكة-ا



6113-53)56الاطلة،عادشهمالعيالىالتادة3-

121.،1الأهنالزآلمة3-

(1-14"ه)الددىالقرلةالحدت،-

لأ-؟12)95للحاةالكظحل5-

.(12؟6)الى!سدكقيق6

(11-61؟)صهسردلحلاصالاوةالأحاو7

11-3ا)63الاسالنص8-

.7311-"6)63الىطةروطصلاا-

125)65-اواررصا&يوت1-لأ

التاهـدخيةالخلفية

اللكة!يومرععوعامرسومحارألعإدلامنلالمطام.ا+ممساحعشاطسسهممركرا&يالرتلي

الش.!ردلمارحماماصهأصامالملكسلصادم!تصعدبهوداصاس!حك)رالعيإصرانسل،عاصسياانالة

الكير.اضعهمكح!ل!لاالدمى+،الايالمصيم!،تام!ا)يهرداالمحر!مملكةس.اذلادروسالكر

-12ا9أح2،،61!املاحاىس!امر711-16أح)2رحاىا-لأا15أح)2عر!لاتل

اخارالجنر!هصأتىاديانىرعاصرصالاللىسرركاتالهةالأمرران-.للحلاسالة-!سحر

الديةالاحةصصا4إصانلمللداناسسصحاماس!-شمىإلل!سرسابه!لسا!

صرداعدراتمرتادانل!مىإسرانجلمملكةوكاتالروجةمالاحمةنجههنكاتالايةصانجةأسا

إل!نصلرنكادنس!فاامهزدكلانه،ال!احلةانكلاتلحصإصانلسثاقصصكا!النىالأحالممصعدا

الإض!اببمسلرلهحثاودلكرالأعىالأعطمالمؤغلإصانلكاسعاموسحه،إص!انلمطرسهاما،ا؟

الصسيعاساوللادمحرك!إبهامهالذر!تهاابحا:

الهاصهصحردحلا!ليالم!م!اوردولحدرأصنه-عركلالارصاابحة)الأرصإصانلدع!كلما

آلحابامرعلىأطلىكاالحكلمصالكهرالاصر:ؤإصانلملكلحرىسك!كلاودلكل!!راسلسحرحانه

ا"الأضرصةاالحلا!سصاسلص

رصلاللىالرتداتسحمرلاالهؤميمححهأرحإدماق،27)783-عرطأوصرساالملكرصلوسد

انالسإل!انجلميمح!هإلىالنالىب!ساميه

مملكلهكلكتسفد،الإص!انجيةاللكةمهعاتالذىوا+نصادىالاصالاضنه!ارعدمصالعكىرع!

لفرطخىتارسحهاطراليههردامملكةع!الهحتسإردأصطكسقدالأمنراوهلا!قئصلهودا

كالأميوسالحاكهالاصمىالحد!دإصانلمملكهعلىيحاكهسنا،مى583عاماورضلم

(1)ع!ا،س*!!كح!عا!+!س+.(،!!."ءي!ر!5

052



الت!يمالييىالدحل

مى19-329سيرعمامطأصة

مق،87-9سصا!ناأصة

مق2،8-876ل!ماعريأصة

مق5،7-8!2ءط،مرأصة

.بصيهرداتتإصانجلصكىرع!جةابوانعد،!ان!داحلصسللمدبشصعطنرةردلك

كصسلملاكىال!علىللو.الن!ةعلإصانملولمرالدجةالحكمديحاسيمىارلىالىالا،بة

صحاا-2.ا-اشلأ-2،2مجا.ا8-5إضاالملأعسصحاو.السداعرالادة!طبضمها

ليالاحماعيال!امصأط-117ا10اشاادباممديالشادىالاحماصالطمرات(ا-34

لأإلى.(للصال!راسهص-ى)كاااللام!نجةادحهةمىالاصالاسزارملارسسمصأسثادجمهروا

الى!عيليالتيمعلاكىداروالهمع!صرلدلهع!تحظمار.دار،معحاساساأتامالى-

اد!احماو.ادىدازرمر15-51اصلاالخياور،نمةسا!مالها،مكلعهأوصا.مما.ضس!حدرلم

طكاالى!عدأ!داووعى.حاى7111-!12ا!3)ناوداطلصىللصمصصصالسالرتلي

ودارد،اللهيطىافاصالم!س7(ا!!س.رحا(15"ا!!تورارعتاعد!أص!ىاكبحا!

ضعلاوحتسألىاليلانارورسداودارسوعدودد-3217019113!دص!كلإلىامدتاني

(4117)2!الأولإلىدارد-ص

ي!ون!سلكعزيا

ستكؤتاسوكادأورضلم.ليعاماوعىاشبر.!هر!كللكهعداص!اسا)ع!طعرعاملك

كادكلل!،،لمالرشاتولكىأس.(أسماعلماكل!صالى!ديمضمرعادعلطك

ركالالرص-سوأفام4وساتسمإلىاسصلكالىاللدار!ر!لى!تالىتمطعلى!رقلردلج!حرلىاف

-لأاا51مل2)فاورالأرصىضصع!لحكمالىعداللبابىآ-!ا

ليعصالخحروالزسرعكطيااتصدرعطتهامصمااوحإلىلهرداوصك،عىعااس!تادةو!

للح!ق(!دتصلمرسارارالعالهاتلال!!اوس126اح21!ىتطرطاثانروردرالدلى-لأ(ا1،ا!كل

!ادنهإلىلةكالإطاالرنجةاللىقليكا!اابحكمدم!ادسىحت،!لطهلاطىالتجوتحات

لىتدل!اتوشطرص..اصاينأحاس)عرراطلاتمدلة.لاانحاويالدشتيرواعادة،الصلةمعات

(261اح21ال!ت-كار+،الأرصاسالهعهعررر

حركأمد،لامط،لرصأصاتصااسهح!طردارحالأوعحتناسةطررساواحهعطألىعر

رحثاالتعلىل!سدكلرواالإضارةط!كاسنامايهرلرلى.رسحمهضهرتأطساكاحاصلتسوع!له

رنابكىأ!قلهرعهإلىشحع،ل!صعيااللكإصايهلأ!الكا!،علاورى115،مل)2لنب

الححرو،ممحع!لرلدالى!مكلر؟حل،إلههالى!رحادالهورإلىللهاوسعتمدرلأ.سار،صطصهأ

خ!الهكليدعرلالنمبنمرددصلصلظللكههولاد!الى!ن!تحا!،سا6116!اح21

(،16عدداقالدالر!ماطعحررأيحروا

رلاداالهللدعطرتارسراياسسار!كههسلرلىظرسهلأالكاصمروكاالهكل!!عط.ورا!ردحل

تبرملمالألكمتياكاشمىصاصع.للإيثادالنس!مرودلىكيللكهةولاللى!شتدألىعىلا،كلىلى



!دهلىدر!عالحق(عرة!صحر.أ!اخمدادع!)ركالرالإلهار!عدكلرامةسلل!رل!ساال!شسة

لسحورمدحممحا-الىلالتلىالكتمأطحههلىورميححالثتع!حنهرعدللإينادمصرة

طلعرلا31ادير2(16-6!أح)2.صيال!،دالمح!رعإلىلادولصمرالهخىلىطمىلودر.

(61اضتارد)ايهودرراصصالترةرمرأ

1(كرآشاسسنممإممرت!دالالهحاوليالاس!انجليةلملكهاالنالمملكة!يدأتاكيالرتتوثي

شهدممدالألقصلاحط!!ابدللكحكلأ!امتتمصع!تىطإلىرعادتوالاودطسلهردا"ات

-ا!!لأصسك!سحردالأض*لإمالة

للى!لالبم.إضعبادعيمق2،7عاماللكعدلابهاماتابيالةليرلالحدب4النتملارلي

ت!اتتادلعد.ا!بةال!المحرلطةححماتمرتعاماأ!س!لرالةالديإشبا.درور!اممرطالإصانل

)صدمااآرامحرشع!تعدطم!لأ35مط.إخساابامايارلالالسالحدترفعوندرالأحداتتا!ارط

-ا7+شسالد)طا،ضرليارح!صدمعها!ىصالدحرلع!ى!رعاصا،!رداارص)إعرنهل(3رال!ا

مق732-مق733عامس+ء،اللنللىفم!د!ولمملامداو!لى3-117اعدادالالددللد-ولم412

7-8(16!طاألالدملكهارص!رلل-دمادلاصنمكمرم

ممكهادضوآوراعردرأحدملطرمبالىلحمحأكامإصاشلاوصدلحراش!ملكدلاصدحكشنعكا

92(15!ملاأشإلى3ر!الىلطارصوكللحبلررحلمادرطصرررلادض!،لع

نيإصصدالهاصشساصمس!وظعنحام!722عام.إنبااليجاةليرلعديال!الياستأما

عاماشعردسدفيلحرأضررجدضسارتاأضملكالاكلصحمردءر!،ال!ل!عاتالامرةعررط

ألىصحرلىا)اساشورملكدس!حارل..ضعاالسصمةحمامردي(3-ه17مل2)ناردمق711

17-18مل2)فاردطضةمركةفرمأطمبرمق17عاميهرداملكاممام+عربالدتمديآ%كمبرلى

رلدالرتمععهدنمايهكاداشرر،صد!ا!اىياد،إشعااليادوكلطصةا!وماتمدحمدرس

متل!هتىيلسهاصمحللمحرد.إش!اليككللممحاروعمالورجكابح!لهدلكاصانللحلض

الىتالبجةالأحداتليعاطم!دمادادعلالاتممداتسادورطرلهصانمبرميبهيلأطت

الكتالوزمقالكاتب

رالاكلالحلم!.،رال!رعىرصدالصكا!مرسرصطرلعدكرةتلىت.إشباصمركحرنى

التديةتالمراطستاتيالمدطا

مراصحاحاوش!تمدالكلىكلهالركاضمر.إشيااسأدعدت،حبالدللس!الاعتتادطد

ا!.تلممقاناسلف!سطشالديالىثبا.ألىالتدك!اللارصث!ا،لاما،كنادممهاتنراله

،-166اعحاح)مىالشاس

4رايهمال.إنباص!رممنهرا4صحايهرعربالى4!هط!"هـ!!15لاثاتاالبهردياتلردلي.رحا

لهاسةادسصداياترلت

الأحرالعصألىعرالكانسصالسدلدممراطةكضا04-66)صالأصحاعاتيادامتندطورلدولشرة

يادوشصتاياصحاطص.صضرةطالعرالنى*محتالىا+ء66ح!بسملياصططتمكيرحدبمت!



ال!عيمالمهداكلا!دخل

العد.ا-عرالاصالنىوحلالاليلهايةسالترلهعاشس!رفعرسكها166،.)إش!ا

ترإلىت-11،166صرالأصحاحاتثصفللعرالكاتمر.إشيا،تب!رمنممقسالى

:أدمحررجساعةال!الايساواش!انالي.إضماعبأطكسرو!عرنحصربمطاالى

ام988عام

كاتكل.إشحالالىلزم!داديالشاليها!.عدمىارايلهحاالكيىرلصدىالأصجةالىرس

رصمكحبهالص

لىتإ.إنباص!!مردرعلا؟هل!كأ+".!ءا!؟عممةحل!،"مملأه!!حا3"مح!هلى!ول+!*،1!عه

إلىشلى4،ولص!ده"+!لأ*يله3دوس،ردسلدلكسأسدإلىو!سايه-العصرصسا!م

افيالحرتمحطر!اكثاورأرإلامقالاولالت!دحسشصورملىطرت.إشبال!رالهاشةالصمة

مدبهاكة!حظصحعت.دالاتطادحمتيحله.انما!رع!سهامىنم!رالفياما9،لأالرار

.اللادنطوانصكناافىرإدالعطرطه

الأصحاحاتص،أرليات.إشماعلحانطد515ء-.)صالأصحاحا!ياد!+"*3درص!د

عاشضحصسا!ةنمتأطشداتى،اتلمسالحدالهاصةالمرس.ماضا.تان.إضما66(-)56

تمت"-61116صا،عحاحا!اريرى4لاتفرلام-"،.عامردككاطمىولىحاأردتس

كان.إشباعلهبطلقالرولىبرالكانلارمما،عفيلجاعحرللالدفيديعاششحصوا!

ىدتلحعىالص.أصاصليصتالتدسسصيوطاييرا!اط-

السفرلحرنيالتاليخبهالملرودتبايناولآ

لدسةميرأ!رشماداردطسطرلىطل!يلهرواأوصسيسحها،سالاتكادا93إلىا)إلىس

16ااش1لى-بكللى.إشبوعرةسدكهـصحاليكلوىكطلنرطالى!!لهاحلميياشة

رتهم،!ة!رتولدبهرداسدلىت!رأشاسلأللاصط-التدكرلىصلىكا-الأويبالأصطحصاط

)أصحاحالانلةالإم!اطر!لةلالها،!رتالص(26،9،11،153،،إشأتاورالىليرالنياالهحكل

جنرواساد!كخاركررش،رحا!-112ا14،1220،)8،رنجكا!وحكطلهالةأر3ر.7،1

(4،28،5،1)اليكل.طإعا"ة

اللاموثىوالتعليمالث!ابةاسلو!لانيا

حولالآورضلس.إضماحطلم4-66(1سا،صاحاتمأركأكدالبهاتالح!-ارا!حاال!دبرلىبرى

سطسانيتللدستامامخلمةعصةالقحاتسهت!ص،الهد!تاللامرشايصلمرلمةمقانصالتر!

لارادراروشلم.ادكرلةثرمافا-صواترسحابحديرللعةمرواإلىالينحلت(-93ا.إسحاارلى

نجاشما،-66اسرمرإش!ا.صانسالهر.لك!الكلصة3وأسا!دكلاانالني!!!طد،لاسة

إضاطما!طسمسبنالر!ولستلتإدأررفيع!رفعاد!رالشاورادبرمةعنتجصتلهرأعر

،آتالى!ياداياصصيلنصسلااورشلمإلىسصاعلهظككالياتا.إشعاوكصت21،

11ا-52،6،،8!4،ا-3،7ء)نارلى،لدطتحرترصالاالهارسصرلممح.فيدال!سمنبحررمملبلير



صكلاممي4-66(اضاكيالراو!ةانمالىيأ!النرلالىاتحررر!أرالت!ين.الملابعى-وط

الماوصكورشط!درصحركايانهنزطعامكاتيالأررضبي.اشمما4سانالزياإشيا.س!اليديعاش

-12،!لد)مر546عامثماولصالالرمطمةلدطملولىعلىنهلانحاواضهرترلهالحيسلاناكار

!رلامى1،5عام!فدثكرلىلةاطمد.لياناس.إشماالىوسحح،اك!وشاسحاداتص3،25

التل.لىمرحهةطرنمتكسرر3(راتعةطرسىتأحد(لىو-تدلكرلىالألحا.كلةسإدوعب

-4).ضليوةا،ظأصةفيدلمكااداسالرلصع!رمة،لهاصصطهكاتالتلصرتزاتهمالبد

النديرد.مزلايرىكاالأصحاحاتملهكاتمرالأورشيس.إضبا،!واحع!مرةرو166

رأدحاصه،الكلاصأطع!3كلمينطللاالى،إشساسالهدروالعهدسالرارو؟ا!ناوا!ساما

لل!المرلىالصوتجمم959-كسصا3ا،عدا!)شبمواعمادأصحاحاتإدمتةشكللمالأصاو

الأم033عامغأعحاحاتإلىشتا

امامممحلكارولالكاسمرعساسى،لزالكسا!هرالمالحدممدالهدكاص!اددلكصراكر

الإلصادعدراكلاماللامركيانمبممر

ادىسات.إضباللامدأحدسا!ةف56-166)اضالعرمىكاتالهر.مأدالمكلصيعصس!ى

إلىعادوددالنصصيخحدتا56-66)إضأرعدلضا(،ه-4)السصاحدسا!لمهعىصت

اشد!(ططع!لل!واا10للأم!رت.لإنماكات،طأطرصروسىلزاشكلا!ساحهرمرا!رشكل

رحهيحتصلاحتللتلنلامداانملبمرخمبيطحمرلتلايحهحع.إخيا،دوطكل!عدبمةلأحال

أددعالى.إتألىدلكس!شصعاا.تلا!يالرترا-النادة،ص8161)إضا،صانلمىالى-

الأحسؤالفمالىعر.ليصاكهاراعادتحطحمطنارالي4الأمةالرلهالحماعةمعللح!طإصلا،له

ادىبماطيري!ي!اتألأ!5+لمهحاهـ3لرويلئارلسأما،للاسيهأحدإلىتنهصرسد.لالبا

دصوراالشحد.،رشلمسعاشضحصتمطرحدنل4-166)صالأصحاحاتادام8!6صامطهر

اللا،نل

دا.حلىرعحىف!مالحرطيخلا"-66)6المرمىتانالهر.الىالاخ!سالأع!الحصررى

الأسر.ال!وحمطالرسا!3رنندالمادةمكلط3الناالهطلعىرةإظ-118)56لىمحدلنلا.مادشه

ألىن!6-162)مىرالأصحاحات791،اإضليملكرحردإدرالإسارةاليقلمازس!إلىضالى

الىس(12)66!ىالإضاوةررءتدانمعزوقتاتر!تدلكى.ملطىإلىصحدبمردرالمالى

مق،2عام3الدىالهبكل.شاصلدأرارند2ا!تس

سحعصاوألحى66(561ميكان.إت!لهأطلقرادي.إشماسكانالهر.،!الترلبمكعرسا

عهالوتصالىسهوطاليرطد!الىالسنلطارسةإلى-الاخ!.م!لاوا!كل-نارسحها

المكر.صانتصم!حعلأدلصىاعرداولالشرالاصالعالممح!!3!هلل!5!4نلدرهـسردساط

ممااصةصررلىنادصصرأ!ع!/.إضحالصرالاخس.الملاساولإلىيحردالصاسحد.الأحدرعدم

طصة-ال!ررمادةسبهاملةرمدةبمنلالص.!يم!ممفا،طصاسامااتيلالصررةالصننتإل!+ىاو

اللهحلاصرإتماماالإليللرعدأجةشهادةميولاناتتحةنكرلىالىمىأسد،-66(االهلاسطمرمرع

إلىمرحهةرعدرطلةالىررطلةابلادنلانمىالزلىلي.إنياسا!مكادركلعحركلليلني

طي.اطإصاشلنملال!يالحمرالىداعلادن!حصاللمانةالله!ةتمدالمرلىوطأدكاالتل

!5،



سميمالعهديكلالدخل

عصركلللينا:ضصوكلا&ت

الاووالعحىكلليوأتو:رلادسهكلمىلتلهبااللهجمببلةشداضبا.صرإد

سرعاشفدلكردادلكسلاا66،-).إضمامىالفاس.اله!كاتأ!س!!+د!3سلحإدراردلرى

أرصىميحاتطر،عاضوأ-!يد،-66(-اايهعحاحا!ممه"كاسلأ!-آساالتد*!.الحدعركاالي

دأعبرالسيىأنامشحصصشرعحسا،،تاو،كاولكارصسردةأودوا!ةطهرلايلىطلمطبر

الأررملللط!ديشمرالىالأشحادلمحى!رركرسلطسوحالأررشبمصنحدتاسر.طتى

11،91دسي،+للييرااطسسكحت31،11،رسى1911،+441)إش،راللرءوالديا!

لكلا!مارى!ر.الأوعىاواىصراتبالأرصاطرا!مىاحداسإساي!كلإصانجلسكححت

لمدول،االحوصشحدكا(11!220،6،،إضلمالداس!3!7!هسحمم!!ادعطارصجم!ببن!

(9،إشاوصالتاتأررشلما-ارص16)62ليرةالإظرووتفالىلدصنرابىالأحرى

مدتالى.إضماأ!إلىيالاسات،360،8115،ايقااساروالكانهرعيرنيهرداسس

س7والمردب"ممدؤردواعرلعتنحؤدلحلحهم،نسهار!حلاصالىوالطلعال!ة!رحا،عحاحات

ران!حرسالأ!ر!ليرحلاواصانايهاطناركادعلالالصالىأوص!!صملأالي

1191صع6525،!.لأ؟،مع1،20313مع،،5)تال!الصح!ئ

السصلوحدةالجديدالعينحسهاله

نىإمموللىأحرصرايسافى.،افصمرصا!دورالحهدسال!دطجتطرا+تالإضاراترددت

المهدلهمحدصلنكممايهتد!طورسةاملإلىاررلم!لىرراكارطاعالرص!!رحارد!

!لكوأن!محا(أصطل!راالة)لكلاكلن!كارمرسنالضلىاس.ضياإسادسدا

بئ*ايزصالمعدد!امحاآثاتصعتدكالىبرع(أي)أيه.رء+-138)12*عا!!للى.طأ-

يملدرسه.،الى!دواعانلترل!حرلاصحىس،ساو!3،11إشالالمد،لالهالدىالي.إشطلرل

نل!صمراعلهعر7أعىثدا!حالال4إشما.لأدااتيهشسلملادا211ورحاص93اعمدسشح

،لل!رشك691.)إثباسضتالكلاتومله،!اشم!صححرايت!سهم!شررا7ممرححررانلا

عه،رتكمسد.واىحدمماإشبا.لال.112لرحاس41اعلدىروانحةمامةكللات

-!ةالادصالأصحاع.وإضيا0153)اشباصاتاطت*14+-ا211ثرحاا!صمماسحلص

القدى-،ر!لهاككاتالي.إشصباشحصإلى

لر.مىالرا،دستة*لىالىصللحما2-33لأ)9وومةأمل!!ولال!سلىلةرطلي-

طهصعولدا،صلدضد،إ-انجلمهةمىممحح.دانيا.يدك!ا9لدمهسلأ!)علد!مى.إنمط

اتلسدلدشعا!كاا-انجلضصليممحكادال!ايهرممملىاسسه.إضساالىانتالث!

وس92(9اوريةشال،إثيا.سقركلا،ككلاتبخهد191إشامىآحرراتاس\(!)اضبص

طس9(ددمةليأ!ا33اعدرس81،211.إشبلمةسلىر-لي!حعا1ررمبةمى32)عمد

.8161!اشا

رش!هأاا51،مكر!مر.كايالكلاتايز.م!اارص!شم13ا-16-1)روسةرطككلح-



03سمرل.اشما،يادالكلا!رود!11ردسةمى16الم!دارمياأ57.إضعاامىسهاصط

اعدددي65113إحماام!افاس3،،رشط.إضبابحاص3،الما:لأشسم5511)اشمىالناص

6521.إشمااحاآحرانقاحه11رومةحا21

آمرصس.اضباراد4الخلتالص.أحرال!ا!نجقايراطمدكلاالهحامط!،الكلا!.لحلانجصحصمما

شضسامقلأ1،71عامي!ساص!هفادىمر

ودعوته)شع!ا.ال!بي

إلىاصرلهانمد،سطهارصصاطهاص.ص-حاطءالهرديالنلدميوحا.لأمرصاطالي.إضعاكالى

وكل؟حرمليلحمثالحلياللهصرالهعهخيسهورحماوحلاركادهـممهأرع!لاالملك3كابراللكةاولنله

وأىصالهكلسيكا!حضاوتصميكلاما.إصحاكا!ووممارآحىسرح!دالاومانلراصعرصلطاد

دعزمىسكىحى(-،61)إشالهكللمملألهوادطعاليكرصعرالحالىالىورمىدعرلهرللعىاررلا.

رسحه(1611مل3فاولى،2"انهرطعلىار!تلصالأصي!انامدسكأ!الثامىأ!رساالكلتونجى

)إضالماديىالنادةسكيرأتخلص،اتي01رالأساال!تسص!اعالرضحهاتهامهكامليلطا!الي

رنقلمماالحاكلمةالطقاتباةلأطرلهعلمع!كا!.إنجا!!رواصع33095102611تار!4لا38

،ا-16؟3إضاوالاصههارالحرلىحماةوعلى،رالاضالممرصالطمل!سعالهىإح!اقسيلنلمنذ

اضارلاعصوأءلالىدكلاررالملكإلىالعرسمىكالىروكا4الدسهع!والها؟23(،7-728،8-"ا5

!ال!الا!لإلىواصةومىالجراطت،مح!لضوأعرالهااريةالجاةسمصلسككللم.إشياأرعبر

2،9251)28ارواجةرالحاصل111-51والورما-3،8211112(11الحطاش

الر،الكاسا!سىالحرعى3أمى(6)إشالأعطمالملكوصرللكرلى.إضمادعؤوشد

وكا!للنصسالقةلر.لمحنلعر،مما!حتدعرنهالىنلسعصردصدي،اللكعطوساةصة.ردي

إلىرالمرةال!كهمحرحاللدرص(انصررحكشالةكلادللللنعصلا!-ضكلنمل3السدسالملبا

11الضيا

وكل!سد.مىشلياللي،برنامايهلحمصعات!يصة4كدهالشصحياةل!حدثاعرسامرتكالىلند

الي.إضحالمرلكهدلحطةوستمالطلاض

الجرضاولهالحر!رله،الصالمعلىنرحملكإله،مرلتهيلرنأدالنصوعدالملد،رات5الد،راب

السدإخماءوأىصأصلسادامكل4الهكلس.إشمارف،مكادركاد512دصانارر(الساهـسه

سلتإلماالأوصءلل.ملمحدسحوسسرسسوصسهمر!الحعوكالىوم!نمععاليكلرصعلىحالا

!ع،الأرصكلمححهملأالليالارىالحرضع!الهالىاللهنصشلةالرمإلىالرتانب

ابارلحوصاحالكىر!-النر!صمانرعدرالناصالهلاشكلصد،ساطلالارسهاكد-حمبهالحالم

991-69(47،39مراي!)تار!

(3)6الأ!لمضكلمل.صحدءالجنود!!

سرتهواسررال!ايمالجيمهـونملكاا!رصكلع!ملكمرللستطسرداإصايخلعلىساار!يى

،1)س!هأول+!ا!كوا!ا،عحا!كلا!ا!لعا-.هلا1+ا2750



!كلبمالعه!الىالدخل

يطرر،نى،اللهفحاتميوحله!طيعان!،المطمالرمطمحدمى،حه!مطيشىط،اححةشةراحدلكل

عدجالاال!!،ساتورلا.لىمندالساويالمحلىصر:محاال!،سرو-الطدتمهامهلحر

لأ-830593،319)صاصنادرا2391اطاكاو."وسبعىد-رندلى.اورحدولل"ك!

لألهة.كلعدعم.طك2214813!

!ارسإد618)،أحلامدكلصومىارض"مىالجععميةتانلأالى!الدعرت.إسمارسح

او!وسمد،أرس.طولالانلاالساريالحلىحدت!يإضيا.رورحلرعم3الراإلىمابحدت

المحلىساليمراروةي!دا!علرقملكأراترحالحدالى!وحم!إءاليلمركطرمى،،1،!كمالترة

23810221تال!ال!ارر

الحمودد!الملك!قاندعينيلأن...طكتاليليويل

س!ملكت!لى،دولناشلأاررد!2(33)حروحصصع!صأحسماسىال،إشماصعلمد

01ا!ميرتابياللهينماتشمسو1!15أع!الن!هصشصسطكىرا،الب!دلىإ!

اسي(السحلس!3حررعالارلىاا!الىنصصكلرسرق11،1امرشع!!!لاال!!!.(91)عروعباق

اشيا.اصطس!دلك.بألىيبعدنيعا!أرمد-ارافياوكىلامحمر.رليالرلىنحالإ!

،-،ا6اإشاتطهرااملامكهال!ايممىايعأترد،إداضعأ!سدالدمحصرلي!ماته،اعرور

لمكلاوصالدحع!مىلحلنطأحلمالدحؤ!ل!ه3الع!امىواحدإيهسطاومل!اىلىرللانلا.

،7)6.حطكسوك!إنمبهماثعضنكتمدمد..ارلهظ!لاالى

يحداضطعرلدالنحرصالم!وصل.إضياح!أ!تل.يهروط!نرمأدلطان!بالىبخاحإء

أرطي.ا،ماطا!كلد.جمحمأ!اتطهر

نم!مرا،ر!إساوارايىان!هراولاصحاامراانصيالههدتل.اد!إبهاتار!صاليررطر

اله!كل!المىادرلى.إشطاليرلط.الملاا!لامصىماكاالحص!الشةررغهمإلىادشهمإما

لرحعثنددسمكاد-!صعثحبهعصرللاعهراطىادسهونطافمداند"علطالكدت

ال!ةردمرظايالنص!طانياليتة،صهاليةاللهرمحةعىالييإعلانإ،1(1)عدد.بخمي

المىصا!ماحالرريالدعط!أ!رترةصلالةأكراتيححلار!إلىوا!حر4،نرتلهمرابكرو.

،،اول!سوصاحالإكاعالرلىالر!رورأربمل!!اإ،المسندال!سعابكرررالحرت،لص.ا،مدا

ال!اجمهإطا"ا-91(لأسحا،2،س،د6-7،،3حطحالارد،!أسهكرومرعفالأ+إلىحمط

ريت!ثمالىورلأنالأومىابخهاوأعسالسىاتابخها.اصسقانلأوا!رصالراتسمنجهداللي

ضسى!بر!*إصانلأطماحهمحلصرالهاوسالهسرلمانورع!ممحرا3اطرسناشهمكى

ار!س!كراع!دىأرلا،النر.ماسلل3+الااننلالنص،المحاطهللات.د!ل2-3()1،بمهم

-(،لأا00رداإلىاوفلوا،إصاتلنمرصراضمام!ا

*والرتطكلى*حرطاسفحصأد.إلىالىسه:!حه..الباماض.إلى.اضمااليلىوتا

للراور.!رإلاك!،ل!بنىولا1ا-13لأ61+الأوصو!لياثرابرسكرالأرصونحرسإ!ر

ايحا.

كالطةالا-التبلةالفسسصكى!اكالاو!الىصلضنجمدال!لام!د.رطسسرلكى



النحيديالنسهالحاةتحدولر!شا.ورعأبكى!اقسائبترارالنيراللرطة

(12-؟26)يومأللجنودلربان

!حات،لإعلا!الرابمشترصع،ايهوصبملأالديرمحد.،لورااور.إضحاتواىالسادتس

كدليلحلك.ململانلأسدعر3الطلامعبهمطورلد!دج-ستعسىالنهحيالىبرى

-إأرناطأرعمراتت3لكىصهاترلاردمادحهأرعهماتت،لمدححرىللاولكىار!.

كللع!يرساالمحردد!ط!،الركتالهنتهيعلى7-8(12،أصاسموصسةابيهمعط!ونالممصص

ال!!لىرلحةوسصعا؟!ر.شنامحئحمصالومدلكليرصارسوكر!رصعضنمعكلعدئتطمأ

لىال!!بهانجقأررتلنرررمعاضعلكها.داشهاىضأبتالإلاركروإرعاتقالأوظرنودل

الرم،لكسر!ادكهحالفاللهعر.ضأيصانتمرطلل!!رثاتترالونئاتاسهصصرعرلحس

الرمدلكدىرنمحدوحد.ار!رصرللحردلهع!لهاانياسةرأرناله،ال!حةلهرأرظالإصارجطح

الرمدىإلههسحماصادنهسسحتوشعاطلكل!رلاطلامبرمإط

بنههملدك(لأ-5)صراحاهمإووعدلأ.دم!كلإدا!رداورطلاصانل!صحنأالر!اشولند

ححاو!رمنىشه.لإعلاحهحه!كلرطلححةأكةع!الحميلدلدكادادي،لكرماضدشهى.إشب

ئمع.ماداالكرامور،نساودياعاصععاصعأرلاشكلصصرةداحمر،رسطهضكرعارميرعرسه

أسعككرص.أععط!اأعرليالأ!روباصطعاصعيحعأ!اشوتادلاوالأصسهلمرالالكرص

وارص،رحكشردبطلعيفو!ت!رأحسدصاكا4لل!وسلبمحعرالهامدلملدعيسحبىجاحه

مكلأ،صبهي!لأا!التم

الىص!شىأرثمد(51-3-2013ا-18)ظيماطمللحاكمةثلاناتعدا،!ك!3

الاساروعسرالطال!علىثالورتبنحلت8-،5112ليألهكا،-31116اصاليراضفعل

طكم،بحد!رشساشماإصانلهـلمبر،عتالاسادكمدا!يل،لبسيلىلمار-نحدإ!

ا،لمحلالمىياركاانسيبطهرأ!ار!طدلندطامرأوعار،تصركزنمهإكراكي.إض!ب!شل

الأععادتالد-12426)تلأسةالنعبصعاالسلاال!مدتةالهدبالديةالرفييصحارمب

بهدةاضدلفلتطا

رآطرصسابهرداصدارطاسشعوطكهاوإصانجلرع!،وصلكط)حطوأل!ايمارامصادلتد

مالةإلهاالنارروخهرلت.اضعاوعرجمنتبلةس!دحدأيوانصا!دعالأصحاحيرإلىلالحؤ

صار.إشباسمكلا-لأولأد.رمرلة.أصاالي!رصعاعدوفلما3(71باض!ظركسايا13)8

يصرررةشدكر.3الارس،شسسد"النه3،لا!يإرالسرصالةواصحاونبهماعلات-ار-صحمةآممة

61111الكالىطيرتالصدةرحنت

رأمرالإحاصالأص-راطاار!إلى)رحعسنردس!الهمتاىأ!سبمص3كالالحيحاسص

تصا.كصىاليالادصا،حاحنىاباصةا،كاتصراععوطا(21-23؟.الا!لىض!حعالشه

عاموقترانيبهرداصد-(،إ-انبل)حداالأمراية-ايارامبةالأرسةسنجحلت)7-8(1\عحاعإد



الديمالمهديىالم!خل

ع!طآحارلهاناللك،رامهام735-هـ71-)عر،أيهص!سدكلرداسوأطضلى!م!732لأ-33

لتحسواللكرصىاسدا3رأم!اارامملكااكدلحتدأيهسددنها"تةطخ!،سقاهـ!ب!

أبحهمصلحةح!دضآحار،صطلأدا"سلع!يبحاآح!صلكاسمابيرابهردامهاحةع!رصباا

أساما!ثرتتكاحطرامنررالالحر!،ممهانصونلر!للهراملأحعاآحارارشصلقد3رمى(76)

إ-اسلييامامسا!!طر!3ياك3لأاارحاس-وانليمحرتةا-3نندعلىحاوآمتراال!سحا

معض،اللهرضطلأ!كلا-اردلا.ص،الر،.المصارشالحلطاعلىالمرلمد.ا163مل2)

عماالرتوكا!(37-26خمل23الرآىالملكعل)ناو!ساونعاكىلإلصاالحصاورفيمدتعى

الحال!صمر،لطدارالصاةأطيعلىالهركهلرلسلخاوأدالملدآحارع!مممارمرل،كتاندوالمأ

ل!عح"،ولا،،رامدأ،ا/!علىشكل،صحة،رالمملطهإ&.إضحااليوصالةاتالحاكمدلي

وأصاصلع!ركللمرقلأله+ا،وظيمغ!وع!يتلقوأ!،للامطتلهوتملااد!صيالكاطنجئأ!!ص

دداصالهلكوع!دقىأسولمدمىآواموأصلأىالاهـلحماعا!سؤالحاعلاللهب،ةلرحدلرتحصي

آح!ضصنلنامرومدمهملهة2ولراالاسإءم،8-91)7ملكهاوملاس!نحابصةلدأسالاش3أسا

لأ!بنرمرلا1،!ل!مداإد"أراماكادلاله!رحح716)إشفياسدمر"بهمسطتأدا.ليهر!

لكس،أمواللاشسرالمهـإدلامه.إشحارسزكد.سهسرلدداردمع-رحهيمهد-لوعدمرل!الى!

آحاواس!أيهادعك811-46سرمرراطررالمحلاعىقيعلي!ا+مكالال!سالراشالكلاملالإبمارلي

لم!اد(2816،351إشيا.)تاررالحتضاللك!!الحدالللوسإلىرحمكواولع،شريضا!كلص

الرسماطلمناتللاالر!ليتانالإبمارلكبكل

إلىرطدلهرداعرالهصارسللحاةأخدإلىاللحر.عيسلالىآحاراللكم!الى.إضباأوادرمما

اللحر.رعررر،نحهالى!لفابةناكل!اأتلأحاريتلمأرإضما.عدركا!،دكبطعلملكه!!الىس

(1-!7111!انلاآحماددكمارسعادلمدسدإله

إلهدادل!صأكةلمدأس

ار+.أكرلم!لاا!ليلاأحازمتال

(9،الأأ؟ضهالط!عيولكلى

ماشنط.ا-رسراياردلد!ل!الملراما

ليكتالزرمك،1123ا!السراس!الع!رمبصك!ؤالثلا!مورضىالن!انى

الركلاالمدعررصاالح+يرع

سا-16)5اتييال!دسلىاداو،جسالكلاتتلان!حةالحلمةاراتارصالسدسأما

*لصأدالصلرلهأدلللأ،الجرا!حارالررلصادم!!ضسامملوملأ.!لط(ا!لعالأصحاح

ممالماالل!هيرأكلابمأرامملكييضآماوكا!إو،طكاصحاشا-اييالأدصلحد.الحي!رسناوالنر

!أبكلهاليال!،المرسانانةأرلةاتصالمىلجعالىكلأ،ألىاوطاسوسعحارص!ص!

سار،أ!!اطعرادالميمممردأ!،للنانلا:ا،)8س.إشبكدادلىالأكلوعلأارلطفيهاتارل

شهدللاتسآحاراللكس!كىإوأس!سلىط!باض،ملدنحاما!م!ةرعبةئق%ؤصل

1،)7.م!خي.نمن!مصدلالهاعها.حااسيماللثدمدمى



إمرأةالى-اطدكما7؟لا؟!م.البراال(أالتس!آداةشحعضسبا.الىأد"لىط،!سةط

2،31،تكرد)ظ.عدراأرترحهنكردديمكى،اضالة)إمرأ.الصر.لكلةنميصضلأحارمعطمةبها

23(1)ض.ممطسعهاناررالريالا!سال!خرا.لمحكىرلهذ3911لأظ18!ح!رح

التدبمللحهدايرلايةاترحةااليةانرصةاماد+إ؟6نرلهلص.لسدواالسبتةالعرندالكله

يرلهنحيرالىمم!!3ح7!هسلرسالكلةخحدتطمقانكالقرلىأرا!لى!هرتراتياالعرلةس

4343431!4تكاحالدظ.1،لأا

البهصضةطماحردة.ع!رالكلهصكر!دلهحا

عمانونيلاسمهدندعو

العت!تسمادسأحلصتلل!بصح!رلانحصلاس،معاهـاللهالستساللحةالا-رس

رنمللدرنحرصهاكهوداع!لصصدظشلهشرعبك؟م!تواملأدرملاراثىرآرامرصبرعىسمرالمدخس

عسموطإد.إشباليكهمدملل4-717.ضود)طملا3لىال!ططمكلاآح!.ملكار!هالي

ألها،محرالاللارالطماريالأمادادعدسار!اماتمىكالصةنمهلىاالطمل!رىر!دادلباسرأيحد

للاكدلكلرانطلترةلارررارالكررااتصاالأر!الاصحبمكاراصعيداعىاالنمر!

محدلإعلاداسدالهاافيبكر!دسطملىالدحصرر!!(ا9-8ض)(سنجل)!،صااللهلألىتترم

سالبيكلمدالدلةحامثمعاسئلجبحدكديرملع!إلى،الهحمهالىومىلمالتذارلي

سانرالمى،اللر3!رالادللعهدبالترإد،ولالصمما!للاالىمرشعسرمميرال!ن

طا(-23ا24مرشعلاردا.للىحالالارنحالمكرلإعادةلا!ردحححدسد!لدالهدرصهالي!لكى

لأحم!سالها!سبكس4راعدلمحتلرآيةلمحب!اتطن!يصالتىلالأرصمرشطلهورالسلاليالطسام،س

مةالطارنهتالصس!لمرلىلنالىسمطرليللاسرانمكأ!رملكباشعدمالأصأ،الملطلةمالأب

تفلامق732عام51921!ط)إصانجلس

لحالحردرعطا!رأأيحرالطلةميالاك!النيلأل،عطملرورسشعالط!ممدانددمارلرسال

امل!!هحرددبىىدالحصميممالمرعالفمعالح!سطم،يروعيضقالرتط!أوعرص

.لألهقانلأالررصاممدرالىرءحعال!سرلصعمارالكراسحرحدالرلالى،سةبتسرد

،اللامرنجىالدجماأياقدورأالماشه!أعحيااثدثسبهمهعلىرساسةرتكر!اطرن!صركلا!وك

ا-16(5،مصلالد916شا

(6)8رملياوابنوسئذبدصيلسثوتالحادبلأشيلوهمياهدثلالشعصا!

نبربىضلو.با.رولرلدات!دإضبا..الى3علىالى!مىلنمي.دحارتطمىتككر!م

بهالالنحادشحلاتىالكارشةصمراوأار!ور!مررمبراسأوام*صسدصر!هعوء،ول!الةر!رى

،حاركابةيرحاضمهرش!ذسرا&يءلإضصانىالالىبدس18الأعحاحس5-1)الأعحادلي.دحا

ابحالمسع!اسيرملكللوم،لى.شاز،(الىإلىمممالدإلى)نرعا-نصرالسللإطادللل!

فيرةصلامىوكااليكايدعرألىالمىلحر!الىقط،لأسهااسرانهل)م!كدبرا!(أراماملل!!صس

8141.أضطكندامالامر.رعها،شق

الكطتمد.لرحاشم!ضلال!+ندكلارأكلرلحعدر!!!محىاد،4إشصاسال!طلصرلد



المديمالعيالياسحل

مىال!أررطسااام!مدب!ثالكلاتونتتكماالهاح!مىرحلاصهكال!راتكيالمح!صالراعد؟

!انهد-النىلملمادجارآ!اتا!سارسوعدهـطكرضنهلاا!دكلط!ا.نىاسحطسروكلط

8118اليةياصانم.بخب)أرلادولإ+ياتالكدتملهادعر(-2اأعمادالأدلىآخروليد+واتك

الأو-مراحهةعنلاباصآحارلىطلل.مهالىطداكيالإيمادلىيكىلماحارلأرالسالضاتلهاككىلم

لدنوط،اطه.بعهرا%د.الارقملاالهرأ؟رمملنه!!للمصصالح!اعلي!شلهردكرالابة

ي!ططاللك،لصر،الهكلك!ورأكلعأنرر.ملدعكل!آحاورطد1616مل)2نلأعر،اللدكها

!طد-وصرطكهاوتل.دشقرحيآحاولطدتلية.وصا،طلكح!امرحاللاصن!لثوكاررصا.،

ان!مىحعاك!اوأحد.ا-اصلمملكهمىاس!.الهرات!عكاالاضرتللإمداط!وتتطمناطحا-إد

مدوصطاسسأحرلأإصاشلوممل!911إض،5192ط2ولى)ططكمولجاسنلهيمدأ%رإلى3رصا

بهرداشحرمإلىبروعلشحرم

صر!اطكآحاوكار!با،اشطراشهعدهـطنهولصلنكوتتدس.ءرلاينعدشقادآعار،دملأ

مكلسشلهلتمالكامىأهـطإلىرارطه.صاعهكل-رنكلهالأ!رلىاسحتعرحصلماك

اسدلطدأو!،رامل،رالاتادكلك!المحلممكايكىلمكثمارتوس(ا-11618مل31الر!

طلسا!ؤكل!عات3لرعح(16-7!8!احأ)ميوودرطاضربدليأداةللطصحةبهردارطوت

اله!طاالمعيصللكمئا

!لحاعمحدأعابانهثهردادلترادي،ايمالهصمملاعلىدللاملاأحاونصرلىكار.لإخمالميالحة

لصسرثنتمثكست.الهارصةنجلراط.رلممرايمرفلأ.إضما3صررطالاأحارالزللطكهمط!ات

بمهاص!يابيالسرةالركأتاةميمدشلى.يا.أدالمصررحح16)8لأضالسالما-الصات

يا.نطعميالمراةبخعلملهاو،م!طم!!طإيهاآحاردسجتأررفيسدبهحددا!لإلىحبحر!سهر

ألدشممسهسابرلى

ما!!دول.عراسس!سمص!لاشحصلارامدااخرولهدللآحازللا!اة.أحع.لإتار-شال

الاك!الهادياواشا!بمادلل!دبكى،ا!!لإع!صأنجكلاد!وننحوع!ادكلص،اشىالنعتبر

المطىممالمنةآماواسد.إضبااليبكا،الإسي!اطر.ماتأميسراسألرىطكر،اساللهص

ص!.نساواىرلد91!إشا.لهمامار*رايا!صالراتحاتااللهصا!؟دلمعىلم+إلىوالهامة

رر،دا-انجلارامل!طليدسرالأرصيع!كلراديالقرتالصاتطربا.إلهالراكيا!رطكالرة

881الار!عاسنبل،لىلا!مرص.ملحاجهسطديك!!ردا!!يتحعقبحاا

شالكد.النترآ؟نه..صاا!آلىع!رلمتقسةسلكل،لىسةللا؟!الرقطه.إنباكطتإد

لىعبلأ،سمروط،تصنا.كارسراله!يحلى

لىالى!لام!المرةعررالصرد.الماالآدالىأصالهمز!.صاطهسانحدالىاددلككلشترزر

هـصفانلأ.إضماار!ام!دلدصواكر(11)"اتطاطىشكلسلك،،لىاللرا!،اب"دشدج

لهلدتبالرلااأع!ى!زالأصصاصل!صترفسلا161)8،شلا!يالرسهرا-الهادج

الرتاعىلقداشكلمار!3أداتهـطرد!هـماالى!كلام!شق3خي

الأضاومكاببحالرااروربوا!رارقرشملأ!رشي.وحد.الى!يشراا!نلاباليكللاتركات

إ،3دايما81171رعر،بما+الهد"،لا-انيلساةشكرلىاييالأباورعةمطيسصنعه.إشساوا!

361



(2)8عاتهمدىطلامكلتددخى!انالحطراللهحكالن!ت،نك

مدك!أتشطبىنمتوانيالأا-9)6اقدةصرلهنصدومما.انب!لابمعالنهادةررط

ب!لحروالاقداردللصاللكلمحس.رالهامالمطمالرعدرأباألضاىثلالثرةالي

ابيهلعدأحارالحكلي!وليالاصلاحرجلحزيا

مل!كا!الديآحار،أ-يمدممهردامملكةسمحرلشطة.الحلاسىكامن715عاما!ثمح!مانرر-

كا،إعاد.درا.كردصإعلاحإلىصا-أد!ساما.ناتأحمرلاكلادث!د،الأ%هـس!سأداةمملعحمأ

ترشهوسصر!ضاسل-118ط)2ى.وحايلاد..على!رتهارلىوبخعررلزأ%و.ب!احهامه

رالص،سهكاسااكسسد!.سهرداملولدحعسنلهلكىلمرسد.الكلإصانلإلار-.عدكالصل

يحع.كا!كححىدباسه،ا!!ر-لارمرصالى!!طأصاضرعا،.حمهلل4عهبحدولميالى!

،-17أعمادا،لىتمدرلىأضطدعدرعص

الكماسةالمادجمرممرالرنمعا-مدمإلىاد!الديااليهراديىا!صلاح!حرتجا!!ماراتاعطمومى

ل!مةحثة)رمروالراس!رلطعاتمانجلمم!كا.االدصإصانيللإيمادنسدفارطتواتيالنهيرة

سرصسااييانحابةالجةر!ق.أدرشلعمكلإلىد!وللك4ح!باللككدرلماعتاررت

يدك!3رصأخحموطادصيدلأ(عدبد؟لرردطرالرعدرطدست3لااثدعامادالي2-9(12داعلى

،روتلمواتعادااللهممحة

-ا16مل2الارنا*آحارادحلهااليالأشصلةسالساد؟تم!ىماكلالى!بكلسس!تاأوالك!ا

!لماشمالحالع!!ليصكااكلر!لكصح!دكلادصتالكصرععاضو.ساصنلالهوأعلى161

الهرس

علىالاتالما،ةكاتع!،حكمهنمايةمي!رام!سكةقاة.ياالاتحرلاسر،اتوص

كرارتساروضكلمدجمةأغلتح!نطاللكحصماالشالنماةرصه،3213أح2دارد224ط21أشحط

اداعحضلصمعالتاةم!عرالعد!.الاعدلحمرلها،لهاقمرعتانيالكر.الهحاترتمح!ف

أورضم!صةحدحاوح

صصماواليالمحر!،عر(لم1لاام!كلرعصصعلىهـطماالركهإلىالهرميالمامكططرحلع

تمرصراتياالهانهليالحرتتالك!سصماتبكلىالرم!الى؟الرص!ميدتا*الصل!سالسال

عامالكالةمحهأبخمترلدالركةحاسرصححر!!سحا!مىا!الول!مىالمحمرليمحاالصالساول

نمةضكسااص!لسنص!!رحكا!نطمىنطترانىانب"طرامصطرطاترليم.ا8"

الراحد.طعرتضمللتاةاسصشطيشاصلعلىأقلامتمىبز!طعرياكلابكسلملباياله،الهس

11للآحرا

آح!صوأصكااالأبراحمىإلىتحلبةنمتلىالهدمالور-للحرنجاسالمطمال!لمماإلى،لإصالة

3251اح12اورضلما)ودا،لةملىلنلمةاوص،حاحاو

تخلصونوالسكونبالرجوع

؟ا-3-.1فرضيدكر!رالطمأسةلاله!و.

(1)،حمد.،!3!ه331!ا

!



الشيمال!هدالىالسل

دمطهرالكنمديحبىدعتاخدرأركلهااكلتهسرمجى-والى!ألىنتهص.إشماإيمارنل

له!عحاأ!ردانالمر.وحاا؟.-9اداو!.ا-93اال!سسالأولالح!.سحهبكداتسدلك

اوصهحصوعدس،أو!هطسفهاتمدح!سب!مفيرالصاعحسلى،!و،ركلاللها

الأرنة،ممط!سرسىهـدح!لمدهارليعتقي

الأمدو!قايدوسا!س!ماضرتهانارس،نطاكن!تللار!ولسأداةلألهاالهقيتةمد.أش!ركولم

لسك،الإما!عص.لأريالقولدلكس3الىلىتولدرالوالومراللهسإن!لكور!.الايه

(761ا!رمورالإلصكحدكبحرم،الأعدام!أدأي

انرح(سر!يألهمالأص!!سالمراةاعتهىاالتادأرالثر؟نلكانيالنر!نسمهلاالتاويحإلى

!حرسلاصىنصار!.دخحيكاممااعناداع!أضطكصحاتطكلا-راشمولالحررا

!عاش!سلكصات،صهىحلع!علهالى!يصالىريصدالى!عمااخدصعباللطاللهعص

ؤحا%3،صهتضسر!محرمرلقت-لأممارلحكىمحتيديصن!رةقال،لأصهركي،لهلحدخم!

عى،لمالأوصكلأ،-مهح!رلصصعركاكمتيالنرس!فىر.لابثهعاتكطلاللرررح!طت

كادمردداع!اتو!كراوطاالتاطعع!الماسنفحرملامحمصصرلا3نحطرلاحاعم!ل!!

11ا-ه103)إشعردأ.مرل!س3ترالطكادلمالسهح!لىالتصي

دا.إلهلأكاالردو!علصلقدكمهسالسدكللعهـشهاياضرىالىل!ختطالبال!توس

كمهمم!د!رل-عمسر،لحالهاع!وأد،-أوص،ليأضأح!آدتلر!هوكا!صرتصدت

لىمصلدالحردو!لإد3الأكلنج!المرلدميرمداالأرصكلع!!المصالثما.مرم!ا

لأالثارلحوأداللدمرالى!لهكل.الىالأوصكالدرضدوك12-لأ1،2،)ردماسالحردةرميهـلد!طل

كلاديومراخدل!ولى.الالهالىورلرلمهسلمالدىصال!صوالنصاجمصالتحدضطرروشمدى

الحر..كر،ادلهلهمحعالميللرسصرر!كل.اللمو!.سلنط!كدعؤالكصفةد

ص!حاالاسات!أ!ادكاأضع!انررةخصأداللكعرنا.إصحااليصحالطنملاس

الرسحططكل،لطلد(يهردااوصشدص!ار!إدلوى181"2إشالاردالرتمع!ماوأصا.

كابلملدلا!اددحمزمعال!!رابماوصالأوصةالمرىإلي.اللحررورس1-122،اعدادارآمالثم

لأ3شموفر!بخرةلأطجولهمليدالنيرللمرد،طلاسصرإدص!ااديىرهـلخا-202911مل2)

معاكلاما!بارالما!وصتطالهببت!مهبد!والىر-!حدرجلم،آلهطلاأ،صماسىلى.،أ!ر،

ليلتهمصمرالمالنصا!على،السسىكلاات!ميطردايهاداتاييالياجةالمحردص!نل

آحاولللكالكرةستسودأصحرلط.الاضاهـهاكعداليسرل!لل!(3151ااشوانجل!!مرس

)7:9(للا،مرا(تزصا)!!لم

والطماتيالهلر.كحلردرالهك!،د!رعال!لالمكدا،لآطالإلمحا!الىعانلحما.إشيا!!لم

1،3115،قرلكمشكى

عبه3راعنادالىساإلىرحوعملحيلل،الثر!كاشابصيةالحهردليحسلالهردا!ر!لأطإلى

03116)،،لاتالالنصلكىتلهسالمسالرترلىو!داللهمىسطحلاصيا!راصوابمارلفةس



الرخىالهارصرتصحى-دثالمإلهمالى!لصرتطمرالمو،مهمج!س!كراادرأرادرا

113لا18)آحرلهول

سرةالممدعدمالصتوعممعةلعالطانمىصرعاعأكلصصأ.إشمساكا!الهابئالىالمابةرص

دا.إشحاوششددلكلدعم11-02812ءاتلىلكلي-الك!!مررملااراتمي،محهلمتاشلأادع!

داوبة"ححر2611(إضاالأتا!تالحعدمدتأ،وشمليستمار!رأدسالهروسخلصيتهمالى

ة،الرساعمالهمعىللكصرأسطرالسلللماسحطاالهقكحطلم،كل!!!آسمىمرصاأصلأكر!أ

حىإصانلرلموسالأرص!ملكرمرثكلامه!لزم!اارل!ليكنراادادعرةمدص،إشماطدكاد

آميراص!يجرا

الخاطنهلد!هوكل

هـلةلالل!لكللادارصدرحدم!م،ت!وحرالموصدي.ظربنردعدينصأضوطد!-!ط!رك

للادعدعطاصرأرحنق،مق37عامالهرسيسمالادسيوجأحكلمكا،نهططكلمعصاعتة

الملطهعن!ر!مديمةليالمريالعراةحىوممكل،للط!وماطنىلتةعدانصركاالصر!

الأحرىتلرالحار:ألراحداسكل7اماضتادبر19%!لتمجةع!رة1-11116بحارسكى

فاود)أودشلبمص4داتترايهرداصرصةا!عرحرياأ!ررحمندتحرد3لهبقالححتالدتمهارمى

!عا-لىسندصحار!نرءرطلااسله!كةارمةللرعهححهعضالصمحارسكى2813-ا1

ا-8!03كل)2س!وورطكا-!اعاصالنرراحدسط!رةضيأ!دب!ةدسح!قالللدمدت26

ااالا!كعاسيلالورالهاصالا!سكفى161

حربارصار-راعشحدسكلسرعرلطاورشلممدتأ!رطكر!طحاصمق17مامرص

ممهانيءإشعاقارردلكمىا!مدللمملكلتهعاصةاورشيممدلةسحهصحىكطاشعاويهرداصلك

الندماتحلمىضاالتدركل!صااراسكلوعاد،نممير-ح!ا-ميوعررجس!ولمقىكاالاطرلةا+مة

صحرمملالكاملالدمارئحالىلماررشلمالدكهلكى-8(،1)رإحاطحرحطصحةلههلصأسالىإلى

+-137.إضب181-91مل2ماوى1191تجةاسسرتالى!لأن(رعررة

إلى(نادةنلاررنجى+صييالر)فوياليسادةلهنملس!ر!اوصلهى.حسا!رحلد

خى،الحللالحتله!االدنجفهاتمحط!!ال!لا،!ىضطاريخديبا!ضلامحمالطدألرشبم

جنىرحلسهافصالرالصنيررثالدية:سالررع!بفرمرللحدتردت،لهللنمارنيحلاء

-ا+-37إشناو!،91-لأ8سل12!سحمرلدر،وسرسنريمحارب

الحي،دلكصاسرماصللحرارارجةاللتالأراتإلهمشحتادرناصمىالهز.درطهـطس

رحا.كلوسندى.مددالرعدالهدبدلحةالن!طملاضاتعا!ةكديلاليهيإلبهمنحهتولا

خىنحمأداتع!راد،صطلا،!رلال،ر!صمحدلهميرا!رياميلكىالفديمداصللا.

ر!لاالساضحقمأطهـادحهحا%كمعمع،

ط%تلحسلهماالد!ياصاد-إلى

)1()2-7!،.-لأولهـ

!



الثديمالمهدالىالمل!حل

الد،مىلهامعطاةمد.أ!ررلزلدليواداةالى!عصهعحاكرعاعىكأط!اضروادإضحا.آمى

لدية!رتييهسدالأوعىصاهـسع!رحلال.اضياواعل!محمرروتمماار!بتدماأديمك!القرجومد

مدلةإلها!213،إضااد!اصاالتىألدشيمالديةلصنفطلىادارد)حمحسصهجردأد4اروضيم

هكلرس71(181الهودو!3امكا!مر)الحص(صهوروحل،ا!لهعهدلالرتتال!هكل

الحدللهاللرودعرالحاكهأصرطوارددسديهوضمأووعاو!،الحردو!السهدسرلا.إضمساتعأروشلم

كامىلهافحالسالاحتاعيللاضصاوررم!ا،اترحت

الينم!أ.إنما!فلارسهالسهىكالاااطكالىعصامهامإلى(الاله)اسكهإص!انهلصاما

كل.الىعا،داليوآصللأصلاحدانااللعوطد5.رحى!للكلراداشه،دلخعالمرطشدصعامرس

رامالةداودمعارلاتطعهىالال!هدعك!ل،ملكهممطتأرانصطركع!بسصزص"سرلحطالمنل

ضا!للم!ارألكوعلىالىبخحا.ل!وطالا،ا،رشيلحوسك!لمداو،معالى!سصروعدهلحىالىص!

12121اشاسهوبىار!علىتكلشهية!نكرد(الأسةالنةأطسع!الهدجمتاروفي

،،شئ!صعلصمايندمولا!اماكيرمىرلاالدبةمدهورحمل،أضرر،ملكعىالى!تحرلمكحا.لدلك

اسة!دعىواحامي،الى!ثفطسل،الدلةصوالىكلحعيه،حاالحيالدش!يتتسالقيم

33135+ا،عدىواوداحلرم!صأحلمىلأحصها

سياداةصردألهات!ركولممتااتهااحمدشطعرلاالتهر"نلكالهاطعتادماتعدتللأنرراحطاتلند

غرملر!يمحللىكا.كلى!رال!مبر.للمارليى،رايحلبهالهلاصعاشما،وصسةأدا.الح!التديرط

.لبط1-31112"-16(ض،1اح1أ،لارلى2821إشاصمر!لحط،الطا.عدمىوكاالى!

شساشحعار!اد(ماالكلا!طدإشما.بممدالا2821)اش،الرسعلهربحلالح!-سعد

إلهلعرحمرامخالأفاد-رمرمحد.لهد!رضا

محاسمرسهوكطىصهر!حملعلىلحاولهالىيهسانيلل4الاسصحهلصلسأضورصمطدلبه

الى!الهلطوعرلهالفدسا!صهطعرلىصرسظا!ضرلرياوص!ص8(281لاو!(4-319)أ!رضكلعد

وجمعانوصاحالحلألممرأخرريىار!ألىحدراحشى((2-33لا3)

ينهالمدتهعىواحامي

الرممدا!!رطل+اإش!او!أملااحارو،كليالى!اللكانلأوظسكحد!حرفااللكعمعدما

عرلاإلىار!عرا!.وعا(3)37الرلادةسزك!ولاالر&الىد-ندالأحةلأر،راماسهل!ونادضوربرم

28(2لأ9ول2)رطكهمالأشرو!س!دلا!الى.إضيارشص

لرقماإلىل!أ!حر!اأ!لإلىنجاص!الاقر!يهردايتمىالاحىرلمرد.الضالكل!هوش!ددت

ناو!ا31-132+إضا،صاتمعالحزو!معيةمير!،صلم!رالاصالتةدحرحأووشيممىلأله

لأا651)إش

32-،3()+دىالس.إضباسكلمكاتماما،الدشلمححاوستمكلاندر!أضعرشور!د

بمعل،المدفيملهرالى(سحعبعاءاديالوشلىالدتم!هيدحمللااضملكصارلاقال+مكرا

ملادالىالللةتلبالحىومما!سواردأعلومىنصاصلمىلأحلحثاالدلهمد.عىرأحاميار!صمط

رنلهسرىالىواححاا%ملكصحاوسراس!لىألطر!اسرعسةتاضىحىمىوصر!ححاد!

35-+ااعحاد)هكالب.اط

65!



32(1)،شحه،نرطلخىاصهالأسهأر!ش!الى!رعى

تفلامق687عامماتاولياح!نيالملكماةصالأجزلتةحد.ا(فصالكنراض.لر!دلا

باحرلا*الحكمنرلىاديصحيح!اشهدأءالبهردىانت!يمي.حا

(91)43ج!ي!اامراصانعمانطالأولياتلاتدكلدا

االى،نلاولاللنلسيتلحبحمايكىوكحانددلسلمصا!اكحمسأحد!ء7!"ح!ء،ول4بردنادردكر

والةصبةطالشحةكدترلدرآلامهاليرمى!صانلعدتماحنبنةميوتلك،لرصةاتح!الحلة

لكط،شت،لراةإصانجلشحلتشدللحيححطمىيملكا!الدثالىدلكل!دادركرارلكملميالا

قانلأدلكس2،1ليمرشعر!ثاكبىلهمهاليدظالمفاححتشد.ان!جةماساتهارتات

!لر7إدبحدتخىارمرخ!معصبمافيتطول01صحرامودلكسلمالياليلةإلىشعهدطالورإلى

الطلامصيسكىمسلميراا!للحررسأراعحاإولسا،-155).إضصحامىاتسالهى.!سد

سالىسكحسلىلصكلل!!وراالك!ررجلتلر7رتت.حلاصمسم،تراليسدلررورعسرصع

ركلالهبممرلصاشنللهرئكصبحهلإبمادطتالر،طحلرع!طالنبلإلىتدعر،آتبةعطس!ةأححات

كاليدسيةعررلا،ال!!.عطحدلاسىماكا،اللهملكرتبرا!ع!.4ساأملىإلىرحيك،رعص

الدملكرتممانرا!الارةالأحارسنح!لياالكبرةا!اعرا.مدإدينورلىالهديدالحهد

أدردضليمضلمرة.صميوننجهثمره

لحبر!ادرةالامارملةطميرسالاراله!حاملةيمابنحدلط..ضشرةالكلةحرلا،را.شددت

ال!.صهسرلباصمديعالحلع!،مممىاشر؟مىاررشلملألىالمدتانرحاتس.حا)أررشكلا

491)هإلهكمردابهرراس!رلىش!اس!ادسالنرةأورئيكا!قراصردكارس

إص!عالصلع!!ابنصدلريثا،الار.اط!رلمحصإكلضنر،للكلةالمىالأصلصأما

كلكإعايةرلحلماالاداةمرصرعميالارةالكلهأدأيلأووشليمرالممهحةلمه!الكل!الارةأكما

لصهبىديتاأيالاعلالاو،لمحراسرا!لهالها6،)أ،دىلمحاداالاريالحلسليالاللالمرت

،اوصسرداسكللإلىسلهرأورشممرايلا!ع!،الأرصكلليالرجالكلهدسىرلص

المكمرداطرداسترلظصلاالدنكل

سر4الهلالىيحعطراعهتطبه!سك!اع11أعد،له-ر/واعهكنرةكاشارللأال!،مردا

111)عد،الرصمات!طردبصلهاصه

الحلسمىلهاكل!الياليلةلإوطمادلاتصهرأالأرسداالأصحاحص11أ-أالأولىلأباتن!د

دالهحهلارةالأحارلحلا!رس61(.ضس2318إربا)لاردلبمنلطدمرد!سلس4الاس

بماوالاي!الكرلةكلعدتراتل!سللأاللهد،براعلالىرمراد،ردلعردلةكللسراترص،ن!رت

رلما.صانجل.لمامحلاريا!الحلى.أعصا.لىادلهبحدت2123-!111-16!1-13أع!اد)تالد

(31-27،!26-3)اع!ادالأ!ىلنر!ا

لشركلو!اهالدبمجدسيدلن

علىاككرتلةرطل!م!1هـ-7(6الاورلهاملظا!يمدالادسالأعطحلى.رسالنهالي.اضبانلنى

الان!للسب!انضلةرطبحلدا-2ا،)ليالىةرمد91-13اعحاد)يب!ث



!دليملح!هدالىالمحك

الىإلىاناوهالكا!.ملاك!ىداطرالكلات.صلمحدحماومالأروطدرطالدشملد،طرا

ةتكالاليألى.مااليبركدهالسالهرسىالأصلكي.رعيش!دلصيركةودعتالا!!أ-يولديا

،1ا-80791،،25-2024،)اليلر.كراانىعاسصحعع!لهلحدمهالدسحهادشلحها!

يشحدتكا!ادم!لحددلدللاليمرنععهع!داديالتةشلكصالأح!الها!ولسملىالأراوت.حالكلى

ول!ر-اعادنماتس،اليإبهاشاوانىصمارالىصة،2،11مرشعالاودالرطميإصانللدإلى

تهصوتتر3ر

ألهمدلكص!لشرررالأ-وسلةالمردممةليتل!همإلىمدتس،ضمهإلىالر!ساليرر!اك

"،المحطةسعتايهااضكتلأصابى3/الأماعصاسالسرالىرطلهإطما3الإعرد+سنجحرررد

س!تكاظةلىشححصلم!ار!نطىدلك!شنل.حمدطهللالأع!نحمانياووتالإله!اترطذ

لالاكرطسلأحل،سطهالاصمرانااظدلاداشكولاتسهأصشصمكلمنكلرميلمرور،غلد

الأرصكل.طوس!الدطكرتال!-لدكاءال!ءكحنقرطما31134إويارلىظ(3133152،،أدك!ما

151،).نكلمالى!3لألىحمحاتكلهـسا.الى!صحد،!613)

اعحواالرطميصارح.صرتالاثبمالس!سليابهيللزارحرالانمدلااندا!ليالراودةرالكلا!

الهد-إلىاشاوجالوشمماكا!رمماأء.الملاأحدرسى..!لطاط!ظالأالنعرصنرصاالى!!ش

الح!ا!كلعللاد!دا-رمرالصرسعردكهصأحرعمالسسطحما)لهؤارل!!هراالي)صسان

.91،:3،16ناور،،1صلا،والمساتمتاالصرعرص!يحعصو!هحمل.كلوالهماع!

وعلألأتمصالىالأرعى،آيانمارصالىيزحمهمخىايحاصحهمومر1،1-511!.9،،817،

،.إشحالهلارطهـلحةانادحههميمحا1-2،552113ا-19104260،8"،\!اور.اا-1،)

والطالهرانليتركلهملىعطسفي،إسهمتلا7!صه،ماالطةار!لكلاتاثصشارومي

أيطرللارألاصظيقاورمكاروطدكلليد.!!لكلرنجةسىاساتلهدأدكاااليارصا

هـ3(1سر!،13مرممى،33ت3-هـ،3لطالارلىالحدولالعهدسعهأتا&يالر!الص

صعا!لاسور،ط!جح!!"شرمملرسا.الى!حذنجعلىانسالر-ملاى

وليقر!3(7181-12،8الك3لإسات!با.للا،عدفيوا!!طرقسسهصار!أعللند

9111!،)حررح.صاحلعدرللنص2-316احررحالط!ثيرلمرص(28191الك،إ-انبل،

-ا58اطمرصالرتياوطبمبنرسراولىكلللأحما.طصركا،61112تصارحدعر!1ا-518

31،118لأا5-22/عب2اش012

اليح!لاللكلأررشلممدممهل!مرالهكللارقلدالى!محديادالي.رسالاندا،صعمادر!ر

يهرداأرص.الأعاارصإداليصالعردةكحدأيالهدلدةالدخلمإلىجعردار!حد،نع!أ!صا

-دمحاتارس!ويرا.كللب!محدط!28(233(ا(تاو!ا-ه18،231103-1116)ح!لال

ارما!لهلأرلهانجا!ررأكاملأ!ردلل.ع!الإضار.الاكها!رتالطهررا!صتصىسدلاالطهرر

رعحاتدىالددصدكإكلاماس!أواح!يمد!ل!را

كلت-ا.افيمدلك!.الالهيالمحدمأطرحرممب!ص3الرامحدإشبا.،دظمي

!فياالهحدلهالحيرعالى!ص.سواتإضارجصالكلاتمدأداشسالكا!.علاررو

52،11،إضصا!23لرلا.36رطرلىاطالرةلهك



لألداالىتثعتوكلمتهابيبههالربيهوه

!صرترلىا!لحلهسسواحد،نه.الملاهـرحعا!علاد،بخالصآح!نحدناسدا6-048)إشس

ركلتحمد"كللهوا!رلاله"؟أطديد"ط16إش)لاودمانلالبهمكالىادىالسسه!"طدطنل

يى،الصحرارحبتىحالمالكلى(مرعهليوالهلا!الدلعالأحمصرالحظكلرصاهالحتلك!سله!

،مد.-صطلراعارانهمرص3رحز،لىسهك"الحلؤالرلةكلع!عادلىردلرسهالددة!ألىس

لطكلهراطالمردلل.ات"صالأرلىلألدىطلداداكلىالاكلالىلثدمفدمهتلهسدالملاحمطه

رصاعالندبر!الةاليصالحردةرشسوصدالى!شرةليكدعرةإميا418إض)الأيد.إلىتت

اتولحسلتوةالحاملمررالله،لنمرظيلةيمراتمد-إرادت-حطهعلالهار!كلهةياداطوح

را!رلحالطهسهرله28(4)الأوصتاصيحاك33(21اسكال!مدلىلأ!(،811،،)إضالن!ى

توسلص-.16،)،عؤإلىرلاالأحروول2619-128،)وعطرلهطالهرعردلولهوممدو

لى-عحارهـححلهكورضملضحصا)كلحان!س(531135111!ا8،6!،21،4!)!،

ص.،الكلرتحفقالهيعيحودلكىا28،515،،،)إشا!!لعر!يكىلماديكررش.لهسرلهولحر

6-17"،امد،كلعطار!،آحرولىالى!ا،ع!يبأدص!طوسالىصر!

واللادىالخالقالله

آح!كالطالىصأنمر155،).إن!اليمهاسحدتالنيالراصعاسرمىءوالملاالحلىمرصرعيحد

س!ردرط،ض.الملطشمر!ع!يل،لمطإصانلعلىلىد-ر!اللهرصسةساعلا؟ال!تل!مي

سار!علحلدمىلاصنرالأوصالراتالى11)سكرسلي.ططشكد(455اش)مىالحر.ملا

إصانلنحرص(119مر-أساررد.!رلسللهمراكيال-!ا،ا!سحدعهررعلهالد.مدالهلمة

محىمرماكلصداللهرقداصة5(1555،،917،االأ3،3114،71448،،!،141416،)

ا2-ه5،44-11131،4311317-ا41)سدسيهادتطلاشتطهرأدإصانجدرع!6-351)

ي!ياولايكللاالأرضأطرا!حالق!ر!"(

الايلىالىسىإصانلرتط!تولةمرااليها!/علايرىكحاكىاللهس!تسالىمد!إد

الهرومىالبهرطىرسدلنصبدتمماسغأراسىسدلمللهلألىواكمادماصسهاساليكصلفد

الإلىطلى/تارلتسطلاكادعيهما!ل!بيىاتصرأراوانحة7راخمالا.الرنةالألضعاداترأراحما

لمامصرورهـ.ما،لمرلواساصرشهإلم.إضبفدلكلأحلصهمالحارمهواللككرلىهرا!لهمردرك

لنرةولصديمللرةالبىسطيثحصلههعىلي!،بولايكللاالاوعرأوا!حاكالى!الحصإله،تع

أححةيرلمور(فرألجددردار!م!دررأمانفرأنجشررلادوالترشر!يعر!لىالم!اشمةئكر

31(28-4)هسىولأنمردانحر!رلأوركلحر!اكالرر

الماجةالمردنمىلحلمموعلى.(ضيكللملىالمادوالإلهاحالنهممرار!،لىلمرنأد.س!انلع!

الىالداتمى!لحانكمالع.حلاصهو!يمه.،رحارننةيم!ايمخطرواأدك!دوعيهمالىأوصمي

أمورسكل(1،4،4،16،821)اشرالهابةالدابةع!را6الأول.طلماولكةطإلىالحكمد،الهافي

لا،115458،118412الأ4126،284110،315،311رالندهـ)ناردالمحالق+لهبدلىميال!

أظماك!اللهإطا!نىآلهةكلع!تمررالش4كحانلكىلينعرتإلها،5:16(7،(18112،8
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العمدالشيميىسحل

!نىاسال!إله16-51،ع!.لىارمص!هاإلىانىن!قصالن!سلمولكل،ضاع!للكروش

المردية.سالضقلرمينحد!صلالالع%ولاسرصدلكر!هأعدصالنهحرأ

بالبروقانبومابالحقئلدىاسرلنيل()!

3ت.صاوتمىاسةانماىسمعقع!.إشباعد.للمماللا!رشاالمفهرمأرالمىسلكر

4-9116)ح!رعإلهالىبكر!ومر،لدسساشمالكرساممرسالمسدسهسرمحىس3اتح!رع

ار!ألى،سدلهااكنحواألهمع!ا!-3ا31،رطمةاطجةلهمةولكسلو!4حاصاصحااصانجلوصاد

لتطباليإلىرخلساالحنالوعلمرنعلملكاالنر!الحل،7يةالمرداوصمىرحلمهم3اخاو

صس!131616هـ1احىحالنربمليىلحلاصها،د.إشسها!دك!3-حلاصهسحى3رما-راقبي

،1،1،ورات،إ-اشيلنموسلأدهملكاالنضالا.رسط!ضا،الحرلىعل،ا!11!لا7

821!،5،113-31،7،المردبأصانحردبحياليعد،المداسرمد!رو،خصاو

9251126،،لأا-1،13)السدصضحىممابفيوعماور21131!5،-949،111،1105223

كلادأوامةداتوبمرصحةإصانجلكلاتلدكااللهمررحدار!أدالأوصشمرلوتح!!حاكللا1523

س.1،11،)إض!اما!اللهتسصر4مر+الردو!الث!سالكلاولصهال!رلهالنحر!عسس

فار!،1-31،15،وطمإليلىس-عردنممدرو!عر:6-7(3،)إشرالهر!الال

352:91،لأه5426،13،،،لال!لأ-552.13"الأ11051-1.3،2،9"9-،2(.،؟8،

!ثئحى616،مماو!،ء-ه2051-45123للر!بصرالأح!ىالنحر!دمرةأحا.المدابمكا

-3-لأ(56)لاولى6سماولداحادمامىاللهم!دإ-انل

422،،،هـ312،،سلهموسحررن!شماتحطا،سدا!ورحأحلاطالاسياس.اسامدا

مماصا،-96لأ-91لأت)ناود706رارحةالسةإط".الس!تىإصانللآدحىلم5518

ءلالمهدبسضمه!الى!ن!ادي"ءل!اكهي!!!االهدبالممدسنجحدتالمي31-،3113)إدط

كلالر-".دكضلحيأصلورتتعهدللامحرأرصس!رحمبرمأثاضسعنطسهالذيالأط

كر3إلى3صحرصبصلرصكلملألم.أحا.راحدكليعد!لردر،دلرلهمعلىرابمهادالحم

سهاصلصبسلالر!إد،يحدحطنمأ!كررلانممإساصح،لأسادلك)رصحع.الى!يتط

8191111،ارلهلظ،،صامطبالأ"وك!اني

اللأا!()الخربللطديينطديثاالبحراعطقالحاطةالربلىراع

!سكسمحر.لىالمرديةألامفمباا!ة،لجا..ممالانمقى،ثل!يالدةبالى.إنعي!برر

عدوعروا3اماالصو%7-9(3)حررعع!احمإدعالديالإلىذا!إءىااناالهدبحر،عم

نهارأ3اماييركا!الليالىبرمر10122،احر3ياووسبمهمسلهمحد!ايا.اللححر!الات

راطعهماثمصنىتأوكحىعالهمكا12؟13)سلم.ليلارعردكلوبلاصاص!.عؤخكلص

ارصإلىدهمرطر!للمواشملل،لم7نااسطىصلرر7الحرصالا.لمول!رواللىالى

الدىاشيماجمهإله9215،،8تأ!ا6(2217-16،26ح!رحاتاو!رعلألانيصانيالرعد

3115اصك!ور،دررار،لمحث!رمماالأ*إلىاس،مطدمانلالرصسهساع!



!قيهملحرحأددر.اولالحا/سسصر،مىالأولالح!وحلىلهلاصمص!ربالحاولهاد!ورسطرى

للخهالناسلا-وحىعاصه!الهرداولم!اتصراررخلمص.الفاللايهلاللديأ-3سال!ةمد.

-26127،،إضا.شسا

سيكاا!مأ،-!ي!اضتكلار!دراع،لرةالى+اضقطيكلانهلبىرددلهديداله!وحرس

علةا!االميمالرما.لحرالضميأتتاال!الطاعةر!اكطمةأتألتالتليةا!دراو

519111)اضالممدب!،ل!ر!دنحاالراعماى

ماسسحدتالىإشسا.الىعرإصاللتح!ط!لهالهردصالحدطلوساله!رحمدتدسد

معنطحه&لىالسهدلأحل،ضحهس!الىللمهالساىلصكحاص!ورل!صد.حد!رلحاله،حدورح!رح

نلستإلىصحرللرحنه،العا-115ا9عامرصطرلى9416اتوداردهـسر!داصى3.س

12اا-125113،39-لأ34117انررصرتلهديهايرحلادرالاشطحلصحاد!،كتهـ،دشما

اللامشسة2،1211)حدبةت!لةرت!113-5414ال!معحدقيس!ثةلهديم!إصانيلرقىتط

الح-عسنمدالسيرالحة

الر!يتولشهددييننم

للأممرلمراللسعبيحعسه!ا

راسمشرلالحال!!ولمرللنمهلسالمهرلصه3الدالكإحالىسشدمدسصرح.إشصاسحدت

سا!نمد5513لاو!1)54"اد!راحمكنالترعرعلا!لامىرعهدعككرلللاإحاسأماانهرعرع

سكةرتكرلىاصكواعطمرأ،رككعطةأمةاحملك"لهنالحبامملإس3المدليارلارعدلىالإحاد

!يالعدصايحلقر-د1-2123)تلد،الأوصنانلحعلكرلىرتالحهرلاعكويهكطرأ،رلى

معالأسصالحهداد!إحادطهررتد8133ير!لارلى5111)ملةال!عةسالطالماملالإيمالىلىيصر.

إسا-للمىالينلإلرال!!حملالرآرمد3-217117!واردمعرعهد.(ا8-لا9تالى)لرح

المد.أحدرل!ى3421469418للأرلروألنمر!سااا-512)عطةمةسارترمه8()1،

تقهـلدلك(نرننصافي!د!هـكله،"،راورديةاسالكلةس"عهدهلكلمةالى!حم!!عه-ش!سس

لهوطرأطصلإلههالسهصلحرأماالمهددسد"للاممسوأ،اي!لهمىمماانالنولىريالرالمي

الحالرلىسعطمادروأأدحرالطلةلىلك!،اتنلأ.إشماعهلالالسالنيم!االنصهاردا

الأح!لىالحو!تهـنحردالررمدالحلأ!الألىاتومهة(92)هسعلمأضقالر!طلالأوص

لروك.طتدلأسهاليريهـترمىالكدترتردد(،15!1946هايهرصاتصإلىرحلاصاسوا""إب

رمحداو!ل!رعلكأما3الأالداصرالطلامايارصتعصالطلهميطلألهاعلكأتقار!رسحد

سصورةأح!ليالررمدامملرلد-13ا6)إضالده.صاسراللرك!رلىلي3الأسس!ش!علنه

(23132رظتالدا،لمالطلررمر،هـأ!صنالكىاد!

أداصيحعلاراحلصواإلى.المرالأرص3أكلإلىممتدعرةميالى3إش!طرشسر!ردعز

،سنمع،لحالرأسسظكأ،الأيامآح!ليا،!لصحل+صكر!411123آحر،رل!اللهأ،لاسالأوص

يملاصسقر!إلهتإلىار!حلإدلممدمم.نلبنقكررصصر!3الأكلإلهوكلي،اتلاللرن

اللامهـلعم-3الأل!يفمي+الىمطكداووشلمرس!الىلحةنرحصيىسلألهايدسرللك.ط!ت

الح!!بخملمردهـرلابطأمةعلىاتشدع!اطحلحهمووطصككا-3طضرعدظ-السل!-د



اللحيمالعيبراسحل

5(.1،قارديحا2-،،21.مدصما

اشحوتاتسللعحونحزيابخري

مرصالراليل.اللهوحردصالزالمرب!.السلااحدص!كاالقصالكا!كارصاتامأرلا!

رلرعيالنزوكلوالمىاللدسوعادسه،عر.الىسو-سان!الف!ا!صالاس!د.الدوس

رماس4فصالأوصسرماس!ص.الاليمماساصروةر!سحرناتمالألل!نصع!.صلأظتالى!

ق!ر.محكالسالإلهإء!-6911تتاود-15ا2،)حررح.نحدصولالهىشحهلا(الأوص!تس،ال

اكههعادةسبخعأداترع!،الحردطلتصص!أرصصح!حكادى.الحردكةصحلا!لي

إرماالسوكدكاليمرشححطرونهامدلىمرصط"عطلحدتصا-اليالمحصرآلههالكماتالاحت

والحرظت.عططكلص،ت!دلنهارطنادولكالىس-انجلتيصقأداد!نحدلىيحرلارح!لال

مدتكتآلتهااد،رطتتدمالرنة3اياصع،إخباالىرشحلىيهاترةلاادنتالحرداتدكل

2،1308،1-،،،،(21-3!6-84،18-25،4313،)إشسحكاودلني

الإسادايمديح!طلهانحرةلاحت9،12-،،،182-،)تالدا&لذالسادآمىاليجمحركا

ع!م!كلعضسه.محملاد!لثى-.ح!!امحراسا!محرلةالها،ل!رلومرللالأليالي3وصالها

ا6ءأصحاع)انرلحصاورصم!لحتقاسر.دله،،حدالى!رمر،الخرحهلىإالطمرلةصن!الهما

الح!-لطسلراالنر.لحلعى.كل!راالىسكك!!.إنصاليو!دتطا:وطصاالرليعاد؟وشطد

رالمادةرالحرقاتاسالحشمدرلما.ا117الأومذ،عيحامرالييماتصراالطلومالممراالهىاطلرا

يمهالىا؟يتشلهلأ!ابدةسالرعاطال!طرنداللهلىكتريها؟!لىيالكايةاتتلدكةالهكت

ولفهموكىلانهمشهرانممميواسرا(92131)س!أإدعىسسدتلهرأما4شسهدلكر-ار!إلى

111121وعادلوحليلحقمرطرصداالرسلصونمرااينمرراأ!إلاا!للامهمبطلهرمادا

لثلمار!3لأديالصلزحدلدرنردمأ-!ادااياوصحرلاكلىر--إلىالنط.إثما!سدد

رأنمرواأ!بطمر!،سالمرعاد.رصلمهالض،د!كارلأحل،312115لا-123،4218الارد

-ا792314ا-115)3ايارصحادلملنا!صاسملانرالحدةراعطلهالدصسئبنرلرا

عدطارتياش2(ا-18)بطهرصولا*،سالشا!طيلسحدلالهد3(311ا-323،7،

لمرةصولاور(12328122)الشا!ننىلند122،-2)2الملىاللهمأطكل!دالا!.كطئص

-،1)اميةلتضصولثى،25-1126تالط5142،9911!برالمتا!و،ر(13-15)3الاض

واكااصكااليالى!هـيهـض213-3،1لأفاو!.310112)9الصاللهإلىاف!سرو،91

أتصةبتس3طعا!ريرااداج3الأ!مح!1-3123نالد.2861003،1"9،،7)مه

-1،-3-070،1،2ا-لأ121)ار-

لاصهامرار!لأد،3151،،2-127،(11026لىضامترللصلالهقفحقآدلهرداعدستط

يوبعبد

ساناد.رطصةصزس.اتلارلهاانيالرعرعاتأصصسلل3امى،ارلا.عدمرمرعب!د



ب3ار!ضحيمىا،سةالهاعة.رأعحاللدواولا.اتعدبير،.برالكلة(05،-اضه

)تكإسابمحاعىدسصه9127اتبداياو!لى.الآصاص6519311"صرامر.101صاارخلام

إلجامامىدلر-317عامرس7251إرمااعما.ايدعادعيكما.280251)ح!تالوصترس1*2624

ردار!مدصس،،عهدال!رردم!.نلاع!معوأكمر213،إضحا.،14.2مل2!لرسار9،36مل)3

615663117!إضاتحدمهلأر!اترتالي،اتسةللصتكرصصصارأثةالللطمحارودكلا

مدوتكر!،وكلرحرر!ش!يكاكلر!،ب!اتراللسكةداملالى!مدصم،66411مع56806،31-51

بصيد،مرتشعحلملإداللمدكرصص!صاطأرحلمر،توردشد

3"للاالهق.يرح11-4)3"-ا

،.اصدك!أس.أخاصدعاساللىس"ار!ا-16)2،6-

كالعلبر،لأعادلالىسنطعاعكلسط15،."-05)3-

ا!لى"رمخرارحاع.رعل211ة-521353)4-

اواردةالكداتم!هصةشححهلينمتاسالحددالديملامج!ا!مسأنعدوالأج!ةالىاصةرالنيذ

تهااواز.إضحالىطكاقىلةإطارنيالحرنماند!ممأد-الثصتسه

إشما.مىسان.اله!كلماياتبمرأمردس!أىليإشارةعهادردلما!ندلصأرال!اصسيحص!يرى

علما.برىكما.المصادللإلهمتترا!أيمماأ!إلاالتحاتص!كاتلكىلمءإسماأديمصهمركرى

إضعط.سصكا-سىالىسىإط.ولاراودةالص.أحرا!ةءالكا*ليالأسلر!لا!قرذلكال!-،

اليا

كسصاصفيل

سات.الفرلسلإصانيا!31*تطرلبها913،إكل)سالحر.!صالمدساتإحىتص

ر!لةلهالحدأ!صدا،56)مددالمححةسىلي+!لاشا.العرص!لتر!انمحد،مهال!ىإصا!ط

موررسار!سدا-انلسهاشا!ك!ةاح!ىلمماندرصلصزبالصصاآ!عرسالاصاني

-1418،اخرنهالدي،!تر!،سيإصاشل.الخاور!اكصإصانلكتمر!طالعددرر!بلةا!

وصمه117ا-7120"،81،تات،2413-5،،،21-6230-8"ا-!.44،لأ10،38-3

ال!لوسع!عنبهاالكاتع!وابيإ-انيلساتيالحهطسصاعةالمدإضيا.افيس!طالمرص

يتىالى!إد(8111،لأحر،أعطبالاض،ك!اصورسبهفلأله(العلسىاعل.منفانلألحرط

نر!مهرعصالهاحماتهاع!كشاببصانجلتالتىالترترالكارتةرأصداعملحلتانعبومطهر

راسمرادالصمحمالار!إلىش-اددعيهالأا!541،5!-22،3،6-43428!،-"1-250االى!

خى(رآلامهاانح!سه،وعرسهصعارلالبدرص!(215-،،811،3-20،9لأ4:1-12)

انرلحميفحد.لجقدمزضةفعاكأداةبكرلرا

اللدلالمب

،-،9)3،ممهضحصاوهـردطنهأ!اعهشارلكى،نمصإصافييا!إلهشارالحدأدراسا

رمر7-91".(،9،)انرصعةعصشتهالنللهرمار!رعط(9-5213-5321،،،،951-6

!لأ!



الق!يمال!هديىللدخل

رمر609(،531حرس71ط-ع!حطا،عدالى!رسا،ة1112،-5345هـ،5)إنمد*طةثلا

ارلوعدولناصا-أا4127،94،1،5)راحاطصل!اكديالحدوا-افيلا(531صرطاص

ميال!د!اوسابمهحهأد!درماا-23115،-116هـا-112ا11،1اعطنهمطكةد!لهإواديحر

11!-3!ا5213الحطاةلأحلرالر!الأحىسلأحلطراعةا،لى

ادي!المهدوي!اليكلرصتمكوكاكحص،لحيعةاىالحرصمدارإدال!سبصرد!

23(،ا3!-7!3اتتمنسرمخملأترطشمهعلسشسط

أح!شحصإدرترشحدتااليها!.عدا*لى!1كلز،كالمدالحامةللصوصالحتقالاحتأ!عر

الموالارمرألا13الأوعرادوالمبدملاةرمحاطألمس..إخماالىلاواليالحروةنمامابا-

الأحزانرجل

م!لها+كاوحا،أساشاأصا.

وكلك!إيا!اله!لىالحدسال!ينمرص+صالكاتأ!!تة(لأ132-53)52الىاسةالنعبنسد

مرالىسوانوالهايةاللا-سىلعدضرء،وح!اتاواقامحةإلى+العلااحدسىكاالتصتمورنض

!اح!صضحدالصرأررشحالنحرل!،تحضالى!فكلمرسا،اتحمت

3اسراطركد،الاصدشمررلتاشحار.ر!ليالسدار!جمتحماهـا52113امر.ياول!

له"يحررالممااكصررا،-قد

ماطالسدلالنطابصسلاأم!!صمرد!ردمماصدفغال!لسراا-3)53اله!.افكلدس

ادن!ا!صالهدعتلار!

(235اوما!11111وراظليحدعسثال!صىعمهلطلىال!!الاصإقوبيا-ال!ص!طر

الأرص،ليرعحلاحنا!سرير-للكس،عص

عالرلالىصررآلاساكمامدد،ى!11)252،رالمرجالنةالمدص!ةالكافرلمرو

سدر!للعهوصممالاستكالىساالأل!صالىحللمرذوركرلارصا.خصرحرماعهركز

(45لأ3الارسحارحايط

اضلصاللىسهمر،والحدولالفزالمدمحاادميرار+الملركنصالعحمهصافكا!ر.رى

ألا!ر-سسيمركرالححأةعيرتهمرتتع15ء)53الن!ي!الى!لراعله

!احلهمقالملقد،سهلت.!مع!رحرممضداحى4سهاالىاعحبرعي!المررةمحهلهصاوتيهماسه

ص!رعرمرو!ل،اللهسصوركاثاصصحا.صلهارأرحاعاحلهاأح!اسا3كلاحطشحةلط

سحرتةرصاوضمامهمص!رمرساال!بلانحصممارا!ركرارلمغم،آظصالأ!ل-قساعالأحل

علهوصرار!،!تإلىراحدكللملا!لاكحم،كنماللاط!سقرسيروحلاصهم3إصادرلأحل17لصا

لمحيالعلها.يرىكصالهشهاى،اطممسشر!دلمهمالصئالسكرصالرعمدا16)عحد،حبا31

الندتالفصآح!سهـادأي

وشاصسهرواتمهرصبوعاطىلطمرلعدظللستحدت3الأشاللاالا-9)53اراكعالحز.لي

إلىىتصاة.شلشكرىيمرد!دين!لهحلرالهىالألمأصا*رع!1،-59،-،ا،12الماش



اكلاحا.ارعىمىنطعاتتاتأاحدشمي.لمالرتالصطرلنهولي.لا.جمنحملمحا!طاآمامساترنممحةال!مح

غىمهلىلكلرلمطلابحللمدانا!كارأددحأكا!ل!دف.الأل!أرسعلدصع

يكهأنمن!،المدصدومنا+ع!ه!الىورا!س!محا،لهرديفيالىلرار!اما

3،إدتسه.ححلال!ىالصرطراعتمع،سهأورودداللهص!سكالىالعدحدتأدبملعخ!-على

دهال!!مر.ماددكلأحلالأحىسآنامسنتدتحانهحملإدأ!مهسللمدملاو!اارسهكا!ولا!ا)

ا-(2)53شحح

ار!سخرلاالحرللالصجهلكر!رلىاللهلرجبضطصرالحد!الصسةحامذلةاوطنهاكةرضكرى

ص.،اب!تطرلصلابرى.الأ،موطرلوالهتالكرامةطزماحماةإلىاتنرسرعمالطصالمدحاة

137عرظل)تال!رالرتاباصسد.رتامة.رحارطنإكا11-113عدوياظد!.رسعجم!ست

صعراحبم!للرت!يأكهاحلسعةشءالمطارمع03الأع!السله.اضار!يتوللللك

لحاال!ةمدلحدأحلصدنهرالأصا،.الع!رضشرياس!،سك!سرشعحطهحلر!ر،أت

الألمطروشننممالدىاالهتتيكلداطالم!رلأمه02رالرلا.الطاصصاحالعطياصعدا!-يار

الملى.رانهاحالصرإلىبزدىالدىرالر!.

والسياالعب!

حهدررطاعاصةلهسةإصانطاخاوبهر.الى!أ!551-،)لصامىشانا!.مي.إتاليلزكد

ايار!ش!ر!لكلىالمحالىلأنه.ال!ادىالمحلصل!!سهاني

الدصسالشرسراللىةالمهإلىرمحللإصاصلرالحصرا!انعىمةي!!الةالأولصا،صحاحمدا

-(05-5،)اصحاحمىوإحالهرلط!ه

ظلارحكأ!ى!ياحادتمكرعهيححتالنصليحانلأصحكعطة3ركلالربهك،بطة

ححكاكيلكمىلاى،اللكداددمعار!لطحهالساياكد!المهدلأحملأله7-4518اتا.الر!ولل!

حبحاال!طاشاعا،ناللا!!!لكلاسؤار!جعسالنحر!رصعاونالنعرد5ضاوعاار!

!ارد3صاأكدمما.عهطلكلمرانطعاصكملخاامراالنرملراآدا-اصل!ادحهلهلىراس

سكلصنردكلمراتلدعرطنرمهالاأتمالنمرور،رصصارتلنمر!ظوطحملهلدمردا،دلةالص

(5535)،صصنفدلأولاسافيونمرساإلهلدار!أملسإلك

شالسزظب!لسلكلصصةدانةمحسه"ورعة.سةعه!مر،اردىالى-عهراد.إشحادسزكد

ماالحد،!الهردالصسأحدبرى1-12،)در!ار-احلم!حى!حطنمالةإصانيرألامالر!،إلى

لإرحاعإلههئرةآلامهنصراسهوطبحهحةعحهودي،مالحاعلإلهه!عساالحسإصانلإلىنر

دعرتهاإصرانجل-دطماحبصاالنرر!دول

سحداالمعيرعارللاسنمننتندايالميالسداسلصال!التماندسالىيرو!اليهاللاءعدلكس

لىبترادمر،الحنةطكهلكدممهلصلرأكاداديالخيالمحصسحة،-913)8026الرطأعالليشلا

بلىدطلهالكللا-ممىليمحرأركاد-(53)الأعحاحابألم،ل!الهاص.الهر.إشما!رمىلم!كهه

لرشسل!!ا-أدبكيبهصالسرر!لىالرسلاحايهتلرااتمان!مالصلدلهتالأالصارح!

لكالىافيأ.كالىال!ىالك!ا!لحلرأطاسهروالرئإلىلصدادل!ىإدلهضالدوررطدا!.



الغبمالعيالىالدحل

الخيللر!سسلسوض!ح.ما.بعلم!سا!زالىيأمامعاتح!ولىرملالدحإلىصضاةنل.

لهنصاإ-اشل،انالمالس!إ،،(892اعابعيا.إتأالكلات!.

36-8913أعتاودا!تطلإصاشلو!ي4الالةس!الن!ر!لحعالأورال!كلئت،لهط

ولطيخعولليحعياتلمابحاا!لاداس،!دفرلهس-عوك!ارةانالمالحدلساللالةصكوند

مرصسالأرأنمهمعواحصالكرلهمدافي-أدبس،رإله،ء(اءلنرس،)م!لىسسه

1،131!ظلد+.22)!نا.،النحالهحهش

يرعسمرديئرت1111اصتىس.ططأ!عرا!اللاسكألأ7!علأ،!الألأسلع-دس!

-ا!!اسلأ14)2،كر4-لإشما.سراتسرضالنرألىكما11!4إشامىضى

-+أ128لفا-"،ا171ت21-98امرلىابطانحلىوس8711أيصألارد121

لسصأرلام.الصسمنهعاو!الحعردحل!الدكلالتالاعزليلههوطالحدلىاضهلوند

الكر!لأصعياوصلسالاكل!،1%محسلأط.فىار!لدح5ليمكر،كادادى.إشصبا-مى

3االترلةار!توأكىتالحعصالحن!راولل،لمررللص.لالإطلا-للاسصسلأ،،ي.التلر!

.!ا-16"الرتا،محكلم!صالكر!م!ا3ندابرمإصهىكرلأواتالهادمالىلهرالعرطرى



إرميا

ح!نجالص!نجلالص.حاالع!ياشسالكالارميمتاالالعالشصإرما31الصعدأطلق

أصاويمدالكل.محا(اياالطةالراتايرحاتأطأطالمةانرحةشعلىا!رافت

كحى-ار!!.عري31راوساعر.الانى.الأعا

السنرومشتملاتاقسام

2138ا-ه11رألدممطرةاظلهراتلى،ج

(أا-!)1اتاحتل!لةلل!ا-

(63-21)تلاكل!ممصاساةلهرداممدل!-2

(25لأ-711لأ،رشيمالمحاظهادباله3-

127ا-13لأا)اللهمعالعهرلكلر!اإدرانجلولحى،-

:27(-17ا1)،اسرتنمعلاالرتادطك-5

-123"ا181المغار!نل7-

(1318-1)9رصىدتأعال8-

(ا-21114مرداععاعلالا!9-

ا-22191راتلل!كمح!!را-

-1113!!21شلرمسرا-1

ا-23(23!)3بهرلاسدإعلا!ا-2

(،9-)33الكتالأحما.ضدإعلا،تا-،

52138-21،)لهسداصد*-51

.(..ا-.ه(26إرحماحماة!ل!يطلأط:

21-،261)إوساع!والتصالهكلع!-لأ

132ا-92)33طللص2-

26ا-ا-1333انمرلة!ر3-

12-،ا13ار!برما



لحا-3111الهدولرالحهداتعردة!

-،،(ا)32عانرتميالليللحنلاوبا.شاح

1-331126،لردةخاصهرعردد

11-3519)اركلالينل-5

(-32ا+)الكاتدررحقحة،إررولالصد!6-

(46ا-371ألدشمصاوحلالإرط7-

(7،18-1،1عتالهوالاداويحدلاطم8-

71-2،1،3)ممرإ&،الهرر!لهحرةا-9

(8،43-،)3!رلياربا-ا

(ا-ه51،دلدحإوطاطبملالىا

ا-61.915،اياحةالثر+!)علالاتلالدا.

ا-،21013سا!ساطترايما

31ا-)52أعرىداجهراحداتإررشمسموورا-

)3152-،13لىلحس2-شكم

لدصالتهالتبىارميا

لخمةادصالهارمااليسممالكيرندطتىر!الفلمالمه!ليالطرللةا،صارمنإوباصر!د

المرعلىالهماطسالطرلىابىانلبد(لاررحركات

لرديالتإلىمب!تدارفلىر-عانرتنرلةلىمق065مط!الكامنحل!اسإرباولد

الدممانالريةالصادةستجتاعاما)55طرولدامال!يبسىصيلهابةلى-ألدص!مدلاس

اطررلهراسالمرمنرتعا!لآرلص!لهردكة

أس!تءاعصمعرأبحاالكتمعصراعسدحلثلكاماح!لمالهإلانمهرنهـةاصسإومااليود

أصاتارلكاصلأصة3الدالصشتعاكات(26-227مل1)دي.طلارطط-123ا118لاولى12116

أمصوركااطيع!للانجلا.أدرطمحارلةلابد!يالىالللدطرد.اك!الكاصاعمالىإلىتد)اتى

نطهرالحكرةنه!طمرشعالىرماصةصر.ا&مم!لألا.رطلةع!رنصدأورصبمليشالهلزربا

بترم!الد!رالمررلمبرهع!الىلهداالمبئاناب!

تانالسةدىمالمطأ!رملرلىآحر،بلأنررةوطتسلم!طمق626عامومادعرةتوط

عدطرلدعدندا116عاطعرسصطر!ماإرماكلمررىلى1422513)كرتاللكلهيعنر

نرطامق621مطالهكلسال!سةعرعلىعرساكلكامرداشندعلىالأ%ربةالفرةسص

رسارشو22-123مل)2الكبمالنرميالدسالإعلاح!مىص4ارصطورحل)د،دلرضاللكنمكل

لا82



للد3سالىالمدخل

لطحلصهكرانانسالأ!عسدمى-18ا11)الرلمةلرالاردالكدصاإدصزفيالى

دات،انيصسصر(سا!ةاووضلمطبهمةضرطمايمدإلىإرط!مةاضترندالصادليالإعلاح

رآكلدصاورللمسأضرا)سالنصالمىدمالظ،لح!إوماعر!دعرنهر!.تصىسيمر!ما

سدب!ا-كلاكا،1-16ا111ضر!ها

رشاعؤالنححهنحا+.ال!طصىكا،البراتاد،تشارلحسحاعهامتتكل!!باضحصيا!

خحصهإرمارنمنعرطمهتإدالدصكرصلآحرصايصأفىكلاتليروععشمكلسال!اطة

،186-231112-،120)ال!احلةتع!.عاوبع!طزن!طاصرصصرعةصزرنصكلرت

اصرالا!الحرصمم!علىهـنطلق1-18ار،71-022-0181823ا-18و،17091-،-51121

الأح!رالس1-18ا؟،15102)ااداتإليالحد-االرلرعكع!احدالصىص!سصلكلى.إر!

121ا-1،5ا-6"12-230لأ1118لىالى!راصحالةاللهإلىصلا

أح!!احةمياجمةلسزشمهمهرل!ماجهميالطبهرعاطكسالداحملى!الحراعإرمهاحا.وافت

براحهصلهمما،تهـارطلح!رنهو+طرليلحكزليبمنا.للصعا!رميرسع!الحىسمصإربالهـى

الأل!احسالىالاتموقعرلد،واغما!طلملادت.1218رالهرا!الط!أداركاءدأراصططك!امه

كا!15111عبها!رررببقانمبيأ!السوضوا-113)16الرراعصسعىرطنه!واياحرا!

دإإوطالنلررصلالاد+.ليرح!ارصقتصري!د.ا-102،118:ا5)ممركلمأسهلررع!

كاتسهإرماادإلا(()2013الهي.الايرعمرالى!،رعقرداله3رر1118،)اررحيالتوردرحة

!ممر.بتعهسارساكياشصالهاواللهصونكم511116الس،وسلرنحداتحلهطاتلى
والا.كيتصالخلذيطنانهاتكلبسأ!بخرو!ولىا!طلاقع!ع!.تالىبرلما!021)

كرةوصاتلمه.روشا-ككىصرردمركالف!لأكظيأإرباككيلمرالح!مواللرلدوالأصا.كدة

ز!رشي(2!0،81حرت.استشميتصقامل.صبرعشلحردصالأبرالاصسيكى

2-210،116-ا109-17220ر11-ا9109)8018-الراشيصالكلر

رمحا!فلأعدانهالنةرطدالا-،الرترميإلبااخاحهرتعةلفتحنرلمالىرلكى

2-23(1811ضصااعماترأط!الررحاتعلىعصاتطالاوص(1718(15لأ3،5لأ11303)

رأدرأطالل!مىتحادعرنه!ادالإ؟!لنهار!.أمدا3-اعلااروأىأطإلاوكليحقعديكلىولم

.ا!)15!شمأحلوس7لهاعدأحلصبصآحرمرصعلىصا.ل!اللهتعىتح!ميرطته

هتايةالسفرلذكااكاتى

أنهس-112)+-الأصحاعميما.!تدممحيهالرتطألهاليإرباعنبسعلى-برحد!

دوعلمله،طلهتانلاإرماكمالى!أرنف!كا،مق06،عامطرداطكورنيمميبهط!ارا!ةالة

لهكلتكالأيالرمصالنمر!كلرع!بهردارسإصانلع!ءكلكاكىالكلامكل-رلأكيلص،

ولكلهالميار!كلامكلإرما3س،رد!!كميس!اس،د!إوما.ددما،الرمملاإلىكرشحاا،مص

ا،)عمد.الصد!س

ليإرصاكلامالصرمورمسالمرفيف!ا،ورنجاد،بهرداصلكممرنجاكئ3لهطالحاتالةديركار

،ماله!.را!رط.الأصاكىايام!مراوصعاالسصرأصإر!!ارىالنيآوا!ليارل!.بت



لادساحالرا71.اوزطصعلملحكا!.آ!الهملهيط!رعلزأالمردوحسلهملمرأإلمطلدحواحصررا

كللىينرأكاد!مهلم.!فالرما3سالك!ممطمملىتأمكهب،ووحدصادالمصإلىصم

سمرلا،إوبااتراخىاد!لاررح،ارلىطشال.،181)عد،يا!رالصدىا!كترأ،الكلامصا

أشا"ايىإلاد

كهط3اللل!سكا!لاأط!-وصرأراالملك3لهرساإدالرممعا!كاما./)اياصا،الزط.وحا

حصمالىروع!الارسيالحرحكلمىحفىالكاكد،سانيالارإليرألشلا.الحراالمردرعيخقأدإلا

الكاترساررحالي،إرصياعلىسالقصأم!أاعلكوأعحر3لمصعلمأءإلاال!رحيحرقلاأ!اللكشجرا

621-3623).صامالىل!الكلىر.

أح!نهادىالأرلالدرح!يكادادىالأولالكلامكلسهتآحد.درحاباحدأر4إرماصالىلهوطد

السالىم!كللامكلارما3سسهلفالكا!بماسلالرحردسهدوحااوبالأحدصرداملكيهرلا-

ال!!.علا،كلص27-36132)نلهبخساساكلامعلهر!سدأكالادكهرداملكيه!سانجمأحرنه

الرلمرإرباأدكا،اللكيمطفيالهاتلتاللا!الأح!الراتكاتمرالىاوصاأدالحامط!

الىارطلر-عد.طط!شككالىكهطركلاسحلأاكانأإ+حىلم،روحلالىالراتمد.صورص

6-لأا)3،نيطتياطورمحانيمحرإلىاللما!ليسطصا&ي

التارلضةالخلضبلا

الإسراطد!لةولهرصالأكألةالإصأطررلةضرطردامد7الندالأدسالرقظرحليماسةطةا،رصاعاكل

ركاسا!9173لحا،1131)نكاالهر!سلمكردالكلداصكاداتاالهدلنةالكلمايهالا!

تشداجمهردا)مملكةدولهإوماروألىمردرحرأ!لللمررسرحد*،ادمردل!اللوررمهملاللهـىاولدالهى

نملراأ!علىحسهسعاررلتدعصر.!يحعاصررمةإرياشحصتركاتمما!لبةإمارةر!حامقحها

الهاتسانحماتأحدإرياأصعدمهداابمالهمعيهبيقىلااطط+!مميحلوارادالححا!.ع!

3-المدالسهدنا!-

الكللحاسةلاولإم!اطرحةوطرصا!رلقس!ع!اناهـصالمرءسمصنلشألىالمقامملاليصاوعري

الصووطلةإر!الىو،ورأت!لركحصىاسهؤمملكةفرطر

لاسالأضروركا!.اناكسلاصسكيراسطهمىاتالف!!مصميالأشوسةالإسراطررلةناسضل!د

حاصناانيالطركالهرو!-الكسالممصأ%رأعا!رندم.ال!طم!رممهاآحرمق633()966

لد،صالمأكرنراا&يرالكلداسيهاالادي!عاصمةرتالالمىالراسارمحاتاترصةرالصراعات

سصرمر!الأشررلةالإم!اطر!لةطصةلىضطتطم!دسدق.م.61،مطاشمديةعدرضردا

ل!ط.لمحالتالهركةرلكىبرسالبأخدولعيرحدرعامة!مملكلةتكلرسرعاولراصارادإلىمماللادة

!مق56عمامسرد!صدلاصالالداداتالكللصعرستعانيكركقميالكللابكراس!

)إربالأشلسصالانجةلتة!لامورترحهاد!سرلرصيحر*عاتالمرل!ليرضالهركلة!!ت2

إلىا!اسةالكلساجةالديهمحدومسق96عالمبهرداصلكييضافلاسمصرل!ستحرمرصا

ا"اكاي)*!مبعهص+!:ول3!لعحا"+!ك!3صا!!ااءلمماها!.ا!حمه!.12ا-ءا



سيمالصيالىاسل

جمعرلمالالج!صا!خدسدعرةح!دما!عداع!صيرنجا!لىيلأ.شرسصيتاالىالحر!

رسحعالملا.سورىكلاالرنياسهصادشسالهصكلمندارلوأدص!طىرلى،الله3صسرلكلام

!أاتاولىتلهئهم*!ل!نحىرلمالا!لل!!برنيصىطدمحرل!عرلىلحرادإلىالأح!الم!ص

25(351أع21اليإومالدناه2-،!(35اح2392،2

ملكعزلشطأشهرنلآ!لحدأورشلمليايهسعرسارملك!.كرتسمرآطرالأرص:راحد

لاصلهرآحارراطس،3إلىأد-صا!رعر!عرعارأووشم!هرداعلىاحا.7أبدطكمصر

ا-،ا+اح2،،3-233سل!ا!إلىلص

كادحتالر!عىدىالسرعل،،لمق6-9895مطمىلهرداعلىصهع!إححىكهريا-،ملك

ادسالص!عى.لرا!ت-بهرطرطلاء،ممرشا!امظالنيا!صلاحاتكلوامدوشلطاشحرأحاكا

طدصط!اص!!راءصرطكسحرل!عردلهانلرابي(حكلمهصاراتلهاإلىلهرداع!طكاعز

ليالا!التؤا&لبإلى-رلاعر،-حرلا!دلكلمدوكا!الإشاو!متكاكركبقمي12)6،مماول

مل2).الأساعيهررص-شكمالل!ار!كلاملحض3لسدراضلملهمعدأعارسل.النزنلك

عاماللنا3صهرلارماتأردخلم-!ممةدلككمدحدع!ت3-ا71-123-91220إومعانار!،-3ا3،

رملد!ملك،حىصةمتؤناىايىركا!.عهع!عاالهلهرلاك!رملكألاتمعراصطمم39.ق

الدنلمإلىيامل!لدنصرصحلى.دطأكأعلماكل!الى!ص!يالنررعلأورضلممياضهر

ح!اف!م!واصردلاللصلمرلرحدحلهمتاملرحعيهرداملكك!يهروأ!دالحصار،ترالدبة

كلصسمرر-الى!نهـلمكاالى!يكلليلج!ا!اللكصمهماكلرممراللكديتار!يت

شحيمال!ال!صدلمارالهرةلعاعرحعاصآلا!ع!ةلاسأحماسرحع.الىنرطركلاووللم

سدالراللاطديت!تعرسلطرسل!"!عو213-،21!إرصاشاكاا612،1-،)الأرص

يرشاست،يلطلد-حدص!وع!هـ31-،2113إربا2743-ا25ط)2،ولعلىصدرحأ!ولترل

-ال!!يمسيالن!رعلتنموةإعدىوملدصدقإلىا-ريمرلهرطك!عىعرطكهرواع!

للهسرلزىعدوصك،لدطصاديلرحدس!اسدع!ألحاوكرد24911ط)3كلر4-ملطكل

12ا-ا173ع!لاللاو!،-362113أح21إصاللالهالى!إلىادصع

اللرم!ا(لاكلمرابايكىأ!ع!خهرادي،ارس!ثكلهةتكمالبالهيإوياآاماعدلياض!عولم

إرماا.راجرارضمهراسر.كاللملل!!تأعانيط!اأد"-سينالأتتحرعىلاخىالررو

يالةالنرا!أصمىالمرةمدهرورطرللصدسداورشلمسحمهع!را-لىلمرسرحد.رحما

اكاماالصداوليارمحادر!لام!ارصإلىأددضلمصمطلقمرمساملهنصالسالهي!رمط

سالار!فلسكلةشرحدمللهرلالصأ.يتساللكلىوطإرمارأحد(ساصالملكأوط3كرة

الحننهيهلهالحكام.ارلطاماماليإر!اركدتا-2116)+مايلطدلدتممعاكمنالشحدإرصا

.!حاصرملور.ط!هلكىلمدادا!ليكحالالسارب!لفراادا!3دىمااللكأطمصاشكرا

أررشكلاسن!رعدط(1-13873الكرشملكمديساطةءحارأشد!(13816،الىحلليرطإ

نلأدظيرورادا!نررورضياكلملكسركرخدارعىمهمأطليهياولسدقلأد!عملطرص

وأطا-1114)36،صهأسلمكماسكولىودنماحظ!سملر،علسهمل!وصعإر!،س

حدلااعنلرحرةنؤسدالهع!!افس!سكىالىالى،لحرحمأصطسسلالىإإوحما.الىرط



ا-1122،)شاساصحلساصطة

كتةإوطروص(1-8ا1،7)ةللطصر!!.اللمروطلرا،الاكبىيطىسالالر!الهردرأولص

رلي1-17)3،صرإلىمحهمن!لادسهمررا!اتله-رلم6-122)2.المكزمد،

رتن!يمار!مكللةرحا311)3ء08ص!!ىستإوصاواصل،الهـردعه!اضرحمتسرسشقحيى

،،اأصحاح)مالىىلهوط

كاهـكضكوضمىبياق

لمحهاصه(صن!س!)ابقاتموامدللثا

مق86مق31631(3،35-أح!ا22-3!!سل)سني

مق86ض!رو13-،ا+أح33-،3،3!!طاورشاسلهرآحاو

مق517آق!5118-3618اح3،702-،!3!سل)2سيخاسه7سما

م!695عرر113-8-+!أح6-17!ط!ط)3مهرطسيه!طكلر

،ق586مى95لأ1111-،3611اح242502ط)2ل!،قيسصهتا

.فوصالدخم!ر+الىا

لانلا:ارحماإلىدبكد"دكات

ال!دمر!كلىع!نل!!هد

س!كالر3من!رترللا

ضالت!ح!له

و!صصبش...وكميتم

الحاكالصدرسالإلهصشاسلإصالىارانحعالرلقارالهاكلالهدحالحرارليإرمهاالىدعزلح!

صكلد.مالىناشلأعر.مىالنهـرسقاررلد!كىلمركاالليحابان!الي3الىل!!طىد!.راول

.لإر!5،1023931)والمرأالملةعدحام!أا!-كلمهكاتر13،-91اإومياا.لمكسكللاس

لماليالقدصاللهكله!رةسعصاوعارمل.الكلامعد!ن!رلاعمعاعحوأضحصاإلا-سلمالل!

د!االإحمامبظ

صدرأرمحلانالكىارقمسهالى!اخالم.الط!فيسدرمرللهصح!ميجالهأدإرمطواىلتد

3-،ح!رحاطولىالحطسمرتسالهر!إرماركاحارلسكللع!المادلةدص!وسلاللنمرللا،

!دما!عؤالححرمةالكللةالهالىطسابالعصاسهالى!لكللهحادطلكىأرعلهولكلىردعزترصا

الحرميالمراعولب!ساا!ينةمدالومرالى!ادا،وصسمرررن!مخى،(11)،رتيبهع.

ع!الرممحاوكبكتداولفكفيكلاميحتلدطالىال!!رقللىول!يد.الس"و!

11-19).وشصس.ض.رنتص.رسك.رنهعتتلع.لمالكارعد.انمرب

رريتينارميالر)ى

الى!لهرتال(رصط"رمر)طالحرتصنميرالكلة،ليرلص"إرمالماراى10291)الأوداسما

لكللهوداعلىسهشكمط!تقعديمططسالر!أنأى(لأجرمهاكليعدكلطا،لأسالىدطأت



!قديممعياليالملاممحل

(111-.55إشاتادلى،نمدحبه-

راىلتهعرداكلآت.التحالا!الأرلىالىديانمتلاراصحانميرأتتدماا-10316)شعةاناسما

ا!وعد!ا!كللعلىالربسحالالس،ار!رلالاطر!سولاتحمههمىررحههام!رحهقمرأإرما

ع!3رمد،:ل!كحريار!ادا7!-56،)نارن،عصرك!لاتصيرأ!لأليا!رداأرص

ينمرلدولارسك!ط.نانلأكهال!رطمقالأوصرخمصولكخها4لدرصائهاكهر!امل!لىكلع!الي

911-118)،يايندنارلهشرلسكياصعيك

الدينو!ةحتميه

أصةصداب.حايهرداملكسحا؟لمتالحعور،1!صلاحات.حيالطابييىرح!تالاوماالادعاص!

رصسنآاللماد3ومرشععاسرسالهسملدلكصمنهماالأح!.الراحدلكملادألهاكا،كهرشض

اليا&لهالحاسصراوادعها!سصاا.،الأسنمحدلأأ!ساوءلاسالم!ا!هرخهالنررو

كلالأحلهاواتىالر!ستلاط

نرنعاوصإوساسانسالأعحاحنارلىا،.لمداصىكا،مرشعلاليك!أساشلدإر!جمك!لرط

م!يهسحةعرتإكا،الفرتوات،ارتصإصافلرعهدالرلة!ىراتها!الهىحصتالىهـ!ك!3

-()2-4-13ا!كهادعىعهـدوصاراا،م!نم!!دلكلى!رحهالرحكحلاله1-3()أعدادطدله

لأعالتتصرسأد*حاةماسالىالصامالةع!مع!لللوطظكسا!لىإصاطحا.كاتلند

إصانلصدالانهامسلهعهاإلىادعىورصك-لأ(،12لمال!وعرله+الطصد!الصالنديراد!

51اعح!ادنجةألنهامع،طلأصار!الي

لدشلأداد!ينطحطربىثر!رمدامنالراتأشها"التىرحمرآش،ورطالي!لاحي

ا-113!أ!."طلصط!شنةا،رااألارألأسمل!راايةالمحا.-عأ،شك!سضس

.لداك!يواترصارت21-ا319صاطلصأضكانيالهات،ررحةبرانجلالىاوسارله

احشهاستململمبمسوالأداا-،311،الطلادسلا*كلك2-3125)2ايرخةاليةملشهراشها

ماطثلأحداتوم!نجةمف!ةطمةمل!ر!الطلادكلبهاسليسثاد،سحاصانهارلتواتالنى.إ-انل

مبسالمحاةال!أيهااوحصا.اليب!لايا.لن!انمةرالىارحرعإدسرلىبطصاكلروعم

الس!يظاص!افيبهارحتإدااال!!وحررالحاحلسالقدنييرإلىالهاحةإلط)30122،عبانكم

سارلهالنمولهشركوال!رالسل،لحقط!ا)وارال!!مرصحلترادأماعيصمكرمالكسعترإر

111ر818ورقا،01،12بنصورلىورط

ال!احلمىالإصلاح-رو؟الىردط(الطتاللحةالارط!إصلاحل!ةحندةطاوساإو!نم!يرقد

الك-راوادةتقضالجاةصممرالنلىخا!إلىدمرةامارال!راطصراتعرا+!س،ادلاصكرالندمى

حالىإلىميإداالا!لحاخه(116!)تالىسةصدا26)9مردفال!لر!لمحلصإصانطوا!لض

لفإوطدصر،إما316اتلحطالصمملرصال!دكللسإليارل!ل!أدلصخىالنلم

حدورمىال!ورإلالمود؟صولاول،شسف!رتاتبسدرسس31-،1،!)لإعلاح

النليصلطإلىسعرا



المتالمالنبيارلمج!

،أطلق()طرداالهركبةاللكةشا!لعسامق6261-587عاماا!سىص!سد!ارماافيطتتتمر

كلمراحهةمىا!ديدية،لصلاتابهرر-رالم،ةمطمى،نا.لاراتكيضا!،الاصالنى31على

يرصحارسااس04الأبامى-ط،نللمحلهسوإشعا.عامرسوسالةالتكارلمد،رطمرضورد

نحا.سمرقتاماطلةبرممرررراشهاحرمحانماو!رمحردلى،اتاتر.طالاالسا!!سمأد

لدلىلحاسراصارحدوررعردصة،مدكهجكلاطالى!3سدعرنه.4سءرماس.طرلد

118!ا،طدد.ار!بضلمعكالالأسعبككلمرولرلاروبكبطالأرمىرلنيركهنهانها!رزطبهردا

،،!أ!ممراتت،اررفيكاصاة!اتراوش!-ولأ،طعلىنعط!كأم-حاطعاط!اكما!اططو

أحدتيحرثالحنث-،نلى!ثرلوا!لح!رماعرلكلراكل!كلهحلدإلىالهراحرسدت

122ا-88الاودهاللرمة

طمراثايهر/اداطدبالحهدس!ددلك،الحط!اللطصمعرلتر!الحلالةرطلىك!مكشد

(6113)تارباياءكرع

ا&رحيحوقالطاغبهالم!كيهويا!يم

ساص!ا!ىكرضانليدممرامللدلحرل!عر!!ا!(طر!اع!ملكاورفينعد!الإظوةسلتكا

-4112ا22إرب)شهررنلانةسىالهكمسلنلمالسبهرأحاررعطامحموئيمق906عامالع!سين

مل)2كل!كا!إلىألا-ميا!عبمالليممراطكلحرلرعردلد!يلمهلهرداملكله!سا!كارلنا

ممرلملل!ورصلطردمالحهط!داش!يصلنبدالصراتحمعألىالىنطسهمطصدرى2331-136

ركاد11-22319إرمبااهـاوديرشاا-صكنبرأخلصبمططكادالأحرالكلردي23135؟مل)

خصهأرلمملالحقيصعخىالى!سدحىولمل!سهالماحرآالنحيرءلاسههصضنلطاأ،باعاما

اللكمرطرلا-درىلاسر!للهكحدلملأءاماتصالمهمىركلا-5117)اعحادهـنادمارعك

فلطسطعلىالص!رحيد؟بدحمكل2-161123الدليرتل!اصاكىيهرداملر&لبمالرصب

4621إربا)"طملكراص!لرحذيراسكممر!لكلر!رع!دلحاتلالتى/مق96عاميرنجامرتكي

الهلكلأكرصسرطل،لحكمخطحتىلص!كبىرأرام!تلب،لكاملناسالهطقيلحل

مرسالمح!رمحاالنالسبأضحوأمحلرأرسرأيأ!الزنهوطاليإريالتعا!تتطلىوا،!

!عالىرأملى.العوالحا!طرسمصكلصرسحصراام!ار.!طاتتلادورحرركادالاط!

.تطتعاما،رع!سنلاتعدلونظرانىا!عرنهمدلى!مىشلهاالىالإعلاطتكلالكاضياووح

121)بمر/1ملكلرنجاصكمصعنرانالهالةسالع!رة

الا،لهلانلألاررحالىإرممارادصالمردرحلى+كللهالدىالر!كلامكلإرما3سكاررحر!

!ركلامكل،لصصكتالنيادرعليراترأت،لادحل36115ارل!،ثتادحلأراتعر!مح!رس

.الىد!طرسهصراحدكل!رحمراادل!،ماطمم!علحرعملطالحرملرمصالى!كتستأدادس

ا-8()36،النحيمداع!ار!لهشكماديرالمطالحصعطمياسه

كلصمرالالكادمرال!لنى!معع!لسرمكرمسالى،رمماأرصا.صا!الطلالرحركل!.

28،



!مد3الصهدألىاس!

لانل!!يالرحرطنراالكلامسااسللححرثافىلاروحوقالراصصالى!موعط!احا!راألهم،الكلام

،له!+الصسأ!ءلترأ،،الكلامملاكلليزاكا!.لمهلمشالإوبا3سالكلاممتاكلكت

اللكإلىروحلرااشاأسإصاريم،لارار!أتواحئاو!لاو!راله!م!ارؤطوفالا"ااعلرو

والكاص!.ال!-قيحالااللكركا!االلكدىاوالميم.الأم!اكلا!%رساللكأوكلسبهردىرلرا.

لياليالاو!يوالما.،لراجالدعضكهر،لبماللكأدا!صهارسنلا،لهرد!ل!أولاشتدلدا!

دأام!يلالمردرحسرى!ألى!حر.ادس.لدوطاللك-رلمالارالياللرحكلسخىالكالر!

2-126+ا،حأماار!،لكلاليإومارالكاتو-طعلىثفصرا

اللي.ا!ارلاسديكالىىاكا،دل!الكلالمكللاور!بو!الى!أوعاعصصاح!آدرحاربااحدوا

،ددع3طكااطاتمداخحدرسا.132اع!نلهكنرايحاكلامعلهررورصهوواملكضلهرطأ!رسه

مىفيليرأمماكلاانثمس+لأالماتبمشساشهطاتوتارباحاةسالكالاتمىمكبى

12-هااصاحاصالرصالأل!اد.سافنةا!صا.دسص26،51-أعحاحاا!لهبا!ع!سات

!"41سهرطكلهرلالمسطنلأاليإوصارأعلهالمردرحأس-اذىيهرساضإدار!ءلصدكاد

تمإع!دعيدرسلهوأعافللأوللرد!ارأللحرط!رتحفوتكرلىاداردكرصع!حالىللك!لى

3131-اعحد،يسرارلمعهكللمادىال!كللهردارحال،ع!اررشبممكالىرع!علهماحلي

اشسوبلكليسالصحهبيتم!لأ!

رصاإ3علىلى!ادتارالأ!

لأ(6اض!اون114لأإرماا!لصرصسازالتمحارطمل

طاالكبر!لهع!كققالمياللكرولمحااسايهردام!كمط!سدماأنجاضلحهيحيرآإريااشلأ

(1611أرلادشرأمملر،3بهرلادط!لكمىالسكسرمرالكراكسالاصلاحص

رفصا.اديرتكللاتكرجهافاتعةدضطرة!ارياناما2111-طط-سالأو!ا!وص

عطةرر!ت،قدألىلهرداسلكروشاإعلاما-نزاكعة؟ةا!مدك!عاواكيالكاد.الهكللداحلالى!

!مرحل126)الأصحاحياروح!كرةلياصاوردتكاا7)الأصحاعإوساص!درعليمد.الهكل

الأصحاصبىطةيزاالصورج

اخلطأنلمدالأرلىط!لمإلىات!ر-اشيرشاسهااتيالرنةالسادةسهر،-اطصفند

رنلد3(718إرباولرطأشررصالسردجالأما!لامة.أ!ملكةولأتترايىرا!كلرندمالأمرعبم

"6!02"!ا!-16لصتيدطط،915(331-71والرالث!نرءاأمرماسواديديكل!لة.الالا

811-71الاطلةعادنهمسوكحسوصمرماكل!لولاسرا33123-912

دادصاتهالىورتيمحلالنصورىرمرالهكلليرتمنما،الرمدلكسقلهدىإوياواشل

الى!كلت"اصواتانلأوططم،اكمىال!لرضةا!سةالحادةصاليلطكللىداييالطقهاديه

شكلرارلا،واعالكمط!تكماصلحرا،الىسظلامكلللى!نح!راالأروا!.سليالداحل!بيردآحهح،

حطرطاىا،بالحدلصتضإد(رأعالكمطرتيا!إلىلأليالهكلطتسكمالكم!اعالس

د!نيامررألت.ررانرررلمالرصعمحاليهـنادمانمكرارلموالأرملةرا-المرس!طلراولى

ا-لأالأاايا"دالىالأل!مد،،نكمونهاابيايارسمكساللامسضص



"نرنيد.لهمسرلهسمحهمإلىشدىوالي.الى!صالرسرتاداماحالمصالسلمكلنصرثد

اطليميأطرتقعر!تر!ظ13نصسوطلماصىآلهة.لدارن!!.للحطوتحوردكلديار!ل!ردوشودرتتلى

!الدياتمداعاوملداتهااتاوحامداشعسل!دونسو:و!(كرظتدوتترلردعلطأصدشاسالت

ل!!لي-عا!امالجكللإبهالوصا617،اشمع.811-أعدادالاور،أعكمسلصرص!وة4شي

اسرلنملشسشراجلمىشيلوهميصنح!ماادكد!ا

صرانالكلاميعادعيرمص8-91رلأ18اضالى!عهد!،برتالاخاعجةمنرميمنهرنجلر.

-سنحملهم!أراصانل:اعمدلعد313-7ا،1-ماو!،1،-721إوحما.18رلأ3و21ة4ا!ا

تسظعدنكللراالقد-ضووجماطنهملمحاطكلدعم.الصرلمصشالملطيههعدالر!ساربعمد

حا.الدمهدلالرسألىساعهمعدراصعال!لطرر-إلهمامامسأصمرارلى،أسملطص،1ولمالمهد،

ححعالص!رعر!أما-الحرضاللىالالهالذ،إدالد،حاتد.رتاراح!اوحاسرااالحلةإلى

جةإلىراحدكلرمريراأمامهمإ-انلداعر،إ-انجلسدحىلهمليالملطرروتفيد-الصى،ت

مكلسالىل!عهدستظالملطىرأحد،محالم!أ!للاسدإصانلسرضطحدأعطةالمرتركات

6-2617إريارلىظ11ا3-،ا!أرلحاسسال!مىعالاساترطانجلإص

الهىيه!أصعإشتكللكلمالتملا!حكحصملحهالكلاللىالنىساللهعهدظروتدلهعومل

06-164."70شمور)رسعنطزصتكلاملينكك31دالسعلطياصذعياللى

،س!ع!شلعر!ع!و!.دعالأعلمشرعر!التمماأطصسذملا،رأتإوياالرل!وكلم

ممرمارعمرلأ.عآعاأكلملم+ليالاطدوعا!شم4رصرلاتمدلافحمكرألى،لادا71161،أصد

جممرا،مميهأرصيماديصركىاصمرالانلأأ،صنمللو!لحهصرفةعةمنمحرآوندصاحرخثم

ت،2!15،2616حورحدارلى31.26)أسادأ،نمصأك!صارأ!نل!همرعادسنررالهساوراكل

(2612لا5-91.6حررح،11،1311اريامع6.3

رصدمطسلىراصكلالأووعحةأفاوتإرمساعطةلادالكاسياروحورمم!(26ازصحاحامى!ا.لاوط!ا

حموردر!(داردلملكةالإسالصد!رمر،ت!صهمرلكلرنصتواكي،ملاابحعيلر!لأالكترر!

و!ار!الهررح،فيع!إرباالي!مالمناصلصالأسا.صطترنلالرضصليار!مكلسالد

(813925"،77تالاودالمدفيالبنطراللنحيرإحما،نهالىلاوحرد،الرسة

إراإوبكابد.!كاتشاطداسأجفامشحدلر!(الث!!لهحاتإربايشدادككاءدادرقد

سإربلإلمادا،صمددسم!ةصا!لفرالى!اضحدمرتدعبم.بصسر؟درأحمامكالىإد26125

شرلا،رماعيلمممالأعللأطا1891لأإرب.1-،ا221!مل2لال!،-93114417)إرمياالقل

109()الى!كلةصالمانفةترىاسندرلحد111).رنمرسرنيارنتصدشهلك،رنهدم.ننلعرب

(92)23.المحرصطمركطكة.ال!غطكاوكلىط.أليت.

السطح()سعلمعلىشسعسربتيطم!ن

131،مع8111لأ،)6سلامولاءم،!م!شرل!

لنحيسدتال!3ورعردكرلحراالحس،ارمالليالمك!رصولالحاش!،اعطم3الكللهـة10الأكادكا



العيمال!هدالىالححك

!ت!م!ملانلىعادحياتسدصتاتولرععدمرس.!هرداارصإلىا!يسالمردةلر!

.؟ا-61035.المافلإلىسللاصادرطعضا)عدالطحعلىالهلتانصصاح.تصار&ءم

يكرسرالمي!لم،الغ!وعي.الألحا.سلاالياواركسا9،1-3023-304116را3ر1-3ا53ر!ظ

ر3،أرطهملمرألايا-،ناردا"س.الأماسارسوغرلمكحا.لذلككقمه3ولال!لو!عةصى

له4بخحأوداكيوات.الأبأدللديص،الهرعلصطا،و!4سهصحرعرلأصصيكرنلاسترلىد

عيمراص!شهمدط3رسار3يح!مسرلىوالبالهرعح!ىصاورضلمضارعصطردحاسكرد

-151116ءا%3"

الكلسةلرقطالجللالأيااتعسحاد.دمياالكاد!لالأملافقمةالكدن.الأبال!طلادلى

الأحرسالراحد

.ار!كقطلحطةسعلتمالألهاللحقرشمدالردصعيالمدقييلماكياليمكط،لي

مكلاأيت،لهقكليلببهماالى!نجطكلميسهرديحلماليقصحلممحهادي.الي(28)33

ولالش،محاع!،للامأشلاار!كلى!!ا9!)عل!الصحر.تحموكوت،ال!وركلرلكاوكلي

مدارلأحلا!م،كانطرشافي.انمامبمااللصال!صم!ك!إلىلملادىاداحسمعضلفاطعكد

122)8والفا!الهادصادح!ةساليلنا

طبيبمنال!ليسالمجلعاد.ميلجساناليس

فيكالحممادةتمرؤ،انياالطمااللاراترضنا(الأرد!عرس)اتيحددميضرممات

دوصهصمصإلهننهو!تل!!اصاانىبىلكادادنتولئهمىالطةنرا!اللا!لهلأاركا!لىوف

تك27.27حرنبال220،611،51،8)8النمالمالمضمربكلإدتصرلمةاللادركاد!صة

نعحه3.للادالالمرلصدتهرسرال.سمدلاأم،الاطلإع!للالىس!ألاإرصالىرنا

إصها"4نافيصصول!لامربى(،سلاا!مناط!(11)8،الطعع!كرمانسرلىولاداشت

لمماكات.ض3لم،تضانيالمتللكد4دننهدتسدتحصاوالكلةالإطلاقمدنسيلم

رصررريا،رممرطحرلماىاالرض

لحثرارلم(523)رمروعاصنلىاتلهداكار!ند.الطعدبماتمر!سإوسارت

6111لهاي!لدلاعاوأالى-كللهلىرساونللاالندتلكلةاعس7أدا!ثلار!نمالى

اعادضاطر!ديواصط!دارياتللرتمرإصاشلرسصالنليداملدكىانكلةأدار!االيوأدرلى

لنادللالد+لهاتعهدشلالصالطاسيداللررالأرداادب.الادى!ىننهافرصحت

رالاقاموالحرلاتلادكامحإلأنام،8118لططاتىاةو%ويد1،15الحا!وميسة(16)3المهد

!2-الأ.يةالمؤادصمحرمىأح!3سمالى!لهاسصيلماتىالأمور،الحارحىوحالهرمطهر.لهكلط

وانو-،الطلرمهـاسالى،دالمطافىإحناقشلمل!ا.انرة3لجا.وكا،حمرمماالانامعدممع(26

القدكلصلله.الحهرال!اديالهالى.او!ستسوالتالتأ!ةالهرمر!ةالأصرتلك.والأوطةرا-

5-9(6تةنال!،)7الممؤةوكلالصكلومى

الأحعحةالىاشدتخى،عدبتشرط!ارمدتنصتقد،الاحاعةالححاتل!!للدوصأكرول

نم!كاا518ساحهإمراة.روارالسا،سحراعالراحدسحارلالاسلىانظرتد!ت،،-916)يا!



طلساددةا!راش!!الكدة.،لأت،نهاردالنرميالىرصاد518)الجنعصيادنسم،ت

.حمراضرأكللرت!ا!!كلبرساالهحكل

للهوانكرص.الر!صكلرحر!أدباكيالندالنداصتىورماطلحبةكارقكلهاافو!ا

كم!له.صبىومر.ضكلسأحدعالند"حاسةمنرلةسربشححمااماسهارصصةمنرلة!اوة

23-،2)23رالأوصالسراتركلأرالزالللر!!عصادىادملىبحسمكادكرحدلاإد،91الأا

رالشلالتلمرطمارهللهسلهالأطسلزتالس!تإلى513)ا!ق.لىنكلادرعا.(931صسلالد

-ا5)الىحرعدأسلصحرصاكررمرمهمرطحراا!لمص-طىدررالى-*ىدلدصلأ4ر

لحدآللام!اححماالى!وصعد!د()".7ار!.دصبصدلمشحي)8-6(طصحكصسراحدكل،ط13

لنلمداسيهرلةتحطةرتط21-9!ا51الحمرديحدط!د!متدإصانجلاما/الرسالهاسة

نمرظتصسبرأدثضطعرلاا-114)!افل!7طهرع!شسسةاالاسمى!ل!أسعدبد،ص

رتوط3112311ولطهالرأدحلد.خكلببرأدب!طعلااكيا)الهضالكرضملأالنر*درا!

ئلاظض،ست!اصديد81211الححلبصمراولميحر،1ولماعانمس،نا!طجااصأحطم

للحاكةكلدشهمطرتر!بريةرادصعاثرنصاتيراتكلووعم4-817)إوبتطدا

ش!رو3اتأطرتحبعادشمركجعلا+سرلاط116!)

يتصاسددالدىالإعلادمدذك!ذممر!ر!دحانوللامر"اك!لحليسلالك،دإربا.شس

،811يا!طح)اال!خادلى

اللخارمم!ببتليارميا

4"ار!لهظلجثلصطةتولاورشمألرا!سعكلةلتدملا،النحاوي-إلىإلم!اللهإرسل

18111"كلاسأسددوطال!حاو!يتإلىاسل

،للردنةلاننةممهـاوةالحر،!علىملاسحمر!اوا،للخادييتإلىلزلىدنهمطبااربوكا!

31اعدكطرتوكلمحهر!

اعادللايهاالحدلمحميمىلطحهدحردارالطدقدلملالةرلحال!خاريسحهكاداد!او!ا.سد

أ!!و!ا!عسليحىكاأسوعا:سهارعلا!بسعحها

أما،فانلأ.وط.دال!كلامرط!اصهاالد!دالىبدسالطبنصقيكن!كللطالطحةلعستار

لتبب!مكداأ-اللخماويبكالطىمرؤاار!بطإصانييتكااللحار!كلهداليأصعاد.صطع
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التديمال!هدالىاسل

سرا!رآح!للهـرامه:إداص،1

الحط،يمكم!ش!هي!دتوتالتمزآوواع.كوحمهيلاأرتمتاحكاطيم!ر!الدأرنةافالحتيتة

ار!مم!ساا9815-13اعرم!ر،رحهكأمامك!دمالىالأططارتك!صكلاع!هرالحى

والامس!والهميالتماكلكةوعلىأصةعلىتكلمأرة4"18ر187)ار!الىتمىسم!إعلادا

التحرةدا!!مط،1،عااصهأرفتالياتعئلاطم%طسسانكلتابيالأتتلكثترحع

رارالحدلالدىيحر!الحلرلاتجداللهح!لهشداوالرتالجاةاتواب!ل!حاوخى،رالحر!ة

ي!الل!لصمهاكي،للاصاعطمقهرلل!!!وتكما.للأنجالمهبحمعر،،ل!ه.الأشايحصع

إلى01دالهاالحدصيحرمرلأاللهسالاخت!يحاولالحدر،ا؟!رمحاتحىأرلارملالج!الاس

!أللاسا!رمل"وكاالحرحاربمشحاداظاعتاسمهلالحرصح!الاحةع!الفلرةللكة

مااكللهسصيدارالحد.يالهاصتغ

!دمضا(صعلهاللهنكما&ىالرسمحاس!أد!لرمض!!رنمبرأسيرشعاللهسالسد،لىال!جارل

الهدمسطلأ.وادالمرسلحت4رش!قنسنعيماكدمرالكل!،يهبم!ا!لحدلديال!صلد

ساصالرونجةط!لهمسدوحممرا/رحهيرطلىاوط!اعبمأصوعىادلىنصشاسعإدا.والإمحد

11،!أح2)،اوصهم.وأسىحطهمراعص.الامىأصع

آح!.وعاالطبهسبمعا!اخطاعاديكالمحاريلح!عروأجاشماالهطاممىلنبما!تاد!الدإ!

2،1ووتثاور.39ط)2،اتركةإلىالعشلا!كلاطسلهلكار.ينالا.ومرعهى!حىكا

اش!ن!لدالصص.لاطمملكهرعلىا!ع!اشكم.دشاز11و189)إوطالمطليبا!ثى2-

ال!!ادسركلمنعلرةمالىلبت،4ولإلهاأح!إستكاليماثرسمأورمالصرقيشع!لايمىسى

كلرماأرعحادلل!!نحلاللهوسهاالهطةترجسالر!.رلتاللهرحةالاضاع

شعملابملي،الن!الأصبمملهارالانالىصاارالاتم!ه!شلوالحرس.،لااتع!أنكمر؟ظ

ساولاعكليط!!اللهيىا3الدملر61رالزالء،ابهاام!إستكالسابرميساطملصرش

رحتخحاصكلاتالديمغيممهإدانططا!د!تببرسمابدمدالممل1(3391المم!اتيدمأدم

ا،تمم!91اتىالكلأ!كارالررررالمادوالحطةالاةط!صاتصاكلقمها،وصسه

911الأرللنونمر

دإالى!كطلنلك،2113اص!أعالىيت!،لمعلمدا3رلد"طرلهمعر-لصدطالدقلع!ر!

البأك!ملإس4لىحاشاالى-يترلو!دلأ!إلىأمامييد!ايدرلت!نكأرلكإس"إس!ايل

الحاشادالأ!لك)إليبصررد،خزوسصواوللكرمرص

أطكلسرشيداحلهصادةكلر!طمردادبهيحالنهسا!ضاعا!!دتمعحدأ،حاطةإ!الحطة

واحدكللاوحمراقعدأعليرقاصد4ثأعيكمئص!رماطا.اد!تالمكلط(اااعللاصلاح،عرا3-

،لحماشااللرات.الابكرلىسهاسسهاحدطهردإلى،وأعالكمط!نيرأعلحرا،الرديطىطهس

(!21ضي2)،لحطعمللكلمندأاللب

الىشحتلاطلأ..الىويلدعادص!ملرا!ركلألكار،.وواصى،لأنا،طلشالرا(21اع



لميا
لمدكلمامهماطرلتا!يوليراسكلاولا-وراصىياطللإساعرتتجحرأرالأم!مداسإلياإوميا

!طهدللى!طرلنالا،،سلنانل!كصاعهاص!هموستللحيهافاصعد

را!ممرعالحصالشرالمحةلالايمارانعا!ةرشهراعحةالدتإداصلعبحكممارلحي

اكدامسحدالهاتسرلكهادلكمىنحهفرة-!(ممافلنجاردطىظءلمهياحدرصاأيحا

صت،ر.ع!الكبالرسروفملىعط4رن!ةيخ!ميلم!لأماصاكلادافإربالي!طكلر

1،118،للمل!طعثدلإصهتولباتنمدالكمله

اللهانطسمرول،لحقالهم7اطا!اتحاةميلدالدحل!نىلااللهعصأ!.المدأحد.سلى

لكلامبحم!الم7ثا3ألكارن!داتىن!مبسأطأىارادطوللماساةاتضدكلص4اتجاةص

6911)مالدص!سهر!حرالل،ادل!

صسأ!،عاحلةط!ؤممحرءكلهسإدالط!،عدال!حارممما!د.إرما!هلم!اللىيالصىدلكرني

لاالكرط!ة.وحارسحداد!صل!حدلأمهارأعالهط!تهـصلع.إلهوالرصعطلرد"لهمارسمسؤات

ا!صة،المصل!حلرنرلراعالثصيتدرا،طالإعادسمنريةنمطل

عظيموصيرالسلاسشرشقيلأفي

ساإلىكهرساألى،اتع!إرمانر!النالسانرسرمصراصاإعلا،ارالعا،عحاحلحد

ال!عةالحاممهنلالررسالاصع،يمرطلمبتط!!.الأعدااليرأىدلد5-4118للأما!طلاالححت

صعكللايالصسيات!له-عا-118)5،نرتعلهاط.سااررفيم!وشبمللهدنردىالياكطرج

أررشماسالرتصرحهلعإط(-22ا51طر!ا-9122)4صادترورالاطةهـ!ا!ادماالحدوصرت

دايكيدمدعممرع.و!.ما.وا!كادرنىرلدإد!!سكى913!-ا1،الريةالاصصمحةمنل

شمهةماطلكى،مرالدلدليليلرعس،طططكردتا.3ا-89)8،ضمييترللأ!عاوأ

دمثأحدصاحرت،الحنتضصيتحنىاحلءصكنرلهدكعنالبىر-الرحةمم،3د!ى

-!)92،للطليلللقلدا،رصليتروا.كالا3الإبرر!حانسحاعهرطصالهمض3أطص()وعة

لاتمىالأشالنر-ح!اصالحرا!اصاطاولدالأوصرأىحا.ارمحةاسر!ةالمحف!اعحرن!لعد

إلادلاحت،ح!رصالحرالوممدمالرمممياالحالمصارعىالمزنللدلصورلدلحا1012لكمار!1،23

ملظودطر.ساكلسا!او!ا!ار

الا.طوروكلا!!لا!اواطرتلهامررللاالرات!الىوحالةح!صةس!ادايارصإلى،صكلت

33-41126،غحهحرر!رعىار!صرحهئنتسهاتكلثىالناررادا!وتمرت

نلكوتاجمدالحي!ونهوقوع

111-ا)13لي.حاما!هاأصعهاكالىراتيللىالمنةالحلاماتألالأ،تصادسرمهر!رعياكلد

اتشلصهـحدلانلانالةاد!كله3احرسهع!رلحمطكارسنطمةنريادإرماار!اصحدط

لارمالالالى!أ!كلنر.أسامسدوكار،الى!ام!.ىإدبسلالصاتعدالحصلىراطرماصرسكعد

لي."ضلحو!مدتلد!هادا،1-طرماالليالرصعساح!سةالمطنةياحد،د

!اكالوناتمدا،المطةأررشلبم.ركر،ابهردا.كرلاالدمكللا،إلمصاإلىارورك!م.رصاو



!لد3العه!إليالمدخل

اييالهطتهسهيحير،لهاوعه،بساأحم!الهةررا.رصر.نلهعادسهـ!لككلامىصعا!س!ص

يهر!ابوكلاصانجلثبكل-الى!المنمثمااال!!ريشىالهطنهس!تيمىركلا.لنيتلعلا

ح!رالمرلكمارسحارلحرأأ،وأضطلهلكركلا

دلرتصحلااررش!ار-د!داملرلىعلىالاد!االمحارصإسلطشرىأ!إوماالى!طنراصيمد.

محرلات،لار3او!دلول!االلطتمرنمطلراحتاوسا!ضوومىامرلر.رط،اتعلىالمادلةالد

.تمدااك!مكطالحروو!لال.!كدادا!لأتع!مأطلعحاوىا!هـشإومابكر3اللحل

)الأصحاح،للدصمرصحردلاخىضعر!نرنرلىحر.بكىلالحضلمحاو!.وعاكركاالدبةومدا

واوسالنيلكىشورو.عىوبر!ال-،ادات*حعالىاتوالملاطالآياتمد.صالهدلىكالىشد

-21)لىانايرمإلىال!وبمس،رعمهاليإوماصر!أدإلاسحىمىكالىرسا!اتهوىو!ور.ب

كلمىايامةوتص.اللاوالمدلو!ردالروإلىالهيبحرحخىلج!لها-كللتعلىصطاو!رلكى16

إرما!محؤ13)25ءوعرس!لاتصادوبرتصعص4وار!لكلهقللىاسافمما

مهوداملك!رشاس-لهرطاراسةالةالى.صردا!لكآمررممىلرضاعصتهانالةصلبرتالي

لاحى،ار!.أصاردعز.طاكلاتو!صداا-3(.،12سحراللمسكراككلمو!!!م(ر6)5

عي3الرةمدعيهماتل!لك(،-8أعحادابمراللمالهارسح!رالممومااحرىألهة،رراثلكرا

صرتارصهمهمر!دارصبأدنارلحبىدواصرالرحدساص!،للإلىيمألهمإرياساسطةاار!

مدرلحمار!نأحرا،كطا،وصرنحرالراعو!راالعررسرصرتالح!صصر!االرحرصرتالطر!

(2511)تصبهط،ط!طكالنصر!

،عردتميجا،أجماما،نادع!ت!أ!تن!بةت!ةكاصا.المدأ!يرىتالح!رس

سلامرتاصمرتدالهلاعطأسعحكطارمةالرةلمداللكلهر،7اسعحدقد6111امرص

لامهوآتهبضعلااسيعنرالاتا

طيب!ا.اللارارردماعديت!رصسرصصوند

اككعإلىلاقداحعح!ر!مشل116-2ا118)1-

عماسلاص+مكوسحت؟-15121)2-

افرسمسسلحأيا!زعألىسكل+اا-"1،)317-

،ث!عملأنكمساثولرلياوك!(لصي!ةلىصروا-1123"18)4-

لىال!!سللكسرفةرىشساو!كللهصارتخىا7-31!)5-

رحر،.نساوي9الى3مدحرص،الى(-18ا025)6-

الورداطكسشاسيهى،3صخملأتةحلالاإربطنكلمانى)الاعرالاتاالكدتصم!

شرحعللاش!صعيرتكصإوبالي!طكللحاتاهـإلهالتة.الحدأ!عبهاثطلقوالي



شرليكالح!ار).ت!مىعدبةتط!س!هاطقاني.رعطىمماعرالاتخيهإطيليالالامتمدلق

الحطةالحتسرشهالكاتلالدععلىاملامالدإربالكلىلدطاإو!كاعرالاتنموأنأشياصه

مأططتحدتالماحل،تصشحمبةألماللاحطا!عداساتمدارصطر،3الصاضال!كرعهمىرالمرو!

المضح!متصالممى،+سه،ول.اماعلىكرصممام!طلىركلتظرع!اتترلاطسهأطتإله

سب!بيالحنهمىساياعاق!رعممليصلىله!اافال!افيسصطررما،ظليلصتدركلا

رخىص.(1122)نجآلاخىيالرتنهدكدأراحهأطو!6(مرمررأناردالحاةلينتسسرالها

(216)أص!نهأل!اد

حدتركابردمرسدبعمالى!رأد،صلامديجفى31للنارم!رت،إرطاوعتالنىالأموررص

رسالند-مراحههدىمد"!شوادعلسه،دا-11116لكرا.سالى!إحاةرطدصدعنونمع

ا-3(2معا-4ا-تاو!121،5هـ.لطهرار!دف

رشالألهسبصراأ-12،18!15)المبنات.حراسلمحماتنجرصطديل!!أيونل

شل،ت،دلكسأيحدإلىالىدم!ولحررأاوفرلمادرحم!لس.حلىلميرددبةرلى11مل!كلوال

ررسىلهلك!ط!رمييممار!4مىكممصىاد!.طمامزرلهطاللثح.لىصحرردأرنا)

ا-112ا!ا-189113ا-7418ا-4112،3ااالهاي!هم

صقالدياللرندلكاشحصعم!نجحةالي41سلرنع!اليةالرةتمرظعلىرطا!لىكهررما

التسةالكللاتداتلىحاتالأدش!إطالى!دصحمراد3دعامم!اكالىسصسهمرراتتد

سنلالردرلصافيأحرتدادا،أماميننصارصكوحضإدالىلطاحاسملا،مىالهرا!ولابهلالة

رلاالبحادسكحصالحاس!رافلهمادأحملك4إلمترحع!راتإلك!عس3نك!دص

-ا19!1،الناجكصمدرا!دككالأشراركدسطنتدناللاكلطغللىرلأحلصكمعكلأكلاعلحكطمررد

رادي،الرتطلراديليليىصاصةدعرادعيالدياالسآلامسنمرأرالاعرالاتالصلراتمدإد

تي!ن!س.،لىاسدرالحالى،معكأط!ا!لهساببهدى23،1)مرمروال!اصلطلام

الياماتمراللهاتموو!الدامعلحسكهحااخار"ت!دالىأ!مهليدمظركاكالىالى!إلىضا

شسهسرحدتالبربةحالهعراالحةار!اولالمراطف.اصامراطمهراسكت

سوةندكرسارايي(ا1-1)للسهدعرنهلىبننلإربااعراطتسممناحأد.الملاكصوم!ى

عرتلىمعلصاحلوالإلسادإر!اصراعصنكصالأطالأماحس4-18)رالأعحاد13)حررجسبامرص

-19)رالأعلادلثمر!بالبهوربركأدقللهاللاردعرةيطمتهاسمرمصح!لإنادلهرالة

لدط،1818تلداط"!مميكلامميأص5ار!صعهللادىمرصنلكالىإر!ادشص(ا

الىكارطنلكب!لطالىإرباعدكلاداليالمامةارصادت!ا11-118)رس!طرالىلى116إرب

رك!عصن!صيإدتحاله4دلكلهالدأعلىكالهرداأرصعدنمار.الدطكرسة،انسي.عطبخر

قرل،لتدكممكأطلأسملدأطشرد.،سالتطاد!يحاطهكلك،الإلاكلالحصداراناولشطولص

911عددلالد118اري!،

متنا،و!رمطرلهلاظالحاطةال!كباتواعاكا!إدااطاتطبعنهعكسدعرنهتطلتد

الأدعبهأعحلكلرحالاعبممصالهمسعمعصلامسلبقراماليرممادلها!!ستالبلم



التديمالعهدبهىالمدحل

صدصالهمماعلهالى!طلألىكصد،.،لأعمامحارو،51111،ا،رصلكلرساعحامإسا!لكرلىا!،

وإصا!سه3آصرعرا-161113!ليع!ننهلأكالاد!الرحم!ثالمصمردلل!اأرلادلىيكىسلى4اررا

اشماوأرلي!اشاسلأاشمارألهحنقادىالدلحلاصشطلعهسع!كااالصالاك!اساتص!مي

علىسالمىالا!اللامححااللادولماوالسلالقراحنافيار!طاعةسالمرةتنحشكلشسا

الؤىرالتشالميدالتينسلتا

صيسما3ال!لهبكلمأطدصصتن!صباوادااد!أراى.ترل.ر!س!4الأصحاحليلدد

ألدنلممىوالحلادلىرالحاهـسمردا.ووؤطثهرؤاملك-ثهطسا)لكاكلرللاكس،للملكداص!-حد

،21،)"ولطإ&7رأش

الىهـ،-لهدهرلحةانالهلتلمرساربى!مىمدصهوماالطلامددواتمهللاوحري

عسراأدالمحارر"انصردوصالمرقسص-لى*اولما%.،ابهؤد!رلسلرحلراصرشكىلم

أ!،.أطاف!لدععرانمةصصصرك!،ا-ساركالهرلا!ماتالفسرةنلكرح!االأرصلح!ا

ء2-128!3إرمااعااوبهامرال!اصعسمىسكلور؟ك!عدرصطلقالهيهةعير.ارعاو!خه

مل82-9،+اح21اليسهاشلياليالتبمةالتةرعمأبسلالدسعا!لهرساكل!س.وحا

ضهصنلاطيم!بهر،ك!واص(ثهر،1لردمراوأخا!رصحدكادمق"95-795عامرمي2-8-11،

الرلا.كل!ا،لللياليإلىرا!المباللكرأ!اللككروركللالهك!و-المحمشبش

اا-!ا!،مل21!،،ررالىش!صرمةارلشدرصاليحرلهالرص،اتصراللا،

اسهسرعيراصر،كسع!صاس.بهرداعدطكالرثالأصمرا!س!قا،ولطكصرسحدوعى

اليإومارقصمق795-586عامكلسةعنرإحلىىطكاواصصايهردملرل!آصرمرصقاإلىشا

مدك!تسعكلسيهطعمصدتيامكمتسكسواني،ا!،ا!االأصحاصاتألاودأددشيملىالرةنهبينت

5126،1أصحاح)صتال!،ررع

حرلهسالليى.للىوطأظحكارفسا!كلستلأعشاكلا!!راولاتيهرساقيسالتفى،عد

،اوط321أخ)2ادنجةكالماوجالهكلدصالى!عيليال!رعل.النححيةطو+!بقمرعة

1-2712122الكدله.ا+ساعرلرالصالأ-2الأ21)إوماكالمدلصدماحكمولم-12ا+إرما

نلحداجدت!الأولىاللةصالى!سكلمأطمرعنسشيهه!ى12،)أصحاحرفيااميإديا،رأى

طهر!اسب!كللاصحا.ودينىالأح!ىللةرصي.اللأكىىانر

الحيدالتيسه

اوصإلىأرتالسبهسداصالىارومكهاالهطافي،كهما4-!ا1،2شلاقإفيار!كلامكلا!

!رراع!3اأسهمر،راكمثهرداارصاوعهمالىوارححمللحيرعليميماصسلللبإلكلمابس

نلم،دكلإفيورححردلأ7لهاا!فرلى،رأضمار!عرسدللمم

الرديءالثبنسله

أووشلمونةء!رؤطا!هزسلكصدنطأحعل،الى!لالمك!اءطودامىشءلللاادلى1،2-811

البعبهمرأوطوالرل!تكرألحماإلحهالصر!اطصرارص!يرالاكة،ا!رصلحد.سادبه



،!راسوالأرالرع

رثعصدتححرلالهرنمدلاا!.عدىىاأاياصحاحيحراسةسصرحمهمالكللهدتالىدلةمله

الهبكلا)حتأرونلمليبهرداسالاشلفنرسحلةرطاكضوسآيانممأرميسالبصلل!

الرنةالآلهةو،ترالمفاللبمرعموايلالحبتالعمادةسانمدوادلك3رويبرنمس-مىرالصبن

اقي3ألمالأمررحنبتةكاولسالى،لىحلرادبرإحدشهممىراسساسملالماعت!وامماكل3وو

ت.رداصفيكللأالسا.الىدي

دىحتحدأالهبدافي3ال!ممقطكهرداملك3بهرياسبهرلاكل!امراكىاجاسالحهيمرص

احط165!،)إرالى!يفرلاب!مزلا.رسا-117داقل111)حررداطلعر!الأحاال!!يم

نمدبمكا!الىكالىررمما.تلسهمر!7رأطر4أسهمرلار"-ارصمإلىرأرححهمللحرعيمبم

لا"14133!3س.31-34ه!إوب2713-15لل2)طددوالأرص.ا!سإلهلتسكرحالرارنش

.431إشاتاولىلصلةايارص!لىلالهمشبةدشهاد!ضفةنلسةرطرش(312231،333238

ا!مممصرا2!ط!س!ل!رراكسلهر!الأرصمدلياتتاروزطنهلررططرداملكعلعا.ما

للحةبصرللفيكللااديلردمما.اافي3مزلا.!راتىرال!صوالهرعالي!عيهمرارسلرالرللنلنى

11،،4431مرمرلم،22"9218إربلالد،+!2825ات

بابلليالمسبيبنيىاريادصاله

راصرسلرحد!3اككدالاطليالبمإلىالىرش!صارسلإرماالى.د921)الأصطحكل.حا

ملكلرحدلصر!!لهرداعلكصدورارصلهااد!،صلتطثسوح!كانشاطسالعاصةيحدالايلإلأررشلبم

صامهسلعدلرعد!ر،يلللكبصداملكصد!اءرلارلزكموااالحتادلتطىلىسططمل!.كاول

عدالمصرمىإومادورأصدالد!مرداشاطرا&تكالىدركا127اياعحاحأس.عطحااليالر!ة

موشاللملكاد!مكلليالرسةصرسكصالديمرشاطدرا&أدكلا،12)26الهكلعطةيحد

دلاطرلل!ال!بتليالرطةسرعدك!اديم!(ص!كاارادالكهةوشرعلبا218!مل21

يكتس!رموحم!سا36511)كللححد.اشه،لبهمي،تامأ!طاصرضاسادحلنااكالدترلتد

الصوحقصلاخى!رداطكبهرلا-

الحرور!نال،مكدانانلا،يلليال!إلىالرلةإرمالةرط!لب!رعطصافادمم!ا!لةصل

شماركلراتطراعرسراراسكراحرداالرا19214كاولإلىاورفيمىباك!لىلكلإصانجلإلى

ليطرد!لامهالأطالى!إدلأسارصلر4إبطسهحالىالدتسلامراط!اوأكنطا!لاتبرلموا

وممالاضترارلجاج3بلحرإرماألىسى(2!اش،131ورمة،161ع!راظر!5-7(92)!لأم

لىبعردلدرالهم!سا،خكلسحمأداالكت.ا،لام!صحر.بلاتمبروا!شال(كمىتتت

مر!ليالسأورزعتني+لاإلرانجلاالىالحردر!نالمكلدالأطاكهرداأرص!إلى،رطم

صبرتتمام،رعد8-91،)92رل!.كرلأوسلملمرألايالكفلاصليتاو!إكا7لأرعرامرع

حمكمرصبهمرأر!ررصا.أحر؟لأعطييضلاعلأمأدكارمنكرلأسلعا!كلأميلي-رأتمهد3

-اأع!ادا،مهصياد!الرصعإلى3رأددالى!طرل،بهاإتكمطردالي"لراصعكلرم!2بم9امىاكلتا



القديمالمه!الطلمدحلا

يا.انحادأ912"لأصحاحرسدالصس37128،)اصحاحيصالجرعممرردالكسهالأجا.رص

صحذيدإدادلحهامأوراعهاار!.رتحاساي!رصدفاقرلا،ينآط!الكتالأيا.صانادودكر

إصانجل،لينبحاعلالألها4،لاوطبملطكقلامارتد(19121،عيركلماطينتلهاسا"،طكراصر

.الى!شسلمدراتالمارلىرا،.لهارص!لمكلادساكلا!اار!كا-ونكلمااصحال!أ.سادلاشد

رارللالفشأالسالحلاميشياع!،د!رتارب.لماالسالىإريااليوطكتصترند

3-192132الكيعدبثدوراتوععلبر!ل

اوماااللكىللاططصلةلىيرال(طالكهااتعات،أناوبناار!سإرسباسحا،حملا!رحمت

ر!ل!مكحالانلأولكمالصكلماطركلمر.االيإوباعقسال!وأحدمهمواحدبلتتدم1128

تابالرصعمداإلىرأود.اتكلبخقصالىسادسلننليياللملك،صرلرحدب،ل!مكط

-ا)28الى!كلرل،ولإلىومراادبرعردا-ركلاالدشكلصساعلإلىممايلطكما!الى.الىس

إصانل،إلىاي!در!تالمكلحالاللاحاركلم.إد!ناناالسإرماإلىار!كلامصارمفاسد(11

سأكاا51-21أمحمادا،لىططكياصرلرطلىصاالنر-مزلا.كللكقع!!ممدصسرأ!عكند

يالكفرتت!داالكذ!ع!بكلاتمداححكلدوأت*طكلمار!ا،د0ال!!-لجاإدب

)لاو!دارطصض!س!أى،.الاعالنه!ليالة!لكمياليجاساتار-،ع!!صحصشكللت

اعحرىضاأرورندار!اداترا،ولدلنههالى!صإوصاواوطلهسشعص3شتر33اأعرلهحإا289

ط!هاوالاستبلاءأررشلبمحرق

فىعىمرحدروملكمصرع!خااع!رصسامق588عام"ور!هاع!الزةابتالأحرالث!نت

نحرمح!كه!دألحرلصسكاتالي.ايتابتصحرم،ترلهمدلدارند54:013)إرصياحممرع

دطأتالاسلي!س!تش-انى3الألي.ارحاالآحلاتليانح!صالترتدحدلهمحتلححعهاآجا

رمداانروآم!مدليلاص!لرحددورا211!12)ح!دمرداصسمنركرآكاترانيالالنارى%رت

621سل)5،2ول!هالماصسهرع!يرهـ،!.أرصليالي!طةليالسكىلةعدتهظواص4الرحص

ص6251،،4309-13إرياناو!(2333مل2)السكىمحرلرعررلنراتصكرأسا!للةوكات13ر

علا.علهاعكلانيلحنىرطللالت.نلكإلىرنرحعمق588عاماروظملصرلرحدرحاع!9213

)إرسا11رعرغةاطقلىالصكىالناورمىعد!واتاقسصهم3891-3291عاميعاساالأنار

دطكا!مط.حارالنياالاي!الضرحداللاداحرالع!المر،مصارصا"مد،للصكا(3،6-7

الىاشصسرارالعكلانالأسحاحسروصح

لحر.ارساإلىو!عسااللكاوطساعصر.صحدمم!اسط!أورصلملهصوارساالىلرعحولم

عايح!دعحا!ههكلصسحا!ار!لحل.بحادسا،للطكراص!رطلأدأحلامىاد!،اطلنانلا

وقاحتكاطللملكنحةصاورضبملحيصايةا!!صحا!اسصرصحفااللكركالى-3(ا21)

136.ر9135ط2+-+(+إشامج17اليأشما..بامأضوطك!ط-!ر

نانلاادولصدصاو!ار!لاداحز"اربااليصمطةطةكد*بلىلىبهيداملكلص!بالكى



السكرلةسقارنهمرضكل!5(31)،شحبدوعحطرحرولم!،ضديمهرطراعممدردةيدأحارلكم+ألا

الىسنالمكل!الأسه،الحاةاوادراإداالالل!إلىدهرعدالألىبهرداصاطي!عاليارماإدررانلط-

يحرحرالس..رالرساوالحرعلبطيمرتالمديةط.ليبمادياالرترطدشاأا!اطىشامامياحعلمال!ا

(2189).عهدسهدلحر!يحاع!رليالدسالثلداسدإلى!سنط

اولانبثرنهاا،للسلكلدالدكةمدأدع،ماط!ملكطرصنجابهرداع!ال!ادلةدكرنهارلارأعل

صدلطصسطيلملكتلد!ملا2-13)34هيمهرتدعإماكانمل!يلبد+ميسكلااصلفابرأت

بتأماللطإلىسهشبئلحاصصلاطرتدصدنايمرأعى.ايهرواضا!كلرتلاعيهمأطوطة

ن!ةميمد.ا81-251مل6،82)93ادرشلمأصاورشحرا،لا!الكلمايرلىلأحرطاتدسرتاللك

رأحكامهار!ش!انعسليماتد،طلاطةلأرنم!ودعبس.النصماك!كا!ايى.رالحاتالررر

.23890323635)إرصياوعدرماأص!لىلأيهرصحواإلهمعهداار-ف!كراالبم-احلص،وعاط.،9

لأ\السبنبيتإرميالي

حصعص!رعررحنىصحردلحر،أررضيمبص!لدكلاساادبا،عرسمداحمثىالكداليردصعكدما

الحرصعروارت.عحسالللكررحا.أمل،دلهطارىداها+.أ،رظ!ممربة!نصرامصر

.مكطالى!حرا!ركارفرلأحل،ياحلهوالمرانررةاليإرصامى!سنداللكمدماوكالىأررشكل

أوصإلىبرحعلاعدنيإلياسا-سرسحىإد"طنبردى!!ارسلكميالمهرداللكسرل!

7-8()+"،لارهـلوقرطا!،حمرممااورثممدبةإلىاالالجرلىأالكلدايرلى!سحعصر

أ،ديبرحيإرباليالىصدقااللكأحرر.اررطأد5*!م!!ه"ا1،لهبىرصانلإعدىلىرحا.

ليبخهإلىشرحماإوحماكالىدبا115،)38ة!يما"إلىراللحر.لاشلام!يدمر3،واتالسكلر

.للىظندكلي(2ا-ا)6سوالأععاد(311،1الألصسرط!عرص!!عليلصامتلهمةنرتط

رأصانهاتورطامام،!*صياكارلكهاصا!ع!كادالىإوباأد!تمااللكاعتدر!!ا.والننة

مذكطإرماساطكهاالرلوتلسكللةترعدملرظلرطلهصأت!!اليإرماصمتااللكدعالتد

،كل!للللدصيدعلالهالالقةكدت

سالط!حابإوصاى+رلس!لهرواعمعا!ا.يا،صلصال!!لىإد.الم!أحد!المداحي

إلهرأمرانهررطنهم!دمهكرءصصطولاال!ادحالكهالطذألكازصساطإلاالملدرمولألهالص

الثنة،صكطحهوصحهةمادئ!روحإيهاوساصمت!،الص!ارميكارسا!ارماوب!لالضلالجبه

911اعددالأر3رأيرتحلصهملىالكعتالنصأصا.طكدتانىايط!كللاتياراياهمدكرأ

مالدبمرتللاالكلاتنادبرماعيتإلى!رحعرلاالحى،اوإلىلندا!إربلطدعدتياللكوات!

رأالتار!رعدما!شلامعلىافيخعشحاسبهراوا،7اد!قلعديمب.ال!زطرنآص

لانلأإبهمإرمانيمسطااللكبرلم،لنللدلك"رنالرا-13ا)38ياولطلدجرضصدالرتر!

يكىبلماهـ!ادليسالردرارماماحكلا(ه)عدد.،ضلىعلي!مرلااللكلألى3لدمر،ط

اسرااكىااللكدىجنىحصوحللدحللى!اا!لىبمرترشلادحلليإرساعاصىر!لول.ما

اصأاليإر!الهرداملكصد!دعاسهانرللص؟)8-112الحىدارديبةظددصحر."مىإرمارولع

اخماعآح!!عاركا!لىار!علالاتعلإرطيهاطلصه3810،1-8!اتارل!اخاعاسىممهرمتد
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التديمال!مديحالممحل

الالير!دحلدحروترسد،ارصاالس3صالرةلكلاتيحعلملكهإرمارالحيمصمااللك!!

إلىرالماعالهر؟ركلاتص.والحكا.رال!هااللا.كلدحلرا،يادررأح!نرما(اروقيسدتإلى

-1هـ!!ملأ،رملاحسك!امىالأرصماك!.رصالهردااوصسي.الحز!.الللرارركراكاولديالي

دنصاووحكلمىالراوحاولسدرالهىلادارأك!دلقماططتمرؤاطلداسهـساكمةرسد

!ادرال!لحىكلل!قعتاكهوكلاد،مهاولا!داوةحتوطةسيلحر!حدالىسوأحدأرمحا!حرمليع!

لأيهدك(،-!ا25مل21عايل!!ءطصراحد!لكسدعا.للص3جهأمامالانهنلضامدشد

،صلىلاصصحداللكعلىونم!د(ار!3صاليإرصااسامنجراصرلىأإلههالر!جىصالرعل

اتوحا-اطاتأكرراراتالكت.رزطادحىاوانهل!إلىال!إلىارحرعصندركلروعنه

شعهعلىصمهرناوا!!عصحي"سا!امماترلهاوساااللهرسلراشهصأراار!كترعرا17الأ

،-116ا362أح0021!ماكىلم

!و،علهعكرصعإوط.طلتول،برأ.انرطريخىناصرممرطكهاوصلقدالنىبرمهاعناما

اليإومسا!رواوادالرطرسوحل11-3ا1)93،سهإسلمكعايكلكطكلكلردظضا-نمحل

داحكليمتاركالى-لحناأط!صالأرص.كللاومارلالكد،ع!اتياللاطتردص

(6اعل!رأطثمهوملى+أوادالنرطرصراعط.1-4ا،)،مانإلىلالط!ت!ل!ق

اسينو-بوطت

لل!رصكل،واسعسدمارشد.واكبرلة.لمايتا،!كلهأد،ومرتعرنه!.*!اقيبتىالند

ليتن(لوصماممتعلىطم!أادبركار،ارباالي3ملىالدصةكمالكدالدصصةأعتلتدايصا،.دالا

،ا-4212!206-7،ارباار!رنحلةدالظرةالطهرعدتتراستأساساتم!نابةالن!

لب!-إلههار!إلىرلحردحطا.الإلاديمركإله3-133طتالأ!طدانضشرراجع

ا؟الاوكهمم،عدعبمماكلل!اطلاصصرن!ىا،!هدداتالنامركلالطلام-دطرتس

رلكلل،لهاليهر.للىحا؟عاإومياإلىالى!كلةصا،ت12؟3إرما.!4)مراكأ.ارحاصدمالحاوت

سياكلىص!كضلرمسخلعصاسصتيكادابار!كلهكاتالسليإرصاكالى!4ات

ارماش!ىررالإد:المكانحقلإومالأدال!راج!نةليفيراني،يابأرصسالىيلهلىعاشت

لهر!كلمأطضهرداداشهد4رحسهلصكر!عمهلاي!!ردلعداالى!كل!طلسع!ميكلدرمرالحنل

وحقر،حرتاثعدبمرربراشلإلىانرور!تالمكللالأ،،6211-32)الحددارصالحالي

ر!دط.

مالالىحز،6را.،الألاأوصا!هؤأوص!ينالههوالاضزار!الضادس!كلالر.سالحارضهاو.،عراالها

كلسأصيهممآدحا.إصانلإلهلحالمكها06يه3321311اوصسلنصماللمحلاصكسهلحشةوا

لعألولىوألاشعالى!عرلى4داسكمالرصحم!اإلى3رأردوصصيحميإيها!دتهماتيا!رص

مدلىالحمطتدىسيرلكلتلىسكل،يامالةالأرصسدى3رأمرإلهملأحسى3وا-إلها

!دهـمكىكمحهالهنرلخ!ر!الكلحال!لد!لتردد!ادلهلا!!!*تإصاتترلدافىايارص

رصدل،الحلدسى،كهرواسوميالدضيمرحرالىيباسأوصنهرداسرينمص!شرنمكرلهس



+-3214،1د!.ينطحم.دد،ىاف!سرساالهل

بئ.السردأوصس3التدس.صحهماد!صلعهمارلا!!سععراأدعيملنطار!صصكد،رطإله

22/871-3!5)مطمسطنرية2-122!3اممد،ةر،راعثبمةبترعصلآبتصرارص

،12-14)3الررجا395،34115!6031،116)8لل!عةلطحاةستلالي(ا-18،316

صت!لالهراونطهالس.ولمحلمها)النيالكرضشباشطكيلصىعىالييخح!ترعدما

س،حكا3أس.لرفةارالمدالساورال!لطمهدواكهرسستصنحتلىاالحلحع!اللهنمرج

32-،)3ددةا!رانردةالد!نداملبدللسالاتطخهم.نلإلهمالطا!لهاةسموصتال!اسل

ا!لىلهمصحنقاالى!ماطوالدت!مادحرع2-113د-61.3،مرصنار!/2ا-أ21،1-7116،

-35،2336-27-81،128-،031!،،718-23/8،ا-15،16،15-18)3الاسنراربرحط

النلر!لاعصلى!لأداال!هـتالطنتللحادةعردةولسالنددنطهونحدب!الى!وعرةاطا126

،2)6،لرناتداديا!صأفمللمرت.والإصحا،6123!01،2112الأاالأاا6(؟11)والك!

لال.مك!اظللألى!سر.س!رطكدتلي،ال!3ص.رمباليهـونسر(21115-123؟7

،!التوينحردملارراسا.البم!حررلااحررنها!رنور،.ستلهبميتنلاار!

23-114)9،الى!ططس!يهلالأسالأوصليرعد،.رفمارتلعا!ار!ايااس!لصسسم

سثبنىالبمية

صطا!رتالىاتحضناروعم،،لههاابحلنةلأبةالنةص.ريابإدال!طا!دتابيالكلة

انيايارعىإلىوأرعمم،ار!بنرلدلهرذاإسرانبللهـسصراودال!ينرللاشأكام،طلهاوم!

الالياث(الياالىلةسيترعدتدلإربالى-تال،مكما،-13ا3)،همنكرنها.3آلااعبت

نساصدطيكالىحةلكادمتدكاطصاخدالدلهسحةلأرحهصتلنينبلإص،الصعى

!مكلار.ن!رميت1.1ليراعلسرتلحديع،لا51-311)"صةاورحالليكطط!نمرس!

رالحقلألمعنعرصاراتهاحسيرصردلألهمكلرحردسلرالأ7عماتعت،شصارلادما

،124817ا-316أنكرو!امرميص!ولادبسلمرتصيماتانيبعثر!ووصةراجلإنها

31!شخمداحدايمل!ت!لايألىجمتاررفيسكأالصليلبمالحصرسلرمارمور

ومراار!س3ألراصرتئعكاارتحضامكلع!اشر!الدىلنرسلهر!عىنحرأماراحط

لهداالدتق،المش،نماش!نرصم!وصعركلمجلسآدت"ادشنلاطإلههار-خا!ت

رنبضلصالى!اتلأك.سنسادياليطاصسأنكواوحيااوسايلانر-!رسالكدت

هـتالح!ابمصالى!بنطولكأحلص(91ر7ر83رصمى1،الاابتراس116ع!وء31118

سكل،613611-حرتل213-لأ31إربا)اكلرتالصرصص31112،أرعهرحةإبفيأث

م!شع15-124+حرلالااا-!11،1ااش1185،1)3إهـانجلمحبهردادتحد23(1112

6،د31180،1،10187)رالحرس.للااثصاميرالهمللفلحأنما!"رفالددكرلة،!1111

حمرطأكلرا."الأ،النالللنىنل3لاتج!د!رلى-،نم3إمىيحد!.الاساحلول2406(

ارصليرلمواالدبر،الأياإلىثبر.الملااسهـىكاطترالك!(31،26)،!س.الأطداتلى

يهرداأرصعنبدأالر!ةالأوصط.ليألانهمإنمصرحلراسبملمصليرألمك!!ركلرالفئ.المالاة



!لديمال!هداليالم!حل

-!13اا".!ا-ا13،ستالتالدارعلألا7نمصاني

،3(31-31)الج!بالي

تسالىادسحةالرا!قراسداإو!اليتعلمدررجبسدلىل!رنجالىازالحرصا!الصملابخل

اسهالبهي.أصا

كلتابهحليةركللل1-16117)ع!ميرموقأ(81-83)عصا!ميهدالحهد!يكاملأالصم!اواتى

2221للاالاو!ساسدالمهدسال!سمد.(1121اكو)الأحر.الفال!صةنايم

صا.عطايالل!السمد+!امرالإواوةالعرم!ممدال!للاحدوللاصح!ا&شسرلاماالهدكدرالمهد

معت4-916حررحالاو!عقكلمىلهرلاو!اكرالى!دالاقلساللالةيرشلىىالأملاسرادم!س

.(،-266،!2-1123،-7،!ا-616)رعادلوحيلحقمرماوعل(-9ء6

اوصميلأح!حمسماصكميرم131132الىببترلآ،نم!تطتاسكالمهرلى،الحهدمحا

،ا11-اامل42020لص،ا-،11مرضع22-7،23)إر!،ار!يتطفىلقمعهدلىضحراس!ر

3دالهالهمركي!لر7عدوأكهاداحلملياالرسمه)!اتضلحشأحملكل(1-2ا181سل2

!د!واعطملهمصالمدالمدالحرلدأ-(314-733!،2)إدياسماليصكرس

ا-138.+،25-32+احرنجالالإلهةرالطالمهميدلاضحناقسملاليى(12-لا11)ح!نجال

28-!3(2سيل)912113ار!يقطممحدرحصعمصيولأ

ار-!عرلرالائدأخا.رامدركلعا-واعدكليد!دط،لا

الىلا!تككه!3إلىجر3ص-لرتي!هم

؟3:،13.ا-ضمأدكرلااشكلمنأصعس

!مادلهرضعصراليللى-دتطممر!ةع!الي.الاسالصرا!علىرمز-مس4ا!دالمهر!ا

صلهنلما4حمةاخا!ةص!لةإلها(9،202261إرما221،1207161امرسعك!أعلها

ليإلههاطمإلالي.كلطكلتحرابيارالستال!تتوا!ميللا-ذلىاصطيةس!لةدلتالأجا..

74ا،!الندككلإبالىحرعم!رعاوسا،71،23،111لأرل،لحهدال!اسه2نا3!8رعمطصرل!الصإع2

انى،اللهكاالحلاتعردبمإلىنر،رصحعمراىاصه،الىلهشرلمممدحيئادكرولاأشمصأصع.+س

ولر.ارلاحدههطا!تمىر!المحكلاكيرا؟لاددالمماران!و-ال!!د!ؤلطصحى

مضابنكدمحارمى.(ا-80131،1613لألأ.9،1ع.338)تاردبرسهالموعراشى3يحطا

(1"7)بحاطلىأدة-+-عصهالأطإلىكص!لا،،،الى-نلووحد!كالهالمطسالهفتالي

الممرالىعدتاكدمريلالكالدرعاتألصلمردريلرعال!اارشكا!ععسلامايدكدرالعهد

لرعالحليالديدكالإطدالصمح



ارميامؤثى

لسفرانعنوا

الأرلالأعحاحصالأرلىالكلمه"ك!!مى7ل!!دالمريلأصلمىإر!شمرص!عراد،ما

-""انا،.سىأمصأرلمحلوالراحوالشاس

رمياالح!تااتالأ!رسرعةصالفديماالمهداالفلةللفالمريالأصلسالم!ولدد

الىاش-وطرأأ%،حاسة،إرصاضصااواعرتادالأتترمى3رالرااياعهادلينصأاتيمالمايا

صحمدلاصركرا!أررخمممدكوراأعطس)آ!سانصسابهردتصاوللي

مىالناتةالصعةرمياالقلحهالكطتأر)الأوواعالبر-أصاوعستطالأ!رمئالحرعةرسه

رطهرالسإوماص!كمدفىته.رحا.الأ!راسطعىالصررد)الببةالرلايةالرترلي

سرحم!ة(أطص)أوصاشعرادضهال!بهواصاالأح!ىراي!حاتا)المرلهاتااللاتيةالزحمةسكدلد

نصال!دهول!+ايرساسيهالكدةمىومى!ه!ح!+الكلدةحعحماا+107التهتحااليرلاجة

اأ!ادطياللردس.إدط.صافيانسهمدوروتكا،ا+محصصا،شسأرصلمع!رسبصرع.

النمبةاسإحدىصنرطمد4النلبةالرصتيمال!طتبالمرى+اصلر!أدادخ!احدلرى

!الكلا،تدرايةصدكادالكافا!يخمعصارمىااالسراقىاتلع!رد!ا)الكلمالةأررسدتفلالحطه

الحيهداشةال!رمةايادفي

شهااتيمدالتحاندطلةسدسط.حااالىص!لالللطىلهدداحاتانيالما!ةألىكا

إرطمرسورمحوطصنشختطاتتانىاك!تالحتةللةتإوباإلىرتاثيداص!

بمصانصالثصةالدتوساعت.كلص!نرلىرتكيريحةشكارطها)أررضيمالدثةنهلهر

حد!اعلىودصعها.ي!اليلسنكل،الهرتتعادتالطدارمىالن3الأسال!طهكارطهصارت

يهااتتابىاهمطرسه1-2(11أعلا.الهاعاورا!طعحررااصا!هاكلسهاكلشمرلهاي!

المىا!!ا،ن!لمم،نحةصهىط!-لأدال!اح3مراأرابد!حمتاالهدملجكل-الراكألصات

6-2117كلالكامياللكعصسحطرودلوالتالر3صيرل!ياد!اص1،1)،حعارواكها،كل

حرل!صاممارشخمرابالقي،ل!صالرورصد.ال!ماصب!!و،ضارعكلرأصسلندصاححاوةالهاك

(1ه-ا514سحإلىالىقصر!رلالتد-رصي.الماعىالبم!وقر(2ا-،ا.المحارييدى

السفرومشتملات!سام

-22(لأ11الدلةعكصاش-لأ

111-ا1)الرضيحر!أ-

ا-112122أررضبمشكى!-

4!2!له)1(ر3س



ارب،ساثي

-132ا!1،"عهولىلحةاللدكةاللهعتالا!

ا-21117ارورعتا!أ

ا-28122)الوجدالحلصمريعهاد!-

-1166)3ر!حححمهم!نا.3-

12-لأا)3الألىاحاوأ

3،-31166اتأعلصاعرا!رلح!عصلاح

ا-122اءا!ع!رميالاصيسأروشيحال،

11ا-11،أددضلمعا!ا-

(1-6ا!).دا+لاأررخلمكلههله-

17121-أددضلمملكح-

ا!211-!وأدرميصداد-

بةلضااول!م!ولطلكالبا

س.حاطإلىالاعشادهداد!رحعالحاثطدال!!.علساسىداالراشلمر!كامرالىإرما!د

إلىكلرداحمتار!مدا،مورمدحدرحلتالكلماتمدحت)البهاال!ر،تابرحمةسالصسمه

وسا.الدبةحملعت،يهصكانلأأورضيم!ل!م!ثاة!س!لححككيإلمماوحلس+أررفيوحدتالى

اتلمردرسا)ال!رلهاشاالندسلل!!ال!سةان!حةميالندتت01رشددت11،،21أيحالاو!،لأ1)

.،نيال!اإربا.فالكلماتم!رودت!هـهه4حم!لا!!*15يخ!الاساالبرد!

والماتالمسحعركلا!!رضاإوما.درش35125اح)2س.حاطالىالاعنادصاأصاسهـسصع

داالىكالإعالة،الراشسىميهرتمىرماإصانجلع!م!سهوصلرماابرمإلىمرانهمس!ضيايليض

صر!تناطمابهألىكلاشىر3.ح!امىاطلهرطالاصدكللوصنوطهااررضبمصارعاكلقالىإرما

إرباصصسعدلحه.واح!االراني

اناطيرلفيالراكافادرأ!رلىشالراسصك!لىإوحماالىألىك!النهالاخ!لحص!سى

(3-ا2213ت12ا-7)37عدلاالملكصإوما-لي.حاماعك!رالكهةرايامرا.،للرنضدطا

17إ،(16،212609الراشمعفاود،-ها!ا26-8!)!دالكهت،-591)اللا.ارالحطما.وص

أعاودظ(ا5-)+إرمهالي.صاما!كىصرصالاطلالساشطاوصراطدت16125113

صرمعالراشمىوا!العاككلاياعحاحسال!لةاطر!ننالهرد!ا213-312إرماسعهـ47!مرا

ال!ادوح!الرا!صرمعاتحاتا!اصطوكل،-1155).إنبامعرالهاصالأرلرالأصحاححمرفال

راحدكاتمنأكرلرا!ةكتالراشص!ارأيط

لالا،النىإرصا!رلدرسال!انىلصاداحد-ال!لمكرةلاحدا*3+اح!؟إامهولر-رردلملااما

حا.لاالناور!صرس-دلنهإوصاراخارعردارملكتوصلاز،911،)صاكألي.حماطع!كلا!



سيمالمههاليالهدحل

،الراشميسثىمي.!ا،لمطوةرا!طسرلهعدا!ؤطكلسرناإوصاصفاةص(-3525اع2)لي

واصحهإصاوة،الى!معص12!ام!اشكل.حاطا!.السدسعصسر!الراشص!سصدلمواصا

وصمرارياص!مىالمديمةالحرصباواععواتنالهالكاكةأ!!إلىتلال!!الهلكمرنجالهابتسد

،116)كالسيعشمصاليجاأ721ااومط!115أمراشصهيرلىعلرا.صقب!بماردلكالىاض

+نطمطدا21،،91ار!مع/!!)!حرالىللأع!محاود(91118/1317إومامع111!

.1132صافي،!2-1326إوصا!.-8-9ا)مرانيكراممارات،1112إرعامع.،316-66

رعئ9191و!إكا،22241)ضمي.الساعلا11،1310".6،1إد!-،ا-،،384

(9،1023،1إومامع،31519،1رالمغرارا!ةايالى7(2إومامع03141لالاشهراالمحلد

رالكأس116116إومباسع1،!31كالعحمررالأمطباد83،1،إرسامع71،)3رملالد،و!حر!

31118إوبمعولىق156ا+كبلتحررورس19،121هـ2،1إويامع،!1،11

اروشيمالدلةصنر+اكهتاني،لنرسوجحلالتىالسط!سمالىسروو.صماإلىطالإعالة

ا!الألدالهسحعاالهردايةالهؤكالأتحلطأرسالصس.حاكا11ء-92إرطكالارمه12،شاصا

لأا،1إومامع116الأ61221،،،113118،2،الأ.هامراكااناود،لمىسدددتاني

291815،3114131إوماا-،1"س2114،3أمرافيلنربةلحطهانطا-1713ا-160،12

36،!18!إوصاكانارد،17،.9!120)صاشرالكلهةالكدت.ا،جارحطة،1-لأا1،13023

الضادوةا!اح!ىالنر!سوابحا!ط!اطافننهإعا3،1،37-511

ن!ةلحد4الرانيلمكلالكاتمرالياوماادا،كقا!لىصالكالىال!ي!كرمدلا،تشححصمما

إوباالىرأطر!و،عحخنىالبهالةولحإدكلمد587عامروصبمأسنر!سلبمج

لتهالسفرللطضنا

58الأأكدفيضرطع!اصايدحر!%دأعحاحاتامة)مىنعاند-سفياداص!خري

الإضا:حاتوطوالهكلراسهاتكلد6وناكللاتميسكامدضرمهلحطهحصأصحاحوكلم(ى

لكادصنحصتا.الاع!(22-171إوباود)تاالن!مةال!سصت!مراعع!يشرصا.رناس

(ا-26791رح!بل15عمامرسأسانمالما-لأ!الأا)2!عد.!شحصع!د!!مرناجرس

كانالأعحاحأما،الحلاأحد!ىىللكلةالحفيى،لص.ونااصحاحاتفمد1،،102)عحاصات9،ا

!له!ب!دالمحاصوالأصحاحسلاة!ضضحص.!ظمر

نداالأرلاسدالىكلمىالمريا!صلميالألحديةالح!!قيت-كتالأرلىرسة19دالأصطحات

انادالأمححاحطتإلىومك!اأ!(يالهرلىسها!رلىالكلةندأانصرادد1)اياله!دسهالأرلىالكلة

ع!تبفر!الاتالأ!طعاطارالراحسراناالأولايامطحليأعددرعىسلانبرحر!ارنم!د

لهايهةإلىرمكلااالا،له!لىسدأ،-6مىوالأ!ات(11ماله!،!تدأ13صلألاتادكلضآية،ضس

آصا!سرعميآ،تنلاتحرل!رلكلالبريةاللعةديالهرر!محرعمياكحديحرور22كلمى2الأ!ع

!اطإلاالأكعدبةالح!و!ص-سعلالالهالمرانيصا!صالأصاحاطاأعدد661انكعا،!

الح!ةالدسهسرععددأسدضرسانن

لهصالصكصات!ألىولهـول31ماع!اك!ه!*يما!ساحم!مه*لأ4عرشادلىعورطرصلىساوس

حلاصهاارسديلدحانهان!شهارممالنصانلسكالسسبرلهرالحرز



ارمباصالي

ولهالأصطط-بةصرالنلالصينليحاعهلىكاناياعحاحأد!ساول؟14!نللر!!!ى

يتالصتميرليمامدرر

ار!إورلطد11-8ا)3سنكبهالر3د-(8816)صمرودلكسشهشحصة!رظالأمحاحأب

إنراواورتهمداوس/رحرد.الى!.ر!صكإدامهرسنر!،2221-،)3المىمىوالصالحاةأحلص

-1811،عدد.7-36،رع%)نجليصال!اربمال!ا

صو+-93(ارالأعماد)137مرمررساسكةعلاتضهآاعترادكلاتميا253-)رايامحاد

للهونيمعادةلمةليالإنادشم

الحاةمىرلاور.الى!الىرس-!فحهاوفا،لمصال!-إودةسالميبطاد1-7،ع)عمدرص

نرك!نا6166-4)وا!اعطد6-1163)شارصه!ا"ه)عحدلهكحاعدالكهـ!طهر1،-لا55)اللهريسة!ض

-اهـا11352609ا-،3،73117مر!راطودالرابص!سلللز.الأعمامىالمطهدالارلحراح

الإكا!لمةإلىاالكضص.رحطتاسدحقة3ضاياصاحمدا!21-1122لأ28-123الأإرماء113

شقللأصا-لألىلضلمإطاد!اتإحاصءإء22-125)3.رحا!حدرأءكالحاةاولارصردني

للدسار!مر!أرحر.دلدأحلسصلاكار!مريمآمالكبة!حكلسحدتمي

تطله،اتىللصتعرء

ولعة(م؟6الشأواق)لفرلصانالسنص!رصلحلت.الحداصصرأيليفينجاالىاصرإد

الله!!سالحؤاواش.رارحاهـآ!ا!حطا!ا.م!اتلحنا!الإلههادكرطمعلحارعانيالإممالى

لهاصحار!رآدأصالهاطشحقأررشبما!رعم.ار!اكرطكسلالراشيصرا!+حمرالحسورى

-ا6131لةرأطر!:رشو!صصصطدىسىال!ةعرالرطدآانمهطدال!يالمهدإلى!!.طلك

81!)اص.،عم!ندلأسالى!مر،،ربمةأل!ضمطرت126

3122المدس!طلهكلح!.ادىلل!!نارسأط!رساشللارصاحهوفيالى!إحا،تلكى

لأول.إلى!فكللاادللاالىإن

صاحمه.فيب!ر3احدولوف!له

)3031-+االإشافىسشضولا!منكلللا+!

!سماسضلططلبحةردلد(ركرارتسصامالهارمااررشمحرا!،هم!.،!لىاداك!ص!إد

صاكلسإلههالى!صنفلصعاس(!معالمادقليات.ادحارصالةيحلال!رأ!علإلههـاالى!

الةرخماو!مصصيراحهه

913)3طا!ا.ساصستكلأنلل!!د!ساذ

1،)30الر-إلىورحعرلثحهاطرنل!صس!



حزقيال

يأ!يح!تيال3الايردرلىشحهااتيارنجةالحمةحرتالإلىتالمرع!الا3مذاأطلق

يقركلا،،اد!الئس3الا!س،االمشحه)ال!3القدكالهدآحرمكاد

لصفراوشسلاتأقم

2،127.ا-ه110اوأددشلبمعما-ممهزاولأ

117ا-ها،رالسيالدظملهاثة2

ا-61114الرفسه!ركرالهالهصدصز3-

ا-6117اد!!سمرأ

6111."-الىلط(اسهؤالورصدك!ل!

(41-ا61)اللهايهسهزإصانلدعرسهص!!-

127-ا-7)لهاولادص!:،

25(.اا":ا-اأو!ضلهمرطهسكلالظ:5-

ا-8؟ا81الهكل!يارنهلفياأ-

(1الأ-خ)9ايديمقل-

-122ا01)،لاررظبرماأورضبمرفساص-

12ا-ه111.لدطكصا.د-

28(1ا؟اوالصردالىحا!و6

23(ا:ا)،راورنبمالرنةصد.القصاإعلاد8

ا-8()15الرسة9-

1611163الهانهاررحها-

ا-ا-ء2)13الأددوشحزالكلرادالرا!-لأا

181.ا-132الصدتلة12

ء(.الأ81ليسا+صحعا-



لاحريا

11-1813)-!واطللىحلانووالاس-ع

31-18141صحاالىصللىحلالارالاس-د

25912)18شتالى!!ثقر-

3-132)18الهد!رالدحالهد-النليو-

ا-طالأ161والكرتالشلالىا-3

-ا،-9ا-02)للعردةرال!رةبراشلتاطعع-ا،

-32(ا-2؟)التمار!صص-ا5

-131ا!22)لهطالاماألدشكلعدع!ة!-ا6

-2311914رامربأمرلةلىاكاتالأحار-71

-1127)24الاحراررشكلحمارر!ر-18

(1-4ا2،)الارعلىالساسرأ-

ا-5127)،2ح!سالالىودعةستس-

32(-32ا02)الأك!تانر*صتلطلالا:

(25171)رللط!رومد%ومرآ!عسعدنهرات-ا

21ا-261)صروعن.التصإعلان2-

ا-+2711صدع!صناة-3

(26-1)28رعمودسررحاصةلرات-،

121ا-92)س!عك.اكصاإعلا،ت5-

-(-26؟3)سرع!رتامكللام-6

.11-3118)المبمالأررضرط7-

ا-؟3(ا؟3و!ل!عر!عدسظة8-

ا-3310.930912ار!يمرداالالثا

1-+ا331مدبدلحمرالإمماد.اليعلا-

31(-ا341لحا!اعىوالىرا،خهمإصانيوعاة2-

(1-ا)،3إصانجدوعاةع!الى!أتعاإعلانأ-

-116ا1)،3الحالحا!اعيلهر.!-

3413122)لدعةرعتسالهكم+



لمديمااليالىاسل

312!-،،13!طكراعصالطاسد-!

اا.-لأ03)ص!جلصدلرةإعلار3-

128-ا+اونار&اصا!ل-مع-،

-1238ا+اوإصاصكهردارا!ا!الا!مالحطسات-5

913ا-3893ارطصرحح!6-

3-38191ومممهرر.مرح-

ا-13(381حم!عدةح-

ا-16(،)38ا-اشلعدحرح-د

-،1712)38حرحنراتسرص-

ا-11(193ردسهحم!قسرر-

-،12ا1937لدساذيععدصحم!درلرطح!رر-

25912-193لمضور%لحهعزح-

ا-"،:35(.،:.)ا!تاكامةعماللهدم!داط

(،9-1،)(!ارجةواالحامله)الن!ماتالهكللرشات-ا

ا-11136،ا+لحاصونسالهكل2-

(2-ا)2،الكههأطكى3-

-127ا)3،الترطبالهكلإلهإر!مز-،

131.-1،،)سالهكلاسهأطه.-

،12-6،ا،15الهكلأ!6-

-123الأ،االهيهلمىحعالديالهرلأ-

35(ا-81،رارسىرالدتوالكلههروا!اطاسة"-

حزثيادامامن

ال!حصىواحدالكرواك.سشر!ولا1113يروياسومركهرساعلصحرفال.حا

،ولطك،صسطأرو.كا!ترا!س112)،ررمم!اليإوأورضمعا!س!ى،مرداطكع!ح!

تاش!ا،كهر!اأوعىس،وكا.رالصاعوالهزوالمحكلام.رالأسرااتالضلسىالأح!ال!ص

!عالهكمبمكل!طلك-13!اح!نال.3،1،سل)2ايا-ىاط-صحرلالوكار3والكلادح!

ا،عىالكامىصادرقءمىاص!ررركاألدضمعارك!ا،وصراتالطتةصواحماكا!،لهلمرني



إصاحلملك!الىدصهالس

ضرد-!ننعابىالدحةحد،عر4ال!راتصكىالمداطمدمر.شاطي!ر!انهمعح!تبالواض

يسساكلىرمردعرتحرلالشلتىا3115لاللميحاسلهرطلةع!!يةلنعاابنلنىترص،لاول

ليالبهةصرانهآح!ركاتمق395مطاى2(11اللدطرلاكبنصم!المحامةالةسمال!الس

عاماررشلمضرطللما!لشبلعاماالف!سعلىشطليالتةرمل!92117احرمق571عام

الترطسدوسامجلاه8

الايببرلعادةنهوقصىا،ح!لاللكرعدالكرالأشلهكالىامالطلايلايرألىءالصلاسص!سى

الأرظد.رواالاعاقعدل!هلحمر!رحمكف!انندةع!تأنحلكاصدرلى،رالإلهإتار،ل!مة

اببرةشعبةلىكاتحرتالاليلأد.،لمروو!لألاتحانم!لاالمحاربةالرشاتمداديمر

الله+ررىمرأيتالنت،ال!اتإدلقرلحتالصحماو،طر!التدممرإعلا،تخهحالتد.المادقينج!

رس!ةورحاأع!امهكا،إلح212)هنحصعدوأناصمص!كمدررحفي،سعحلس!(-101)

ت!ةلاطمةوتم!تهرطصاتع!،عرسطساطهحدررير

ال!ضحركارا.1)8الحاصيهرله.أطممالورمحسرلممحلعةريةررحةمىت!حاحرتالكاد

ر!!لهلماعسحطهعمزحاعاتصإلىكانردكاسرا1،201،23،12-1)4لننا!رإلهبأدرد

رعه7رراعسسه4صامر،!هتشىحمرلحد3-132)+

وم!أ(-21517)،سبها،تهدادصعكئرلر!شكرلالع،لألىقنلاار!اص.ررخهصافرسا

لدلكثصتدالى!لأد(،للىنانايلعركانأررشمع!فياي!الحرا!لالىرإضارج

،وىت21-27،33122)24رضطتنهدمضأورل!ادنجة،دلأط!تحاحشصاتاحرقال!ش

،.أليك!د.ك!رلمصلاشع!حالى.طضنيوتت.العكص.تل.صاعل!اد!ط

ولما.ليوص!.وحا!لرطإدا!واكتحدقدطكرنهاسلحرلطاعلانات!ركاألدش!مصفرط!سد

للى!ستمارترمددايارصوانصالردردالهكل

،-213)اص!طعللس!ووتاالىل!.لا-الخدتحرنجالصاراالندسا!ويابهلر!تواشحات

-3)2الحدلتانحد!ا!لهم3ر.للرشرعاسدعدضصالىا-،12)اصحاعرالمحرلهلالرلة%أركاد

(ه-1111البكلسوعيطاوصهمعدصيط،رال!ادالمتحاة!تداممم،الض!ذكل!ةوا!

31-138؟)2اول!عنثحيمى31!ابن

كلاتصسراخي،رحلاص.رحاطىمئ،واللاص.الىحالياملكلشواسورا4لاسهصتالعارلتد

الد!اصانجلرألى(14311ولأ331،-12،2123المديئالأرنىالىاليكلالىلحردبط.ارحا

دبرلةحرنالعرركما81،،الآمحطح13لااعطع30ا25-36(،3أعطح111)33متدتشمر

رساعمانرنهاالمما!س!صضصردا3لكس(38-93ا!عاوطحرعحرح!اصطةالماونالأح!ىالصر!

22-14(5317-5،،161لابرت،الحاصرت

رالأع!ل1-4ا-24و9123ر12-ا1-7ا،!)أصاطالحال!،لأسلر!ص!.سلحربترى

،-1128)دللدرأشله(ا!ز!صلكر،لمرالىكمااإلع012ا-17-!(112،ا-5ا،رمرله

3"



لعيمال!هداليالدحثل

ا!حاراسالل!صليرصرحطلرنمالركا!1،-8،-را!-+،ا؟8-أص!ح.2633

لماأرالراتصلا!ر!تلاترام!حت-7113،،6-3،7،-،3،)دلل!رنال1-48ء

لمحاولت،-16ا؟34)ح!قهالالحاكخ!اقهستحنىكلساللهصتك!نهسص.سحرفالالىوتارل

راسادسا!ألدفمس!رط1الرد،رص!لح!ق-ل!واصطماتماكأ!الكاب.علا!رى

احرص!ساعلاشمروابي01الاعلاأطيميرضرطهامكلطرمم،لليلعر!اليلأررشلم!ر.

-!جملاط2113رد،27،ا+شعهسمالطلاليالدحة،شتمدلةا211وزلامع4،1

11!2وفط،1)7،الهاةمهررلها1-13ا312وقلا.21110،816،3وزسا.ه3-31،كلحر.الله

الس!ىالألحرصمىنحرالنرامدمله2221ررط،21و7ا!ء.لنمارأررانهااضطوالهرصحاوع!

الحدطاليسرارر،عربلصريبالراص

التاهـصةالخ!فع

سعردمالهامامع!أ،لاملى6،9-6سطسطملكر!د01الم!طرداطردآح!لرتسد

طلدصرءعرلىصدبهرلىاص!كيرشبابملص9213-3!مل)2الكلداك!!سمردي!طكح!

ممرملكصعرلىلندطرلنهواعسرصىحرل!س.للقالركااللك!ححدالدا!عرإداخدملكعلىمصر

عععرصارملكر.ومحر.برنجا+س)!آحاراطرآحاوايارصضص!اعد212-ط35اح2الال!مححرص

بإك!يعلاالرمعمداسحم!ح،اسعهالى!فالمكحا،وادهحل!راكي،مماابهرأطر(ضلرمعناطأيه

نرطسبهراحاروكار11-2ا32إدمااثسد.وراطلأالأرصىرمدجمد!إله%اسالرععسيلل

أص.آياؤ.مطساكلصار!عيسالررعلاورنمسا%نر،دطك!لكحسصهرعنرس

أ+رعركرضاعرصاسبرضاصاد!م!رملكلعولرع!!رملكالدثلمليجملد!حىسركلعرد

أتال!ص!سلكدهـل!رسرالمصةبهر،ىلىدلحنطترطمصرإدويمرآطوأح!3جمرثملا31صه

لرعرلىملكلصا!ةمرنممالمرسدلقي(62،اإرماكلرداملكبرنجالهرسابساراكتالةردي

مياله!يدالمالمد.طالكلحاسر!صاروللل!مق56عامال!راتنكلع!كيكىصيرخل!اصرسا!ةصخر

إلى!رمرساحداول،طكلأد!راوصمىبحىأساصرطكول4.ر2،17ط21العهشتلك

ص!،س!كلارطكلا&اتصر

13را-15لأ.إرما!)طار!.أ!ماهـق79-816طردا!لككلتسنملهطا!مد!

ص!طصعداللكعلى!سماوناو51171611-22031إوطادابئكاد!ند8(لح!بلالد21-61ر

أع!ا3جمهطع!الى!لحارطعلهسردعرلا-عاد3سنلاتمماكلللكع!ا!رم!6!عام

ساالى!كلام-يبطيهرداعلىرأرطم،صبمرع!اة.الرآيىرع!اة،ايارامعهرعراة.لككميىا

العدلأحل.علطكل-مىحمطاياياعل،لهرداع!ارل!كلام-.،الأصاع!ولع!ءتكلم

!نكللصدكاد-فلر7علاطةلأحل4بممرأدالى!ترلم!لناءدماالدشكلطالأ!صكلهاس.ال!ي

.آتانل!كدر-،.!ال!ترل!.رصا،علطماسرلىيمرابهرلىملك-يهرطرمات1(-2ا2،مل2)قالد

(11!2)إلى!ا،ررشمأروا!سكمطارطررحاار،حاوادسشدصللحمه!اآ.أرد،

كايلثلاص!لرظعلهدصمداضه!ثحةتابهرداع!المحكما!ططكسفيلى3بهطصتوسد



رعد.أمهرمعه(يهرداعلكلهوطكىساولملكواحدالهحارتالدتودحتبملكجتأددصبممىرمر

يداصانلملكصيادعلهااييالدسآبةكلركراللكبترحراشالى!بتح!اشكلرأ!-اسذط

!!عسمايايلطك3احدصسيآلاورعن!ةالاصحاربركبع،ال!طركلالدضكلكلرصار!مكل

-915حربل2413-11ويا8-2117،!طاصبإلىاسهرعر،عهعرصامهتارطك،رر

11،2316،8112102411)ح!تالصنهمسلموضلكاال!%لا،سءلادح!تال

رالنىسصالاي،سن!سأمق65عامصاىبهرداملكل!بليران!لىاررلحةالةرلي

الصاصطرداطكمهرمحيمراسكلل!!تلي،ررطكنرسحرسصردحأ!للومعع!انا!النر

جانه،ابامكلمحهحزلجل،م!مدتإلىا!دعا،صهخا!ومرمحهالد"رالهل!نك!اصمىكر-رجل

31-،5213إرما.273-35مل31حاصهأ،مكلالملكيام!لهيحطىدانةوط!ةوله

!شالللكتانالايرمرم(ق)795-588عامسمطكلسيمدطلدرلد.كلرداملركأخو!دنجاكلار

النراتساررل!رصحم!سعه!.رعقصصاطكاركار1،11-911حرتجال-2507،لأ،207كل)2

!ا-رسكعهدأشصرص(اا-ا27او!،؟5-13الأاح!فالانشة

رمر،!ملكلرحدلحر.حا4النرعاضرسي4الحاضالهرساسلبالللكللكهالاتالهرمي

-.الحاد+اتإلىالحماوتالمدتردحل!مرلهاأ+اطعبهادلرعلمارطاورضلمع!حنهركل

اللكركل-ا-3(25ط21ايارصفحرحيرلمالدثةليالحرعراتالنرساصصصنالللك

شسصرنجحو.،صدتاعييوقلمربمأط-رقلرا،أد!هـلةليأدركراالكلدايىلكلصطيا

أصرادرمدت.المططدبرتأورضيميرتوكل،اللكدتالى!لتاحرلرا!،مملإلىلهصاوطحاس

(13-ا52ط2لد)ظالردونب!كاالكلداب!حرشسا!أوو-

اليإرطلمأدطرسدادحيارعروااللوطاحرنجالحا-إلىكاداكاثلسايهردال!ع!رص

سدلىاكها3اتيالدلةصلام!لطلرااوحرراوضوابرنا!راانمهايرجماالىسما!هكوط

ر!مميالمسا،لا.الكسهأيحاسإومها3رصرءملمحردكلاصاادللا!!إدلأحلهاهـص!را

17-931إرياا،الص!ينرلارصلهملما!الألكم!كاصلييتأدذإكا،6عهم،لي

رعمادس.ادسهـس!حاتولىاسنلسلكل.لدحار،؟رصشدأسرألمكلارالىمىك!احدوحرنال

وكلاءرالحا!التبرمرنقدلسمالحيأمهع!وردال!عدكراط!كاشرامىتهمأرصس3وحرد

433131؟240810،1112ر15)3دهارالحلايرواة

الحعحتمقالكلاس

الأصاالمر-ىصرحا!،اللسالفدسلكراالشالبها!.عكسىكا.لحرقيسصنصص

ما!ح!كاكلاملحركر،مىص!رلا.الإطلاقعلىاسألل!اكي

كم!3رارعلىسصمراشص(حرنالالصتىل!ةدراسةليالحهديطالم!سسصصارلك

محرسةك!كلاالأصكرطأسارأمدالصمطكد"/ام!اناكالزرميعاضلكافاكادحح!ه+

دأ!ملاع!ىاعت!صرلدمق23عامإلىكاتلا!حورصل!لد23ا!"حكم33لع!حمةشاماي



الق!يمالعهديىالمحل

صانطضالصءرحاسىاللكوسعاشالكاسإلىطرلهأا+3!لاتح!

رك!و،للديعاضالكا-أد،ء7ءا!هممه4!+وله"+هردلىا!لرلىدمهملأحرال!ص!م!

!لطسسالرت!ص

كلأ!ابصالصدطالريةوش4الهردواباا!مالمهدممسالىحرلالالحاكططي!نىعىو

!صا.صكلاملةصر&م!إ!د

هـلات،ساسةقحاىعاتأرلطع.كحدبئحر!السرطرسمدأر+ه(+ول+م!ء!هرصلا!صى

أصحاحانها-سيب-الصرعىمدهرسراراعيواليالكامنال!تصالمطىال!رأمةهـطدك

31.31،لأة،18،312لاو!3،ا-8119-90أع!عا-31،9قا!ر،!162-3-2،ا)أصحاع

،12827أصحاح،33لاولى،18أعحاح24،-122-7ا5أصحاع،1041ءاصحاح،3293،36-26

7،1عأسط،93-+ا!ع،61-38+،3271-22،43(32037،28،13

كايلص()الافي.ادطنحرعىصأما

.اليكل.رافيار!ا!ا-1116

لىولالأورا!-711224

الأسساراص13ا-ا1)35

،الامايطهس-36125135

المطى-القات1-14اا+

.صالكاو+ىا12-281+)

العرسىالىالىك!إلى3الكمىإلهرالط.الهاةصكل)الهكل(الىسالهال!الح(؟ا-3)3،

بمر"لاسصعه!ما..لحتالا.لأ!عى"أصطعلم!صراداألمافاس+3

ناولى24-ا5،9-1812،9اددبئسالنربةصلا،لإصا!ةوأطحةماتلىظيالص،و!تكا

المححةالأرصوامنص232،913-،)الأحسةالنر!ع!.والفصالالحردةرارعد،(3-9392إربا

11-2ا،313-لا26.)+ابحددلنصإد!رعز،923،3-135-(38-1)

حرسالمرالكافأ!الحاس!ر(.المكمم!أكاطس،الصليوانمىالمصادارصأدصكلالصلص

نمطىراكباللكلتلهالىكااالنرنملأالصدبكمعصةأدىالص،كلبرأصح!حطالليالر

سكالهاصرودتالراتمىوالكبرك!رد.واحدرعنلضحصحنسمرلحهلتالسمريا!حباطاعا

3!،!هيرلجدا،وازع،!ءكرلىريكاالمركلكاتمرالي!رلال،دشمةالمطككىلللك

حمرنالستصاتيالحارلاتادبمإلىدنرالمررمتحدمرصيدالع*لا-لم*!*هـردليساما

ااااصاطميصعةولهتصديهعرمحارلا!!يالصكات

تغ!!حأتا571عاآبهرساكبالللكرالن!سالايمهالةم!حزيالص!لكايةالعمدرات



وححهالصبما،عسد.كلكىققرعأ57-ا395عاسسط.الىشاطرص!دكدبمكلىلدلك93،11)

ثنبلمقالأهعام-الهانجةصررنهس

عرمىانلاصرالةأ!ها.الحلابحمىسسرى،الصصالأرلالممرسعهاراتانر!الةعنأما

-ا1103يهرطك!صمىالحاسةاتشايلالنيوسصفالالي

دأإلا،االر!دلكا!و3عسهلالررودماأطصعدالمرقيادازالاع!لاتلا!حلحصرسا

الإعلاطتلار-ل!+شا-عط!لا!ول،"!!عاكه!ددسش!ررلىكاركر،أر-ثهالاممحاولاتماك

111طيكلمارتتالبىحرلباللدىساد!لفرح

كاس15(1)،2امق95اشر1211امق19!-7(1)"،"م؟295يرلر11121

ماق586الىلل291(13م(ق57أكرلل11716)92م(ق6،87!اكر11)9!4مق588

بربئ218(331امق،58أسرر11716)32امق85!3!ارس11)32مق586!رله1111)31

قم!57أملى117(،)م،ق585

لد!معبآبلبثوداحز!دموة

نفىل،دعرتهفلبلصمهيهمالىعانهاراتياصتالاليأيامالىبهردالا!اعةالهاكار

!نالحاورالصاعالهشصءلاميا.مج795عامالىإلى!لرااكسابىدصسالكنرالنةاصالحرحة

،31،12السليحاصتلهرتيالوكار،ايمالهاتبمصسمارعيكاكلوكات،الرا!رنحم!ي

لأحررتصلد!ارةانصتادةإيهيأش

علىبيملراالىلمركا!،الالجةاسسصا،ال!ةادتعاولهمممارتصرلةلليمردكادممط

ماطىسصحلطعسيحمحاصة،أتلرحاورعدمف!صمىالأنار.عدعنررلد،الاكضادكهأرصاعهم

طماممىالوو،عيهايحصلكادابىالحمايخةالقع!صلرماتال!رط-مدس.حاالنحبة!ايلاردم

منآحرردلررطملبهسأدرادرعسسلهرداسلكا)يه!ح!سمرمياا،سصلممقاللرشير(ارت

بهردألىيركدطالاولحرلاالفدبمةكاممءآلا!ر!نةسعلهطعرانياللرطتس.حارندأ!اسروا

.طإعادةلىكاسالمباصراادمهمالك!ردلاشطاعامي!ةيحاةرتنرااقصادياردما!ميعاضراالى

66-2916عررا)دو!ق.م538عامبهرداارضإلىعردتهم.طعد،الهيكل

ي!لابراألىسهاممربمركالىراتعيتطإدياالىدطلةكلنراأ!ال!ع!صهلاكادلملدلك

بتىاييالديهبعل!حادي!هـلعلراارحكاعهثاولللك3ر!!طصراأصاطحرارادحداكا،وروعرا

-11،1333،،312581حرفمالا،-!92)إوسطلح!ملمككردخىءسهاأصلم!ونحلرا.لبا

رطمإلىللحؤنرالركالرامهمالكرلىالىوعموع!سحةمانةبالهملكلات،8-293417عروا.32

ك!زاأرص

دلكص،(لأ11يهرعاك!صصالحامةالةس.عادتعروقطبصلكر!ح!فالرحاتدعرة

اشت.الداتأ!حماممدطرعدالم!ينبرأ،اللهطىررا-سرحهالرات.كاتاليغرلابرم

شلاسالمرصلححركا!اليلحيماكمبتطالىسكدار.كلرلىصلهوالصالزشا!خاومداإن

عرهصينلسرأرالححسياياللهالأصحاحن!اتايهروعسمع-سعرمماالكلاتمفرالىعاما
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التميمالمياليالممحل

الملا.احدورك!كاكلصد.الص-ضالهنحرحلا-نرس

اص-وح!.أصصدص.الاسالصشسحالاالى!وأىاس.إشمادمرهح!لالدعز،ت

الأولالأصاحسالوارددصص.21()اليكل!ر!-ليالات!اسلسصشرحاالى-حرتالواىلتد

الاطهةالدتر!تاالى!مكلديىمىتحىتسيهاصاع!لالكارانىنجةالكيسعهعلىت

الما!لةار-مرتراىلحمد.ركلالملاكاالىليعداللانحىسالاضع!أشطلهادىاني

912سص!)!اونطمةطوأ!راوعاصتحالةمماانالهحماإب!شرس!

الانلنلالها!!روصصحرأركعص122؟-18اال!-ااصلرقا!كاركسةصرلةال!كةممه

ل!ةالهاسيرع!الإلصلاررحم!ردردحسا3لأ(الآصمعرطقصنجولىركلاالاطيالصليالل!رسة

ىا!ا.الىليكهرلةالح!كةسادكلهليهىضادنجقيطامرمرتعلهمرسرعةا16)عمدلكرةداعل

2411حروع)داورالهانلاللروكلمومفشهتالهراطرلدسرعد!الحلردات،سرقالدءكرحهص

شهرلدصاكلدالديالصولرلى.ا2،)عم!كلنزما.حرسكحرتوصرلهاالكر-أححهعلىصحمرلة

سدتءم!ا1261)عد-قمىعلهإلا!ككلتالصرشتوع!،الأررقالمنبئكصعرش

اليسيافإلىكاشيمررطألدنمالدلةسار!!كليرإ-لأط!دلهال!!التموسا!دال!

آدلماس،لىظشلأصمكلمص-بتعلش-ترحصع!ح!و!،ح!لالبمرلوالهرلا
الفمرةمياللاناساجمهامامشؤارعبمالح!ر،ص،الصليصة49ورد!ب.اترامميالعاس)ا؟صار

ألا،م%اس،لرلال،سيع!رألأص2مسلكلملالرحفيسدحمل،ممكلأفك!سكعلى3ارالحد

سص!الند!رعلابادحزأتفىرعحرانم!،وا3رآكالى3نزا!إداإسرانلصإلىصطك

.مكطتا!لأكللاصصهموشيهمدك،سلا.شلى،7نرتلااوحرممسنحفرلا3،كلارمىصم

الد+سا!!ءةضدفاشخسإلىشحتأ!عليهش!لأ-17)2،اشحراارصعراإلىالى--نال

لخراخىونمشودةصحهلكل!اأمامهموكلا!ادلرمهكافا!،انح!سلم-انكر!علهركلا!

21111.سهمكلا!ب!"رطركليدالألللمدصا!سناعاسعاراتا!دصا.

والهاوحصا&احلرريلدلب!راتلهامكر!.بصصكلرعرا!اإيهكلردةيدرادا4الىردطرس

وسار-لاكله.اللرع!اله!نالارساتدمارولمدرساللنحهملاالمرد-شعالى)رعله

كاالرطرح.حاكامفحاكمالىح!لالالىكلص.(-3ا9103-21كالمل!ليطرأاليدصلهأكد

اتالدددطناليسترالظمانإلىلالالد!4!!+!تأ+75ص!وادحدجرمارداللامرشالحالمبرى

فاصدلهبةلالدبه!يهبتالسالرعرولحهإلمساس.ماماحرع!ردلك(23صحاح

9-6127)إضالداعدبم!ءإنصاردعرة-179911إوماالحت

مشيرأالبنسصت!دادحلىوكاد،الاس!ار!سدسرآ.ما.حراص%ةح!لالاتار!ا

اقاودالمردفيالرفيدلإعطانهلهالى!كدعلا!بج!لهراتأممامالسةغامرعد(51)3أيامصة

إسرنيللبيتية7حزبال

2،،9112ر4،216ء)تاون،عحادنادانهالالكلةئسدممردحاكاارمالأآكةلانبتحد



(1-41،أررشيممدتساواو3أسامكرص!هالةسكحمد.قانلاحرفيالإلىاربكلامومماد117ر

الترتسصهـطا،راحدندمرعر!!لدط!رلها.الهطتس،،للليعيماعركانىسحاوسالتومد

يرافحنى،روحعيهاارتعرتدحصوأعب!3ادح!تالعلىركادارالأخرتكادييةالا!ت

ى!حرلهاشر!رحرضما.سرصةالنالدبع!!نجم(،25إرياولىاظالحاصراتالمحلاسرد

ألدشكلرسيهكساصلبنهأداليع!كالال!يالهدبالحاحصامالها3حاالكداصيحد

)لام!نحنهداليح!ثهالأدممص.ال!دي!لىىالدتول!ءر!امهأطادىا!اظسل3(.)،

(25إرب)ص.ططتكر،المسرةرورهأروشلمالدلةع!صقعأدل!معرللح!ط!صة-وة(الى!

عيم"برحررسصضدكدةدورراعكمودةبأحالمسيوا،.

صدالى!رحه"لأدششماإفا!حنئ!س)،03!(الدلةاعداىاعيهاوحهكنتالربنرلاط

3،611)ثرمرود"ل!3،الأوصمىلنطعال!عامر

أح2)قاو!الحمارعبهمودتعأررنمس!مفراساكصيخرأ.أل!لحاك!ىلايللحيالددكادلند

،وشلات1،،).إصانليت31علهدصعالارحكعدأص!+اعكىح!سسالإلىال!!دكلامر!

ابيههحهع!تكى.ا!اليعدكا!مماعهارعد15اعد،إصانجل،لب3إلحلسعارلميرسمت

تاع!عر!امرمكل16اع!دلدطارسىمصوا!ت3إب!علا!حا

مدالمردةرلتإلى3ق695عامسلهرذاص!!ضالةبرماسا،!بألى+،هماسايكلسلى

مىارصإلىن!ددطراعحعر!دالإصانبلدالهاسةالةصممرطتانلاتساطمق538مامالي

السسالمرد؟رصإلىياءمسهـلط-لدافي

تتل!اسطهاصايخلصطالةإلىإضارةسةوت!تميالترةادط.!الصبنرتسأسا

مدكاتر!االتدبالسكرسسآحرودلر!(15021ط21م!لا34آعاالألرايمةالتالرور-*ص

لبمرداالمحاصةلرصا4الأ!ع!الهالا!سمارص!تن!تكاتركا،ضأح!ةإصاتدالأعطاوظمالألم

رالأ!ادالرحداإلى.الراحسصعد،لمررماإظ!ةمدكاتلدكلا91،)ناونبرطرش!سمنةنلاتفمهع

صياسصلكرنالةخمتوسهسواإصايخلسس

!!رالعررورالشسنالحرتحهرالإلاد،الهر!مروالسااتلاى.مرالارابالص!كةرلي

أورضكلوعاعناالر-سهـصرداالاصرعاصيااتلسسإصانل

عنالهعئصرماوادلحياصانيصالةسسمادنبتثلاتال!شمأرأخا.الم!يمصربرلى

ليرهـسلأ!ساكا!أدوحتالى!.شمبلا!محليرشهى.يلمصوحهتةميونلالماا!سانهمصسعهابهر"ا

الأمرناتمصراليحسملاطالى!3سدرآخرمرععولى3117عل،41و،-ا2)حرمسرأرعى

،93مرشع68،"2تاسار!صرلمردتإبلامهالياتيهةالمردتإلىتررراح!بابنصدلاادي

(35-238حرنيل

والنطاةالحياةردطالىلل!ودةممشصطامامممتوحالم!رلقلكن

سةاظرتصحرديانجلاصح!لتتةال!رةاظرصسسةن!تالمدأر3الرالى.الملاا!دلم!

أطسل!اطليتا!ايلنرطمق958-إلا5عاممىا2-1233اعلالا!سرساممجلي



لعديمال!هدالىالم!مل

مىحكمإلىإحالم.نحدالكا-4.علاأحدصىسكا،-16،االهزالمحاصةالةصيرطأر!ارلم

لإعاكلهال!ملسوأتوساعحا،واضحع.والىميامهرع!ال!!عيليالرححهاسملوالي

2612-لأ16"123و202-7اسل)2الى-

اتالأكاتعل،شر!ص،سةعيلتالاصلاطلأدالشا!علموعشدبرضياالهلكإصلاحات!رعم

رصارت.الهمالى!مأطض!تتكيلمل!-ارالااطسيالحاوسانطبصارعمرعدملثةلأواس

(،51إريا(-181113!ط1162-21،2سل12الحدتالمرص،صسيحمرلىطدإسلا!انهم

-ا،)ضمؤ!صرأد(اا1-41النادماسحاوالىإظوآمملإ،كلماوطما!ياكلادح!لالعدكلاد

ط!811عامرسا+7،1،8،إوما.2ا!إش)تاليالعمبنوالالماله!لاإلىشي!كادديرا112

شدلددرسآ،مصاتو.تطار!المحردإلىبخاوةاصعد.-طرض!حر.أكلكا11611

رأاكلطتسادصعطردرد،الطامىحوبالنعاعهشهرة،اويهورخهتساوسا21-ا217)

رلداللمرعاصأعىع!،3صلأالهكلاصرمعرسم!ماأ!رش!غررو.!هـطردااصانلتآت

ضسصىمألطالى!،لالومك!الاحالمصالمهااتانىرصهسالاتحر،الا.فانل!اثطنه

لاستهكاوشمحلىطلصينط!ملنم،ادبرشكمدطرألاو3يرصكمرلداعيمصهرةعرعلر

-127ا2415،ض!ر!ععماكلنلآيةليح!قيالرلكلردنكىرلاضحرد

مص،ضصلأل!ما2112كعولمنعا!رإ،شرلمل!ىأعهلهمالدسأماملألا!مداحرتلمد

رلاالى!يق!كلامك،يصد(3-33)33حدآدسحلسحرت.الفايسكى،حرفاللهمركا!

كم..واهـدرارنلجمأضا!اصطهررر،!را!م،لميهبملر!

واموليهةاهولة

ضر(123ا"عحاءاادالساداثرألىا!سكلشتأخالى،لامرفير!رداثامرناصانيلالى!س

النرلا.واواودلىعاددصتألحمالهاند(اي!حنالا

إصاشلانصكلدإدصماطوتاادفيااأمرلطارطرداا)امركإصانجلساتالمهدك!نا!حإن

شطالريةسداتطإلىبينمد-بخدول.عطت*إصائللكرسلم(الأصيةحطنمإلىنداهـطردا

فا!لى01الدصدإصانجلدا!لحنحسلتد522-16)الصر!*ارصصرستمموفالىاصاول

أع!أمامالتحوصصهيحى!رضرمحدالهلأحللكلممرياصامدتكررالنةللساوأ-ا!

المراكلسح!لالاطر!!ررذكالأ،!اد!الةكلصم!ألىأمااسمدساشطار!أواد3،الأعح

دليا!،الن!رسالإلسالناسعال!قالهمعيعرلىخى،صةالاتالرلاسيواصطلحااسالأطر!دك

الما!اتراصالاسالى

رمداكلحالاسالاشطارإدسعرصاتسحصللاهـعاشيضاملأللحمااليحرلحالربمدم

تلرو160123اياصطح!)ميرالاشأررصلمرنجىمدت!سالحارىالهدتسنلاللجص

عىنولهحريالرسدد،إرمبادالىمرضعصرعهممدتطالاادىاتمدا.رانيهكاصاةإ-انولدحظ

انةإطولب!لا!جا!مربطاليوجمح!ت(5!ع!!الد1613.بخةرأمكأمرريأيرذ.الدفي

و!مهى41الرسع!الططملاعلىاضمىار-أرع!،(،4-)16،سهاالأم.ونل-كامهارطضهطءة

سيانهامدتاصارلتحالهاسرفالاكةلكىا!ةالتإلهاوحنهالهاراكىر،ماالأحرر!،

أح!.سرلىو.اولميكالالىطركالىاتا!انلداصلط!ىمرمحهضهىصهاكاسلمدللهلهار!
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امملكهالاصس-،أنمررولفد!لاماصعهاششريكاتاللطةارا-الرأةمدلكسلدا-.

سسو(33)الأصحاحأررشلمااوامرلةاالامزآأمركالحاليار!راوالنهسدلكبملالات

محككاكاسلاسالى!الدتال!سالأ،الأح!ىالثحر!.وار.راعا،كديرت!حلهاضسهاا!احت

نلاتعهدإلىالر!يالمهدس!حرلالاليسكرلحهمارمى،915)16العهدلكتيا!اودهـسإد

اياسيالصهدودداعي

النصةصهد

رتححل!!نك"تكىس16162)أوريا،عهدألكرأ-لى!أبامليصكعه!يأدكر.رلكس

لكاعمرحىحرك-ممد!الدلصسر!نحرىشدك!يلكيالى!اساأسسعليسكعهدلىاضوأ،

61-163)16،ادبالد!لامملتعاكل

كا!ألدىعهددسهصتكلصماعطارورمعحدلمهعرمهسرندحلاللهع!را!إصانللخرألر!ل

-"اأصاحاتحرتجالوفطصولكرعحوكد61!:915المادلةادكرت4ابرالم!ا-يخيادالنبملى

ارتو!رعدشردض!سد،الدسلهأعالسىالله!،ةكطهرأدركطا.ار!هألاألم،تحلرر+111

03312-38()"اسبمليحدتكاال!دركلا-

صارالىسداشص()الهكلالى-يضسرالرقدا!!محدمرلبالاليبرىأ!رألمالاياكالىر3

-ا18)"الأوع!عنوصحدتااصخطالكرريمل!محتال!بمع!ررتصالى!محد،وحرحشحا

إكادإمهم"راسللالوداطلحلأساواانلاشةارمالمهاكادوادنى(كطعطاات3!!كالندا!2

السارصالمدعهتحردلأ12ا-112،الر-.الدلدرللر3أ-خلص

صلام.لاصت!لامسنرلماترأعلواالحاصةنهمسطدوانم.كلناصانصمىالمامة.أعا.رحا

سانالأعحاحليارحةأمحالمكلرصصرلد(01-ا!31ور-،3رار!اد!،وحيا!مانلرد

إك!امرعدم،واعص!ددلى01،مامكمى،أحرسسه3دح!ا.الستدكرالماد.احرا!ص،رالنرس

اماميانصميدطص!ارأمميرحلأجهممى.وطلبرالر-والأرطةاتحقرقع!رانس،الرادير

علىطرشمصلت،عمسيارأمهماعيمصص.دكت113!)22أعدهسمأحرلهاليهلاساكلارص

131)عد،ار!الدف!رند3

ح!نجاللهيا3سالى!لنكماكالىالةضدالهعفالأط،لىكصلاالتداتميريمر!لكلى

،اأسستمبصكمسأبمرأ،ا*،صهطلكرايم!كأ،مسم!كعهديأدكلرهـلكيقنلأ

الرل!،اليدكطلهـكماكللكأعم!حسحىلك-!دسال!تتر!لحريلبهييمبدكرىالي!

نمد!اتمرعم-الحالكهوالطلهالناتمةالحيعاتمنانىيىع.المةعهـد،العهدصاأسمهـشط

رت!لس،طرتك،ندكىسداشاط!رسدطا.!دك!ماار!راللا(43ر22)ممريللهوليانهاإصا!ول

إلىء،نميإواسطرانسشمسصس.3أماأمتلممن!ة.مرا-نلاطلل!دإلىا!3!شر1161)

ا،ه-،6131امرسد،رتكرة-ا)رصممدطعيلممردكرصراحهمصع!!ينم

لاماصنتحرلاإصايلت!كرحنىعركالللىكللابسلهمم!دحتصرتمد.الىسامددوصع

163)16ارل!"الد!رلسكصاكللبإأعص"حناعرط-



المديم!عهدالىالدحل

أحاططلعدلدسا3إساسالىل!لطمهادىال!هدعلىأطصاص،اا!اعهدالأطيالصهد!الى

حمالىاسهلى!الىالصر!-لاسكنرةونحر!3لأسكةلكردحىاال!كروصحدلهارعملح!الر!

ا31-+31إر!)سالدسه-ألديديررع55251إش51!23!360)37رالأرصالرات

43-12شدطدع!عةمحهتحهللاصخنا!صولكوبى(88113ع!15،!11،،-32

،التلوساصسلأحلللإصانلستطصاحاسالأحلبهملى،الى!ابتالمك!اهـلأدء14(

116أصطعص32ر2!عمدلىأيصاود)ط،لع!،حملكممى.لأنمرأنكل!الي:ا!هد.

وعلىمكمآظاحلصاوحركلأ!امأسيرتمتر!لحالهةعرراعاليالىديةطرنيسدك!رد!

ياحلل3عدسلرساللكىر!االدسرلصاحا،أحلكلصلا2!-36132)حرتال"لكمرحاط

العل،ونكلضار!ألا"ةالتصوع!تالهدتياد!أ،أسحرلياكس3الألملمالتلرساص

ار!اخاومالأحلطابيرشاا!طجةإسرانجللةرطتلكءرتبمىالى!رتص!فيا3ألفاتى

11ور"113541ر2،6431،!-13!ش!)طولىومحهللهتميللسهالعحلولي

لرلىسحرو؟دودإلى،ك!ىرم!االأورإلىاصيوملاطنلالرمىصهدااع!الدياصه!هر.السدكملإلهإله

رتد6(3)ملاست!رالميحقر!ليب3لاأتب!ارلها،لألي33127ت1-3،115)حررحيب

يدالحلدياشألىلاطلكالىلأحلهاابترايىلظإوطركفقمهتا.أدالينجلإصاحمت

الحال!جالحهصأنم!ابححر.المدنحصلىورس.شولاوالمصلصيكلرالصةالمصةلهمحل!

مي،(7،لألرظالاو!ابالاصالحدرللاحاةسد!!لىرتدي4الأ!مهد.الالهةاتمىالاسة

و!رجظيكماالحمعالها!الراةسنهماألىسى،نمرأهأصتلأ!االيرة!اياماعصت"لدكلماله

عمرأرعلىراصحدسطلهراتدبرتنملراسهاشعررمحهسا.ديال!سرعهاتدبرعلالص

ساناسالنولى!ار!كللا!صالهنضط..الحداحد!لزكدادللمصعرس،أرصارل!حطا،ما

\الاعدادأتاودقيلائبللللهئمصادىا7!برو)1 ،3-،1

ليميالأسسىكل

ا-327لاود21-33(21-،12ا-،1ا"االصديةلمربةرمىصامهةضتهعلىالىلحرظير

هتمرتميتحطى.اتيلسال!كللامااا،سكصالأ!سل!(ينوللىمىالمرسءلل،ما

(2)ال!دد،الاس3إمىبحللارالأل!الأ!!!مىلحللا،الاس18،1)

ولىظ،2،16اصلميالرصأساالى%لت-المادلةودلرتاجمهي.القمادن!ميش!با

الحلدى.الألادي.الأ،3!ندار!لارا،2)ح!رحدياواودجلكلاتساما،116،مل2ا!"

لهدطلمه!ديار!عهمسالا&س13تورسي،،صهموكل!ات.الألاأيأال!سميسل!العوانك

!3-23133ات،حهمديرتصنصسدكصالأثامىار!دابتايما،آ،ئيم!لاضماملأوا

يا!ي!تلايجالجاةرعد،حناوسلص!انميوحم!كلسهااتي،.حمطحعصلرسوحع.رإد

إنمارعملس.صالاررحعاداأما،(39!يطلاود(1223).لحا!نهسالرسسحرعكلر3او

اعحد،يمرتلطأطااييحطةوسلهاطنيجاتدىيىكرلاعملهاكيس.دكللرسسلهماوسل

ل!سار!لأشاروقد1هـ،يرحا)ناورحلاصهسدلمالى!لأدليىيمرتحطةسى(18الأ!حس24
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يرن!ولىصلراطلصألمصاالر!شبصلرالملرلىمرأ!!،يهلهسالقرلالحننةم!سالهديدالمهدلي

!راعهالىصفلهوح!لرةتإلىعا،تدكدالعادقانلليماأصامممندلمالهلةالنحسةادصةس

21-22(213!،اطا.

يملرنيهاأصايرشكرلىالعيرعرالحلصالى!سعرتاوللتلمحاطسورايساكاساإؤا،لأسه

221ط21.الأوانلصاضالأراحرلمرت!تقد

إلىرادحرع18113،مهلكه361لكملك!ررلامحاصيمكللسرارحمراتر*ا.ار!الدبط&ك

القدامىانرتمرشصلكلالرجد.الحالأدصادنةدمةداصيهنرتطاهـتعلاسةالمرردسىكطار!

251ادفلاصرأصا.3ا28-240-25-1ام)ناورسا!سرمرطورعلاربإلىرارحرع

الكللا!مد.أر.العلاأحدىل!لى131:)18،*رنىدلاداحدب!اررومأ!سانلاياسياعلرا.

يالللاتالمحديدواررحالحدبالفدصالةلمحنبنسرعحر.االتيدرصسهطتإدرالىع!دال!!عدت

26-127-.11191آاسدرالرعالهدبالتديعادلإصالىويى4دلكيظعاسمررحدالر!

كا!إدامانجطدماسلكايةلكطمميهالحم!سترتاأركلمىبرىمداوس(ا؟-ا51-ظردمرم!

ككلالصمصصالدلزألىسعرلا!ار!

النىسسحرعال!مزول32(و18123،الى!الدبنطراحرالارص!االونكرتاص،لى09

ال!!لىليح!درلالله.صلجللألأءصاحه-نمر.ل!حهسإفهادلهأح!دردلألهلصض.ع!

الحع!علأرولأساسصهلكار.ت!،ومر!انلااسسا!!دروسارح!عاعرط32-3133امراش

المىعلهمرالدرعص.الح!.كصلأسهانا!،ميححهحلالإلهطيمةوص391يط)2ااتركةإلى

121)"2الي.إشبوركلركا

الهوتحممنالديييقيم

تر!7مى3رأص!دلررعانعماطااار!الدلال.مكحالموتلتاستهالإلىالى!كدركات

مىإل!كمإصماويرل!3شعطالر!الاإس"تحلى30211لاا.إصانلاوضيإلىليوآسضميما

.(13"د،.ضصمماسس3

لي-لامللسعرحنلحدسدلحرراشاقحدول،ثحاثة(11-ا)33رالمما!صتاكسد.وطلةوطإط

ا+)الأصاحالاتال!منباتصسالحهحةاق

حا.ال!ىالكار،ات!!هاعكلاما.ملالةرمياشهر!هـي.رأسليحزتحالكرل،الىبلرح.اصرص

إعلاديخلتىالرةمد.لك!رالحتا!الدسرتاعلادتلتىألىاليع!يهاكلا!ابي(222-،)3سعه

!!الت.عدورىكاالىدلارمداالياوصسأيالنرو،صاصصاد!الأصاتسم!امم.الرط

-37،ا08طصل202اا-179امل)الأوعىمدكةظإلمدتطالهاةالىسالأعرات!مهعينحعت

إصافلنامةإرلل.(-21013واحال.2691)اشالأمدتالهاةصالفامهالىنرولا،(312-12

إصاشلارصإلىككمآكأ112ا+!الى!بكلحثرألدضيمعردأارصا،لا.أرصإلىوالسرد؟اليص

114)الدأدصيلىواصلي

ردحايكمصلادمأورا.اربكتاصاباتمالطأتهالط.نلاتبىحرلالإلىا!!اصرصار

،اأسرسلردتحىررحادكمرآحملحلطعبيراصطلحما،رأكشكم!حااعيكمرأصع،نيى



!لثيمالعهدي!المدحل

31؟،م!مرو،2691.إضماااطالىومرلأكص-6(ا)،ار!

.ماضكلاتألىسد،الص!امتفار-،الى!اباصراكلماابتالحطامعلىحرقاللادىرعدما

!سهال!ولكل!،71-8(سرىميساالحلد!!طكاطراللحم،لم!راداع!إلىعطمكل.رشلطة

صودح،ممار!ابتالمكماللىرح،رقلالف!اىا!سارايهاسأدم.اسلادأار!لىسظللدح(

الى!ورحالهاررحإلهصحمدإلىالاتالهدشحطالىاررحالنه!-مز،.علىر!الآرلعالرلاع

،(،88،11دايال،1422ا،ويعالأوصىاوكا!إلىتيى(9االعد.الملىحصتالكاالأ!حوارساع

اوكا!سخعالصرأ!(216601وك4+9،اوسااساولىالأوح.الاأرراحإلىأصان!ورمما

،ا"،151،21،1الاوسةال!صعا!ا.مينننكاساوالىرخى،3118إو43546إشاالأ!ةالأوص

624مرضع1212داسالاساولىالآمرا!لامهعىماش!ع!يا!!شحدتا+االأسحاحمداا!

اناولىراررشلمصهردااوصء(الا،أرص!!الىارصسالمرد.يمىال!اسةعىماضردط!ر!(31،1

91(251826إش

إصايلكضكلمىالعطاممد.لىا!نجالار!الدوقال

اندطمما،لدرطرياوسدع!امطت!ترلن3.ما

إصرانل،ارصالىعمرآششصياقررعصدأصحد!فروكمأقح،مآطاارلهالبفالمكلدالهمتل
.ماالىطلاتمىإلهرصلرماافاحرالصادماحطعادير:كاضعاماار!وشصت11211)

رلا،لسرصهدياد!س-لى(94،1إشا،رحازسا.ملكلاا411ام!مرر،عطامالصغرلر!3

ن!أولكلنالهحمرركصكا-رصاوتالرأصسلطتاعحا!شلأطمرارا.رحا

!تروكنحىعدار!اطاستملمردشص،نروكممى3راععرسرو3اتع،مال!اا!!تكموما

سالامر!ادلازلمهاساحملصهمالمر!مىألدكلمالهالههط.مى113الم!ا،لمحورعمىإساكم!اصمادي

اوصي،سىرأححليسصورحىسكم.دأحسل31،11امرنع.!ططلاضركك

حيماسامتلأدارلد33111حدأحطمطياخاصاوتوندلفلا.لياباتالطامح!تالرأىلتد

ع!سانىالعطم.الحاوصالةرنلك6(3اح!رحا-بهؤاض.كلعلىوالنادوال!طمالها!اللهررح

الأممورحا!كا!كلمىالطبورحال!دوسصوحهدمصحل،،4الاضلنحهسصرعمحلهاادالي

الىموأ،أس.دحدمى284(،2+)ح!سالأعدولوللاحدطاورحادللهمرالنرةالشاعةكلل.رلحل

إلىحمهم3الأممالى3إساداحلاساسمار!أداإسم!لى.سم11،ا+الرلا،سفرلرأسللكلص

)!ار!،ار!الدشرياعيهمررحيلكتلأسسدعهمرحسأح!و!ممواحط!قيداو،أرعم

الموتالىليسالسبيتاديب

الرس.اله!المردنحملدالإضاو"صلككلااليأرص،ولصالة،لمر!ةالعاحمالةلكللم

الحلا4أحدكلىكلاالأتحاد!الاطليالطرلىايد!مماتحى،ا+نحاويئوالصصالاحماعةالهيط

.إتاسمىلمالاضجكللاتالنريعافالد3للادسكالراالدبرود!مىحالأأح!مهممهـار



حذبل

عرتأرصمي3رحردحتذكدكلروارخى.المحقضرانع،الحقنى.الاردراإل!يمكلر3إد(-م5501

والعل.الاإله%سهلهمصرداعساعاور،لىاليكلردلكلرسلا.ومدرأراعااليلحربوىر

المادةرأ!ر!الرن!3دلكسالفسهالماللهانمالحهصاحهةديتمل،ورساسردراحىياكارولكى

!عسالهماصرةأبساليدلكت!رىبصداليالمردشصليامادىانيسمةابرالجا؟اسلر!أسام

!بمدمةالبلاله!راترلحطدمشحل!ةأر،مةيلادصياش

سالنر!واخ!طهكما!ار!ىردحرلى.جاهـلة%كهلحدا!صافيراسااليانكلص!!االأ

!الهمرملاالاندميالأحرىالألهةورتلهموسات،ايتحمةوصمارتهاالسطتلامملالجر!!امدلتد

السرحممال!صرلدكر،اليكلسيبمرلى3ردلكلهم.رأيركيعد!ةأرصسيإلهمار!بسوا

تابالناسمد.عىنعوأصدجال!3صررندأورنبمسيار!-ليمبر!ميلمكارالديوالايناع

!نبطل!،سلبر،،،اعراد،علظصهبى!دكر،عاحلامالى،ولأطارعلى.ا+ااص!رلي

مماليتدإد،او،ضبماصوكصعيسهارع!ديار-شليتل!3كلكلصعهورن!جاتصلارمرا

أمطمعل!أروفيأسحللم!ارادكرل!3إدكحكيلاسرييصئمماسلهاوشعقديمبنىتعحراورخم

يىاكالايلي!رع!2!راطتسراللطلراادسادومسعلىارل!تلطدالر!ررمض،الراص

لطلجةدالمادة،ئنالةنا%واالسالبردسصلكل7-9(137امرمرريدمرطأددفياتحرا

كماالحرلسداتيطاخلطرابرراولصرسابهردالبنعافيكاحدتكا4الىتالصلةنمرممارط

احر!آلهةثحا!ةمرشهم!ن!كلا!طلكمقالهاصالزلىح!ض!!همح!+،،!التتنتسدبدللدشص

رالأرمحا.الا4إبهر.الههمسهـا-

راحكاسهاضانحهرحمطالى!من!سه،لككاملصالستسمامودداليعىلحركلالكا!

خهم.،للسالهزترأوطما-تهاالنىارطلةلي/للهسإرصاالسولنامالد!الدرروصاصله

بكلع!كحيدي!كالرادادض،الصسةارصمسر!مأطرالطلةالحلاع!رال!اكلةدةالطعديخها

لليعلنححولىرنطلرصليلاسعإلى!لد!.الدإلىطرسهمحححى3سإااورشلمليار!

وأرد!،ار!!ولإلهاطردشياتيالمراصكلوس3الأمملمىراحمكلمجيرأردار!كطلكمصاوحد

11ا-ه2ة92)إرما.مه!كمالليالرصعإلى

سكا!أيلىعادنههـككنهم،اليأوصسممركمرلىو!مصالر!ادالحنفعدصالئصونثد

لدتار!صدلرا.ى!اصالمىسةا،رصنلل!سسكهمبكر!نصمريلىلمدلعلهورج!ود

الأراصلحيولدتهملدكتواد13الأباسدنملدتداداد!الهدنالمكماقل،كلل!لهنالأالي

إصانجلارصراعيمتظداححمإبها،!دانيالأراصيلىعمصأا!ا(ضسالىأكردلماص

لي!لكسالكللحملدراعطملههممىالهحرندرأسعحدكلاروحا،احلمسوأحملواحدأللارأعطهم

21-ا-4!11.إلههلم!ردطناضطلى!لكريرا!ياهـعلرالرانص

جهمارصسأدوفيلياديالبكلصكب!اكالرا!ادلن!كعخىسسككما!يرنطلاالل!ا!

بإارلابرتيالني3ايالبنلللاأ!ددننر!النر!ليار!!سدكمسالنرلا!تصصدلكدلزى

92(و427)تلسك.رسكلنبكيكلابتإدى.إلهكار!ماكسطلت!!03



!قديمالىالىالم!حل

تجه.ميءدالإلىاسا!ضعماكادأدعصد،محرعا!صعششكل!ييحسالىسهؤو!ر

ار!مىمرصضرلحه-المسرالململلىدجمصهلينارر

راييراتحبمللحادةصاابحمعنضكر،يةكلةصعي!ه+ذمحعالكلةار.الحلالحص!سى

مهااصاتيالهلحةللحاحةاسخالةضاتاولسعلحكؤادالفوليمكىساالسيتةضكلمكرتهاكات

أد!فيثيمكلموسأوصص.وعر،يي!يد!امهمابكلىاليزسااف

لمرادحىاليأوصميداسمسرنالهرصحاااؤللالعهدكلحاعةلهم.الاناضحررمحمصلم

اا"816إضاوا!ععموحمهاللهصصلاحىال!اةلهمهأسمك!صا.ف!مى!ا!لهمبكى

سةوالىالافعةرافيادل!.نىمحهوابمرالحلمعهه،ح!مالصحا-اللاسهالكهةصبخ!رلىولام

لأ!ار!ض!مةصعدبلة.أحراعايح!طرلىكالراجتعىتهم-أوس!يلفاكسةالكلة.صرقى

،1530176،3531اح2)ساو!الاخسعحصسىكلااسهالأصارمىمكيءاح!اأحح!را!ححهم

اليحلالا-الكهرسال!لمألىسرمححمولهلحدولهركصلهمووعدهار!لو!رم!شدممىمحل!

3أال!مد!"صتحسصلهلهمالى!رعدرأ!01ارحا!سهماعلادكلاالأمر،اورشلممكلصكادكا

(9011)عام!ص.ال!سكاممامرأبهاردسهاوأ!اشقر!هارأحح!االىاسااراكالا!طهداودمطلة

هـلكلكللىساحىءصإ-انلشصص،واودالينج!المؤلحدصحعقالرةمهله.حامارأد

مى!دلفلمراولىارصمسيوأع!كااناوما!ساكلرنساتومحمرلىح!رماهـلن!ك!نك!رصا.!سرصو!

(1ءة9اعاإلهلد.الر!مالاعطمابيأرصم

الالي.رالىحاالعدإلىالحاست!كل.طمل!ياليضالحؤسمتدنهحتلاالبزط.ألىع!

ميهماصدعياكص3الأ!حعأدومعقةورنرالكيخ(31ال!حدايرلترلهيرعاليعستحققالدى

ر!محالا.الدعدليم.لأر(-511617اع)!ارلىالمادىالمحيترتحهم3الأ،كلا!حامإلىإشاوة

،3-1.135أعاعد.،س!لال!!صعننهاذىاتكل!يول-ادحؤمممل

وطجبمجم!

واتيالبا!ةالمطامساليح!تجالووكابحد(؟-93:92)38هـىصالسوماحرححرحصالهدتوز

ملد.عطاسا،!سصالعرلصتلاكىال!اولرالمنلاله!دعلبما-لىوتد.الاتانصمامرصسر

متهسيكنفاليمالعبماجمصالروتصحرالتاممناكلكفنحرحالا111ا+ة،اهقطحاقد،رحاؤلا

ودعلالهدبهاماراللحمعالح!أكس!أديمد.اا)37حطحماعطاحناعاو!كدا!تالمطام

ر!امىيحدلكل!.و!را!حةأمةصاوراوقد،لمارل!يرعدالأصحاحمدا!ستتممبا.اد!ررحكيهم

فارا!ضارة،علمملكلاسكىس،داودإلها.لهمأكرلىواطش!ا!لكرسر3كللكبنإلىيمدبمرد

سدتلهمايرمانالمفرةلجاد!لهرصمااللكلةأيامهسواتسمتيهاعاضاابيالمي!ةدا،دالامس

ملكاعىعدى.داودالكلا!أدالكالا.علسا!ىكااح!ىحههرص.حهةسمداا.لى)ل!خاول

،6(93،بئا+3مت،21،إضاالحيالابرالمصح!وعالهدليار!.محيإلىننر،علم

7(خ2يليسلألأ3،

الأورإلىر!مسسسرامحلوأكلن!3رألمحر3سزطا.ساممملكلرلىلامعهدسموأ!طح

آمايجاصل!اللهشحهأ!مطمصمل..الحلايحصعدالأضلهسنى+()الأصحاحرفير136)+

رأىوستلسر!االلهس3إطدع!هـسلر!كهاحرسهم.أعماير!ألا!أطمهلقماصوي!لام!دمرلي
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لىلتكل!درال!يةادايةتا!طيطاععرطيسحص!اط38،931اصحاحي)اد.الملا.مزلا

رعاتمار!شص.اعطرماحرحرحهرو.،حرح!ربى.السلماراىضحرصأداللاممداسلاوص!

126)!أطياعماسهمنطعوندالى!تمناومةلمركص.رالرلامنترويدأمهمرلايد

وطج!تجأحولالختلظالأراء

سهمكاماأرضساأرأ!مهومىءاوضتهضحمةكادإدارعارماسحرححرل.الأراسدت

ترمما(%قأوالصصىآجا%قمطقةسياتهاالمصكتداراتيو!رصالماضكع!ونجاحرحكان

67-عاسكىطاليرقينلاتاول.رذساأحددىك!!امه!"لمط!حسالكلهمى!ح31أحدد!مما

لاتطيحدتررصحاقةلالأضى!ل!ب!عوكاتلا"ولتاحرحربالان!يدعر+وكادمق653

لدياوصاتناماضررسلكعمىأناوالليا!مر،الأكأسيصدمحرلحرععاتهمرك!سحماتلصنلمبلة

نزكمامق653عامججرا)ايل!لخار!ط

طلطنةالرنطةءاول،الأ!ابخ!محوطاتدىحادنينا!لحئشعصححا!5"له!ل!*؟لهألرات!لرى

حرجكادردلكطلةس!!كااييالرهـكةالكتصسرالكلةرك!ركأاأومياحا!ع!الرحنه

رال!ل!لنورصأتحا

3-احسكالياا!را!!حرإلىرنجرضحاد3اججألىدى+!لاولل!هـدبهرأسا

أطرصمرححأدسىتا*+ء!!لىرعاطص.أطاداثعألطرعىفلرلطهمحاع!م

صاولا

في!.ادياياص،(936)لالدلصملحارلىشصموحرحطا!برمعطالهمبئاكسمي.وحا

!م!!د"2ما!لرر-د

كالنلأرراسررد!االصمرىأجا%ق)!ارو!سالطضك!ار3-عطش!اد.الحلايصصر!ى

نط:عرل!اكما،اا3:اكردصاسارركالر!عوعممرادعاةناةادصةنصدلاراليانرتالكة

(3226)رابطقكمالنرةواشررا311)27اليحرباللامأصالىص

ادسطنهع!لىارلالكىالى!انمص.عحاركلرالطتلترصرطحرح!حا!إلىسنصسقمما

الى!3صالسصنالولدحرطرطتكلصلح!طم3اعامممرص!!مطعلاا"،ساسمسطع

إلهه،لى!فيمىمنلكللرتالةرفرماحرجحرحص

سدأ.كلكلراح!ىل!سهضحر!رلرلالماضدنلادبرسررنساصرةشمرلاص!اليحر!للح!ت

لنالاألاصيسرلرحرمةطلامحط،وةرحرمرا!مناشرقكهالحد!!االكلرلدرو،رالخةمارسنل

رمحاندعبر.للهفصانحالمةةال!ستالنرولا!ك!مزهـا381(يارباتحةالندبملألطظا

شكردرمرنهااصالةلاصهرمالىعةالمر!م!أ!إلا،الطيدالطملننملاحرحسشاتلصانط

مبم.كرمابرمدلكلى.دعر!116)38.!اصحأعبمأسامبلدأ!سىع!3الأتصمى،ل!ض!ط

لياله،لكتحكللارسيمرتيوساأسليلم!دممىا!الر!البيقولإم!انلارصع!صرح

رأعا!ابعدراحدكليصيك!الىبالدكرلحا!كلسعبهالباضحسايرمدلك

و،رأ،عبهسدوححارةحارلامط!أمحهالدسالكشالنر!رمدحفرع!عبهرامط!دلادميادلأ

-33(8!)38.ال!أسابمدهـأىكلر.31عردليداعيدأشتدسناتمطموك!رتا.



!مديمالمييىا"دحل

ماكلارأ!ملدسكادسرالنر!خددص!طاليطلىصرصاورالرىبمكصنسر.واص!

.الر!اطالييحلمر!اصاله!،ءسسالث!رع!حرحطعلىطوأرأىطالحتلولرصرضالكاصةلليى

ءومالدها-9317)تاودرداد*،إ-انللموصالر!امااى3الأدعم!دسالندساصاوعولا

دعىضهىحتا!اوصلطه!رااصاسلفوس!3،حعصهررراد!!سسرلهكلدرحوزحرحالر!ول

ال!!ضرنصحكسسر!دس3الأحع!ىحكلرأصل(1-2ا1).ر!الدبقرلشمروأنمحمدىسم

ا!ا)الم!دأحرت

ار!لأر،عسممحلدساصمكحاشم.،لبتتصاممابقيمبدال!!ألحما&ساصانيوس

-3وأر!الى!الدلظلشر!صاودرالأد1(!95إض31117تنالد(-،2)23عهمرحهط-

ارلههررعةا+-ض!.أسالهم.عراصميصو!مطسأرصملىلكلمعدوالصارالح!ي3ركلاا-ايخل

131+،-932627الالدالسرصا!لأحلمداكللمعلالسلم

شهعىبمر!238913أصحاحياسيحرحوطعرععىالحدتأرالكا!.علاصفرلدور!

إلىصديإ،اال!ص!علىالماع!ا!لحانسسهاوانمةشا!جةأطاتصدالحتمحددرل!ظ

الكلةئذوسمص،الأحرىانحةرسلايةمىمماايصهلطتار-ال!وةو!عالحتينهض،

لكل!طىالزمحهلأ!رورلا.لترتمد.سهاالكاصالصككل.الىتغ.حبنتهاعدرنتفمصاخ

رات!سه،اليلةوالنراتالدضص!حطاك!الن!عطممرععن3،لدطمكلاركلمىمزص

!ا+صر01الأعدااالتراتمداتماوتطاأو!طضارللظااراسعاماتلاالهنبةمد.ألىإلا

ليتصحرنمإد.مزم!كللوعتواللطاداوالنمرةرالمطةالحدلىرحم!اللهلألىإررتعرةعيص

2ا-18ص!ر"2202-323)"كمصشا

لحل!مطالراعيموالربالسب!

كلسليواواصحةالطمةو،نلألهاابيلمسوة!ر!طسهراعصر:نلالىسالحردةصررةءتحا

-ولا011سصا،3-517)دناالهيالمهدصركلملل!0،111إش(13013)سصدالت!ممالمي

يرع!3ولارجةميأك!ثاسميهىاكص.الأمايم!ادسيارعاةصووةصفامااليصوعلى

3،،25الاار!لهار!3طعكىع!18-1،163،911إش5128إرصاناود1-1،3.6اسم

والهوودثحزحىوالكرر،لبمصرالحررحبنركهالدلصسخقاديالالحالماعسارل!إد

الحمرعىص7كممو3شميعيوأطدارعاةعدمارراالب!المكعالأله.سهنىوالصالبز!.

صلاططاط2511إرطالاودمثلألىتكررللاالراممسصطنلصسدأشمالىعاة!عىر!

واحلصهاضاتتدمط!د!!يثك!برملطباراعيينندكماار!الدتالرأتقدطمي

عارآىالأساسيمىرأحمهماال!ر!سرأحرحهارالما!ا-رومليالهاتابيالأماكىحعمى

إوما(ا9-65إش،21-22+.ء2+(25)38الأردلهسإ-اللحالهع!رارعاطأرصهاإلى

رأععيالكلبرراع!،ال!ردرا%وال!الراطدإس!ايلصالعديرعرد3دصميدص(233

.(ا-1،316سلرأرعاطرال!ىال!رأولابرح

دساكاسه،حلرر.132ر12)+الن!رل!فيطسألصلإصانللأ!ادعزومدارعا+!لكنكىلى

ار!الااصستلم3الأصش!.المىالح!اص16،فأتس81صمص،،-7،97-7-8تا!ارر



الأوص31حط،ولإلىوالى،مرداأرصسنطوماطعماورصإصانيأط!هطلأن..الرسالدكلرل

-احطكلطماطراس!رطإصافيلهركةالحافىانمررمحا.شلممسعاح!أعارإصايخلإلهسادسكلر

-3الأسنجىاسالا-ش3الألسا-يشألىادبأرادصا،حلصحاالنحرصارب
عجاصوعملاحلرباتنيرأجحدتال!أدع!ليحريخال!كلك،شلدماتهاررساطصانل

ميرنلكلنحى!رحدأللا3شمردأهـكرم!.للى!رسةصاوكهعورةاضحاضدضىمك!ض3ايارص

للأاعطير،.104،18-2ا31،)إشىتروط!صانجلالى!احتاوصوالألجةالهاتدار!

داعليصروصرأحط!تدوأعطمسكمصالحمرقليراسعداحليسيحدبدةورحاراحملحدكدأ

إصاط.عآلاأ!طتابيالأوصوشتدلهارصداحكاصوكمظئلرانصستلكىوأحملي

21-1-119لاود.)36026-28إلها+لكلمممصرألاضحا!رلكرس

ا،رصوتمردرعلا،لانيصاتيالرعدأوصإلىاتود!ياجمهةالحةملحرورلئطهروما

اوتليالكلعيهمراصلار!اب!رل،صكأوأصكل،ةعدوليركاترنيصةالراسونارماشات!

ممدص!حلصهم3ب!سطنكيريعدالى!ألاأس!سلرد.اوعمليآمسرلكرسرىسكةأمطمارنكوو

لاهـسلالد.26-28)،3مجص،رلاأمسككر!لل3للاعةكحديكرحذطاضمر3.الدس

حمر.مررما915ات!لحقر!سئر!إرابمآ،نمءتطحهال!يللىرأساتار!سةإصا6(26

رايىمصولالحالهلإد.أمىمى!ططمدلكى1(13،25،صلامعهدسهمالطع.لأدسم

ناإ-انجدر!د(51،)إش،اربراحدتادبخ!عرع!سلاسدعهدعكورد*إحاكلاماشعرع

كحشالنيرلامالة12-191إشاجاتهاهـيكاللاماب!علهاعدإلههاخىالى!لحهصابةككرر

لرلم!يأحعلالى3(الدطرلمكداهـ+له(18!!ركا.ا9-635-1191)إضرداولالرعد+

26-123)37،شطلىلكرسرد3رإلألمرأكرر

عحدىسرعاماواحطواعاعلمها3أ"روعاطراحطراعأسحطم،أر3إدالنحيلرسافىحعاد!سد

تكلت.الىورا،رسطهمسرنحاداردرعديإلهالمأكر!الى!وأ،راعطلهاحردرمر!عامامردارد

را!اا!سار!الح.صالىرةإقالكا!.ملهابمحاوى(2،:23لأ3!ارد23،2-!1،3

331لأ2313أعا!الدتا"26صر،2721!)لحلصاالىاسا.لأعطماأارعا



نيآلاد

لهد.رن!سمارل!ا.أحدانهليناو!،انىولاداودةادنجهال!ةالىت3الاص!االصص

لاصي،الله.الحزصوابال3لاطهـش،ارزلى

تانا-عىأصنريصلحدالسة(لل!لمطةالتاستاالحرطالذصالصفيب.وحا

نماوصى،نحااالأعرلىتوات!!(المرلهاشااراللاءاليةابرصةميأطلاالبربما.اهـال!

اللاورميعكعاندص!ان!!رحلرداصالال!رىعهوودمما!داطلسالكرنحرلمولأ

سد3صرصاصصاناتةاتسى،،كلطك!وسماصساطة،!اسلإلىال!صىخل-اللكي

.!رني3ارمر،،.لل!صكلماسااتراعطي-6(111اللراللاروتع!دابالرم!ر!عردا

حيانه،بحمطلحل"

،نمرحراللفجمح!()الدماانرتلىرطمعالهردولوششه،الديهبمكادايال!وى

الأرسهالنالى.رمزلالحرعمدواللصعاعدامب/)الى-رع!رلا.صحراللفااللهنلامىر!انل

يهايةرعد،والأحلاماررىلكلحمي!داطلوكاد7وورالكلحاييكاتكلصرحكةممردةالله3أعط

الحكمةميرع!لاربنانلو!ادابالنلكلهميمنمرحدلم!رساص!،ماس!أطرقمرا-اتلات

(2اا-17)اسكلهكل!يادمم!والرال!رالشالحرسنر!عؤآصادوحبهم!هموادللرالمهم

لسفراوصعتملاتمق!

28(ا-16)لدللانه!ايخالصلمصتليه:

1-16لأا،ر!ن!ضد!1-

121لأ-ا)اللراللاطالى،أصنانهدالالتتمجم-3

9،1-ا:2)لكرالناواص!صحدحلم-3

03(3101-ارطد(الإيماداالاراكدسبخةانلات4-

-137ا!!)رالدامةا،تصاعليودرسالصطةالنبرةودلا5

ا-31()،اوعنامااط!أبثاصحط6-

(-6128)رالحلا!الإبمالىص)درسالأصد!سدا!ال7-

ا:3؟،)7.ا-2لل!وللاتءا،يا

-28(711ا+سارواسالأساممممحرا؟تا!ا!عوزى-1

2(-لأا81،االمماديةلالنر!إلرانبل)صقالنرالضصا-دابخىالكضورلا2-

27(611ا!لهتالهدليإصابلشتلأسرعاال!3%-
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13ا-ا-2!11ال!ودع!اللهبيم!سالمادلةالص!اطمإصانطالأ،مآح!و!لاء-

التاهـخي!لخلفيةا

أوص*!3صالمردرإحلا.،الممكل،معأررظمضرطل!داليصداطلرصرح!لحالصركب

شلاتصاحلعلىالكا!.علابر!كلااكرا-مدا3وفداررشمرضرطاليآوصإلى،يهر!ا

عدرأحسه.عرواملك!رشاس3صه!لاطولملكصعدطعرأ،ل:مق56عامو!الأرلىالرحلة

د!-ع!لاتالا.انرسارمىاالملكصلصررسنانهلط،1-وصشك!ط،يهردوأتى،تميه

ا-،ا11ط!داطكيه!طيمملكصاننةالةسدلككادسهمردىيحكهكلسحادتدالص

لرحدلاصرصصال!ةمدهولحيرالمرورتالظاعالمنلللة-امفي،79عامنت:ييةانرالرح!ة

ل)حربلحرظ!اتوالييهرداملكبهر+كل!ييممىدكالىشحصآ،!عرأمىيقر!مااكاصىايهرد

21"-2،؟ط11+!احتارلى،113

وعلا.م!587عاموالبثلأررضلمالدسةور4ملكلرطساصرمدمطرللصادرسدنصانادحمدولى

2111"2"-19313-7ا،3إوما(-7ا35مل2)الهردفيالأتإراكيهادعك

مصب،كاكلكللكهمرمأدلحد.مارسملككررضولع!من538عامالبمصعردعهمالههردرورا

أوصس.التااخارواالهروعحضا!عدا-14اع!ا،22-3623أح21آكاشمأرصالىالهودةمعؤ

مابهوتراالي

ندمقدوكارعاصأصح!مىيقرلامااى(615عىااظردمقه5؟عاممهـحعاخىفشالميكللاما

6،عمامابهردلىالأ!لىالرحلةيدايهوصى11(52)إرمباعمامالسم!ميإومارسةق-م587عام

داسالالار!ألماصةصصميم-؟!38!رداأوصإو،لمرد.لهمرا!حكىض.نماوماإلىمق

*،صالطتا&ممةالعحادجلمارصةالحامعلرا(الهرولىردبلنابةنيبرأتالىرصودات

اللحهار،الطت،للمةأصأاللمةمد.ر-اناسا!طةكلحةاياراتالل!ةردراصةسلمليرلداراالهكلل

نكمع،26ترداطالأرامةللحهكاتا!عدا*امكأد01السديص!ىاىالد!للسصرنر

الأواصةاتكلمكلاتا!شر!راحى3اهـاصط.حاالصالسانذأنماالإشازكدركا(1،،،2

مد.رأرع!ء!!ح!5كاططه،ضراواسولرحاتم!ولمحاول5!ماسرآ!ححرطلدلكشكد!رالحمط

يدالكر:تجل.طي!ةأحالدياطمالمردأ!كاالع!تاللصةتأتنط!نكلمراالكمحال!أدالهرلات

الحىءاللمهميرصارترايملبهلاتطوسمعصعيهاوأدحلرا2الكعاسناللمةتموابهارالاصتطادكل!ادأوصى

-3611)إضصةلنزجهاللبلرطصةابلحةميداانحارال!هكا-الأرابةأدكاكلممىؤثكما

18126مل3)تاردالكلاخلادر3الص!تاللغه!يدحدإلىتهانىالأرامةلحلمالهزوحاول211

اللف!بمحدشنالهزكار!رللهولنز

الضاب!لذمناملالي

اليرصصمز!ادىمرواسالادالحامطر!اادال!يررناائصداسسالكا!.علالرى

الحعااله!موحالالى!!حم*!لأ!3ابهرديابنبلي.رحامقالادصالنر!حلالالاطي
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ال!عيم!عهدالىحلالمد

الاظالاعمادأدإد4صصلهتدابالعدصكىاألىوالهيسصدلمرةالطوسلداطص!!ااالص

ص)فاو!داصالص!سماكيم!.اعلساللكلاللاطميلضكلاراديدالالادوالمحبرالبهر،عد

الحانط!الد.دايسسهاورطد.مح!-ا-صرعوشهاد912712111دالبال!ا!ء!

!2-،!1)نال!الإلهيللإعلا!رمنلانكميحردامالنجححتت3"+لاهسدجأمنسهموس

رش!اوشحمو!ص!نميىسياد.وح!طهالصيخما!داطلصطب121،1و!،-8(021بم2"01

لهالياوشردجنهالنقدلعلماءا

.آراعها3رانيالاصةدرددافيرعاصة.عدررجرسةم!احلع!تفلمراتدايالسمرسرص

الانلىسارايأدا!شاو.صتدكاالصرعتال!تررمىالكاضحهسالحالط!.الحلالىأى!!ة

م!الادسالورسالي.اناللركاتمروالالأ!مروالح!الم!؟

ارلصمرام3)233-،اللادياناكالددحكل،الحدتالأ*طرسةسلر!حط!!ءل!ر!!وحد

الحاتايهرديةالهاعهاالهديمحاعةتسرودعر!لهؤشصبرا!كأوايالصركالىلادلى

الهردتن!مرعلىعلاللىاجمماساطرصحهردكلنارت.للمه!و+7ع!شميرأاللرتبراحكمضد

ا!-سدسيدفندشاح!عمرسفدلكالجمهلىتا!سالنريالىألصايرىكاالكابسرص

الباصرر.المديرمىالمزتمااللت!ىهـب،ايرلاسالسرميابر،يةلاللمةفدابال

ص!له!لياتصا،بمنرةحلال!رل!يالىحر+هـ++"طرلرلىكدجمدكر+ا،،3مم!رىرص

دن!ساطد!الحتالنتماتدصطدد5اث!اههه!+هـ!!ك!الحسصدس!الىمحلدأعرصة

أمربالم!اوتإلىا-تلكهامد.شو-احادعدعلءسس!+ماتططسرلكىومطم

.طيرال4عراتيىكاطس،اح!الكلم،8،عامالحلحاتمد.نحجرا!!م!ه!كلاننجردضس

سلر!.آواعدمفرصاحررما!ايمهدايالصمحلدليكهاوأ%،يتلداب!سيه

!لأءكع!الر&رلرناكالم!!هسلر&رنهمعبهماواصاصرالروم!ي،آراالعدس.الحد،ض

كث!لدارايمماع!راك!صاارايعأيباصاطرح!اعطهادرمى!المرأريالىأىر،دواالاساص

إلمجبراولي06!ط+ع!؟،!علا)ءكاا+ع!!كله"!*ويمل.رمال!لك.بتحضشمولياحاالىطص

يل!احاللصكيا،رشالممالأيحيلمحامراطوسك!!الحاطالكاسماراى!حلأ?دسصصادى

طإاتالمىالا!صالشح!داطل-تتضفعد!تكلالححيالإيماد،ردللدصأيمدكلصدملا

ء5ا*5!؟اول!دووالا:المالم!،لاكثلا!كرص.آوارشالإمما!ا!اعمأو!الإ؟لىصام!ةمأك

ال!م!لرص.آداولصم!اعنراوسح3،طاهسمعأول!.اكا+مح!عاوتمض.سسر!كحاصمة

الأ!ا.!كرلأش2يآراتالحالط!،الحلاكلهرنحمالى5ء!ا!"مرردو*!اك!،!ر3رانمددل!

الصتوكلةمنانكافى!ديفدابالصرصالأ،ل.اله!!!فالالسءشألا-5+ضويصس

!س!ا!دك!رانملد)-ول!ه،أ!ولوسرسصى3ع(،حكا!لطأارأىمماوصسالكاك!رمى

رتإلىالسايعرالأصطحملىنانالردالىتط!التةقكل!اهولد-.!!+لأحرد!هـد

الكابل!وصإلىلرح!هالضساهمياما/دلكيدتاح!

("،لألاا"ه!همماعلاكم!+ه+"!ع5ا+!!لا+!

)2("-*.!م!!اا!!ا!ا

ى)د!!14،مح!صحاكهه!ع!ا5+!.!ح!61!هـ1؟ا



داني!

مقاتسالصأوانلايمقاننالنرريمدطإلىال!رفزهـمت!+هحم!ول"أيمرح!حاط

نا!سهاسحعاافياالصترا!صطرطاتسداصالص!ص.أح!املىالثررمردلدضأل!رصودبل

6ظللعرادبةاذادا!كماادفتصاللسررلاىرالصلأريبمماا!إلامقالأدلالشالى

.الأطليهردرنجمالر؟لرأطشصبصادأصحا*داطلساداو!ةالنمصأماناماالنرةممه

لمر!نمع،رنرلىا!تالصوط،ةأبماصالطرص!صطها!براحمراأدعبمكارالدس13)الحي

.أتالاصثاد!رمماالا!هادرعحا!آلامادنتدلكسساحمراأدعلمكارللدي.لرحا

نمبرةرت!تم(ب1،16دلطبرساطرحىستنلنحه*1فالصأدأيرصعومرى

!راصع1،1،1،202813مرنطلصع!.حاالىداصالأطا.،-5،.11)داطلديعهأ%دالمي

ال!سواشاركردطيهتوىد.رأس!ممحلاولاطه.للهرباثتسدبةعمروليطهرتشحصة،له

محصطتلىعه.حااساثحصموكاددرمماوالأوتافيعدرعطرلا،حاشحماكا!!،دالهكل

صرلىال،1الا-أرإدسالإصالهمقكراراحالنىإلىتحرداتياضاارأس،حه!لابرحادت

ي!ك!7ب37الاكايةس.ابيه!ردتالصسصعداطلاطلمجلإ)6المتاللتس.ابشفلقآ

سنرللىحشهم!ييمة

حا!.محعللابهردسةالمنبمىضطال!تسيةانلياالكيماكانالصلىالضدمعإ!

لمداسالار!هاه!ا،!!15ابلىد!ي.رحا،وحرلال،إربا.إشحا.الأصاأصار-الصثزلىت

لرا!!فاسات!صاشةرا،!ستانالضسش-.حاررألحأالأدل!.61بطضديك!د

للمةكاالمرصصطرقي!يثث،دابلعىالجرواتردسصشحضالىاالحر)سطرطات

صر!ممهسحىشى!سرسصرالصماررا!ضطد.!دوم!بلاداتلسانافىرإدضحعلح!*ا

رلى.دوضحنهمدليالصرسححةباححور.صاصدعدالندسريعصالحا!ط!.ال!لاأ!،اللاصط

هـرد!رت!5ممحلام!)مكاروح.3-!ه!هس!أر+،،لأحا"ه"+"ا*ه!اررلىوهـس.

".3!!*درا!رس.ر،."!ا!ملابص

نيا،اوشرد(كيون!لضاا)ضنهولاءلمداا

امر.فا&ى-مر7111-2حاتالأ!كلاتدإلى،ال!ا!.ملىعدشكلاطةراحماوحتالصفي

داتبخهاالكاتهـشاللاوانمىالاحللا!حيرننمياعدشلاانسلايهعطحا-16أسطحاتاا!ارل

بهدسانالأعحاحا!داليانالأ!ح.راتكمر7-8(اياصاحاممبكيولاكمحلكثزالرصرع

الأصحاحصالهوالإعلادعدمةالأصططتوم!1911-أ!حفيادا"الإعلاطتلمما!ش

102511لأ.س؟"7"!،"-328انال!ااتس

كاعدطةدلكعووالأشلهالمر.أعراك!ادضان!اي!مدى!ردالمريه!حاتاللعقرا&رص

دكرسطسر-نحاصلأيلرلاتأعالعوصكللصكهردرصالوصدس31112ليضلانع

،ثلاراشةا،تحلأدكاياللر!تأعالمرأصطيهسليأراللدص،ابالطدعى(حم!،31

ا!اصاياصحاحسجناسرجدص.عاط.للناصيروصحتأئمد-2(لأ11ميالمدكرر

،1)-3!+ء!!كل+ه!!،+،مم!صدلح!14151!ر7



لطيم!عهداليالمدحل

4لصساو!ولة.،للل!رلهادمةلهلبةابندم،شلصةمدارصمى.الحلمامىالكررأيلي،لهدابعرإد

35.."2ا09-2792ةا123،6)صالإصادايىعىالهدروالحه!تي.حالاالهامةالهليةنمعكا

صلطاسأرأعصمالاطالسمالى.وصاأدىالد!!ال!!اس،11-315لاداسالمع423،52-31،26،6

بزصهلامارملكرنه4!ولل!ماأس!طادصلطالهرا،لسة3رالأالعر!كللهنسدارمحمارملكرلا

مناالنقلىءالملىط!مالأموت!شكلاتص!الرد

القمبمالمهدكلميدايالص!ع!سس،لم01)الحكا،اللطأكلحالىااللمطأ!الاح!شمح!-ا

قمالمادصالضجمااليحلالأءمحايختضكلاربىتأحروتفصالزادع!سطكا

الكلماي!س!حدتر!رماق،،)لارسح!و!صبطدتبما،تصع!ماولكعلىرا،حات

الأللمح!كصتعهدإلىنا!مسحعرادى517111الا211،2سع3،8ون)طرحكمموسهم

ىسكا،مقالما%ال!ى!!تمدمكزاومةساسبمال!هدسكهرأالكلدال!عىالإشا!!و!رند

لماإشحا.اركا23112)إشديرالدكرر.الكلداسسمدحطروةالى،لإضا:اصظالل!رط!

ونمالبكلداىكرحلمق626عاميا"ع!شعلىثرولاصرععردا.ا،)3،صالكدا-ستمهاساس

!ال!اطرعدالسرمرالكلحاس!اطددستصممر!س!صدرعرارللنصرلرحديحلدسال!رشىع!

(3،ادااللكهديكاتسلطالكلرى

ت251090،612رارياا؟ا،اسطلفى.حاماك!واعطتانحاظكأرأصاالحصس!ى2-

مدكل!صا،عرداملك3لهرعاطكساننةالهسالدشكلحماصياولطكعرعد،صرادداساليدك!

طكصحد،ص!-الأرلىالةليأي(يهرداسلك!ر،3شلكصاراسةاتمي3ملاأدإوياافى

اياط

يراماكااسبةالأظ!اراشبمطنهـ!المرلةعمع!!المرصميمياتي!.الادعطأرالاكفادوطا

لاكلطكس!تسدال!ات!!دا،الاسلىالطامصت!الرشاعلا.تلأدالأ!.الحد

دايالبكررماالأود.السةعدماضىولالهي%لىتعلهظتطكر!سلا.لحلطسسأمااالحكم

طأالاك!االطامتعالهرلهرداطديهسا!لحينةاتاتصا!رضيمحاص،يلم!كطص!لرحدأد

الةا!ك!داطكيرخهاسكلر،3حمصارالحةالةليبنرلالماديالنلطيثالطامبإويا

الصرصل!كلىاطا!خلا!أوادعرمالندعرعىصولرسهدا.نر-،ع!لهيالأ!لى

تىحا!مقلأ8عامفاديامما،يوكرسااباعسشعت!سىدابلسدكرأيبر!لم3-

صصأدع!بركل!ملاالى!!ر!نبالدارصاإضبا.سلهادكراك-9،1،،)أصحاحالمررلةلانة

)علاةرالت!أكر!سشاولكرلميماحاسلأردلك-يمرددلاص!ح!مدسارميسفدانجال

الإشارةلددتاسهعررآح!سرعىاعاىسع!ا،ردعرشا!ارو.آطصاللررخ!!كرلمكا-اصرشل

المرواشاووكرعيركدممامقانسافىرإلىكاتهسزالكل9516-ا2الألد)صكاح!ليدابالص

الرتتد!لي

لدا!لرسوالطاعنرسوشعطكااك!س!لياولاداركرسحعللكاتاأد!االاعراماتص-،

ص!ر.ليبنحدتلداطلأد-شقللحطكاملاا،عراع!طاسالتا!.عددكري(6128،911الأول

او!صالامهليرالس،ام؟521-1،86كررشسد.حااوويماسمىالأدلسدارسربيالادى!اررس

الاديسدا!سسص!قوسااللهترالحادكةالحالدالنانلم!الكدطس!ات-المهكل.ط



مما.مم!عارباليهسدثصح.الحكملىلىالاشالما!صك!سمىصر.كالاوالآصالقراو.صمورام!

17115-56احداالهكل

!أشاحرعهرسفالمرادش،دايالص!مي،لأراتال!تيا!الاعناوالىدهـالمص5-

لي.طسندصرالتكرسإلىتدحدأ،سكرعهدصاصحدتا!رامةاللصادلانمرتدمتاتانالزد

مدعاطبشر!رأماآضهادرحه،لأرامهرنصليمرناكحرالمححالىةرتوط!،دأد311،71لكرس

صتتا!راتادله!لا*كه*3لوورندرصىشمادةرتلالسى!6لألإ3نسراتىح!

الرقكمرلجاسرانرمىاورلعالمرلىحدالدلىلاطسوانحعناالدىالرعمىادالالصر

ديالنخسةالأرابةاللعةلاديرىماو-دادكلمقالادصالنر!ح!فال!رلأدشكدكا.الادس

رعرواهـا!ح*ا!ه"هاينيملرديرلىلهاصاالضدستمارلةكاتانيابةالأ!تنه.الصص.اصاكات

اليأصاسكايةسالتحدمةنلكنجهةالمرتتسالحدتالحترالذا-72126)،-6-7

لأحمارواوخدارحس.صنيال

وار،س!رالحردالالىنلمرجبةلألاتالأعلسبرلات.أحادك!اررررو،راياحشىعحصوألى6-

الهلةانمامهانرتحتالكايبندمى!الصأرع!ك!عارلصالأ-،01لأ،4،)3

الكرالمالارصهيا4االحادالولى.الحلارو)كاا!طلاقعلىالأرضكلةخكل!الفدمداأ!إ!

انئمرتانيالبرلابةانقا!ةس!*،طيايلهالرا-ورولىروا،ظاللامرنبةالملرمميالمدقىوالات

الر،لصنا%ادراتطجطإدواكهـككىاالحدتالاييةالإمراطر!تعمرلليمالن!سالأوالرقسرنملت

ابرشسكحرشلةرحدتهممقالايعا!دممصسالرلالةلتراتراتالهابشاروسالهمطتةكل

ا!ا.مق56عامك!كبقمركةسوالاييةالص!ت

اعطارملاألر.مريرل!سىرط(18،22!511/13صال)دلفصر.كاصح!لمرعىلملأ

إرماأصمرلى.حاكاصمرسةع!كارثل.بحصلمتل!ا!مروالحرا!ا!سةاتايهححات!ىتالكا

ماالرتأدالبها!.ع!أصدوسلىلرحدصدسدصنر!الليمرا!مرد!ا!للدا!2813-ا،2

،داردانحبروردكاماتةألؤولىامالمسلأيهاي!رطيصررأصةبناطراصةك!شارحلتجة

111)م!،3إساايم

الي-ماوصدي!المرألىيرححمما،وا&برلةوالثاتراللاعهالماعنشالىكالصوود8-

24)صصرالرا!،س91)305الكصصرميالد.صدرر!!الاالإضازضإندلكع!وادلكر.

الأصارصالحدتانصرصنحدكلا.اسةالتليالكلرةالإضارا!!لىدتاللاعةرس(22011

صر(،مل71،2امل،52-91أسرله،37حرنال،036910531)إنمانلالمسامةسالنلة

الصفأرشكدمما76:91(1ة،9:768-8،،،1صس!،ا9-لأ3برنجل،1-،2،-)إشنلأةالميتر

الىيهطتةولويى!ررسس

01ا+سا)صاررلىالكر!أطارييناللراد-لا(1مرا،!الأحررالزال

اجاترحلكادداباليالى8!+اول!هاليه!بمكانالضلياشةداياسطبالم!رشت.حما

ص!.الصلماووكالطاردياصك!أخلرلمال!ك!ىاكادجل!ييضماصهلىرل!رح

ودبهرتالى!.ممصااعلا!مرالندبمصالسدوووطدالكداله!ادنبقيالسسرطيهصبسللماسه

(1)"كل؟ا"+؟لم،حهم+محد3-ما!15!اك+!ما+ا11!!لم37

!51!



العبمالعهديىالدخل

كااولا!فولمكناار!ولال!كحاالثرللحيكلكل!وططالى،والمملالرصاإلىرالدعزالمادل

المطاةسالهكةللأحلامممرأكلادلل،مكدادالالهكىرلم1-1818اتارهوو:الله!دصطاالمىكالى

)سكل!سسصداناسالرك!هـلحلصاسهوحلكاداككلاطالأ!أ!لحعر!مىصرحصنلنلهإلىمىله

ألىلح!تولم8ء-9،(-)2اللهال!ك!ع!!خل4ودسصنارواىلحالالسكىرلم13-،،1اء

واله.الاإلىنرممهستالياماملحاطتظرحلأكاداكىدالالركدلكوادسالاصةممعابر!حلط

صاالحمحدالحهدصالراودةالإضاو؟صاما"،38،3،61-،-23)2018إلههساصروحملآمانه

سرحتعالليدايالسماثرلار!(الي)دايالالى!صمم11133عصقارد.13،1م!لس،3015،

فلوآحرو!تأ7هـ*ه4واد!رلىج!ماودل!ىكلالرلام!ك!أاحلاصهلهيفحدولااالحكةوررعانرج

3-لأا-اكعل!.رحل+وللياسه3المدلحيإلرابمس.حا!مدصرحأ

الق!بة()شةالسفرالأصليلالف!

ل!-كلاالحىواللحةلإوامةماللحةالكا!.علاءىكاالشكالررحداتالص!!

الح!تاللحهس.عاا،أ-2ا-ا)س-

لإؤايةالدسي.ط7-128،!ج)2س

الر!ةاللمةلي.جماا13؟-12)8.رمى-

الادسالزدحلالاليومىساشساررحلاوضادمرأسمورىكاال!اثةلحةميالراعحايايىمما

صرساتنديبمرالاخ!الحدممدير..الملايسالهملأناررالسرصةيالاوامةال!بمييىانمحاأ!عر

لقطح!.3شأملحلشهالأحرىإلىش33،دا!للمةأم،للقكلكولدالمركادإداعاطراوشاي!

حى-كاالصمن

،!!!ه!اولطه4ح!ا،!5+ر!ثاومرتجري،ق!ا!مدلادرسثمانتديى.الحلاسى

المرصةمييهتشدالروىسأماالحىلةاللحةإلىالاواميا،صلسش3الصمىالأرلالمح!.ألى7حطنر

س.!ع!اا!!حادصى5كمهـ!عطمحىام!5بم،!اءا41را!نملد!رلرأط.ا!راتالىوس!حت

!ى+ءصا!+ر.نارلى!هامامشحة!مرلةدرا!رسيالحرلةالىس3الدصالارلراله!ءالأرامه

إلىد!حىالأحؤالأرصعهوالأصحاحا!الأرلالأصحاحرارالأرام!.اللمه!ىصحبهفدالالصعرالى

كص31-17سالأصحاحاتلأدلاوىالى+،أ3!حا*ه"ورلهسصوالاتلماولرمحهارألىرمحاالحىء

!عأماالإضنولأحلس!ص!اعهمس"وسقايشحعحنىالكالي!رسعاضكلردىكلاتب!را!ةصالأوامة

كنرماصةألهاأساسعلىالحىلةاللعةصبمضلند8-112أصحاحات)ا)الاصاقررحهالآح!!سةالررى

س+،ءا*!وودصمح!+!38يرنعأشمتىرميالحالحطى.الملايخريلاص!شعقاللأهـتللكالات

المركاتأ!ألمارنستديرلجادراودمرلححهاسالأس!الكاي!وسالصيكالةورلىاكقادعداذلك

.ا!بماتليال!رلةاللحةمراص!7،الماضعر!صخصا&ىاله!.كاصةساياوامهاللحهكاتمياصحدم

الله!لكرتشقلسونحتاللهضصيحصالذي

النحرباالمالىممالكع!رالديرسةالحقالهوصالة!حهلدابالض!أد"ممكل!الاءكرلتردورسما

المارص-ركلروشالادمما.ودا!درصلأ!للناطرنرح!محر،3ايام!رنملال!كلدجرمرممهاااونهالأعه



رالم!18261مل2سع121-361إشرانحاهـاظردرانحارةابتلمهسالأراتاللحةوممات

رالدان!ةالمترجواللت113ا-8112لدالمنرسات،انماشلف،اكلاعى.ارحماوطكأ!ايل

)8-112سالأمحطحاتسالأمم!دكروردلما-مداصبتلكىال!ىسجم

،تا!لةراللىاالأرامة،للمةداسال-يةئللتص!ةرالمرمىسح!الىأيسارلمله

تهللسفرومادسةلأدالص!يامةا

م!طلنرا.لى.الح!راعادعملالص!!ودك!ص!راعو"طمر.دالالسرأ!.الملاأعديرلى

نلاح!لىأصارص،احراإلى،!صالحةالهممداالميسالىدلاو-3التدالحهدسدالالص!ع!الت

كللكى2المصبرلىكاالحاع!الصمرن-الك!لهدمححدسصدروصلأوي!8(7-6؟اركط

تجحدنارسكا،إلهاالقانليالرأىكلكلهلكرصشهاأعاتهاحمهميادر!ارصمردابال-ياملمى

رماحط!دعحدتصملهأمور

عمم!05)وزريعالكلةالهن!ردالصشرعاو.المر.إلماط!حدر،الأدترصاتالصطدةول!هم

!ي،!امح!.سرمة)أر(!؟!!%)سهرانةاص!ل!لصقرااولع!م!اهاحررلىصراار(اعي

اليهابعلا.يرىكااا6

،نبوةوالكلمهيويرسالكلمهلهسماذا

ميال!ظرصردابالسصمراشحةال!لى!احدصرسأضماكلساار!ص!(الكلةم!ه-السلايطد

.1-2ا2ض212-"512اكر21-27،)اششلاالسالكا!ديمنصنةصعر،.رأصاالىبالحهد

للك!ةمرادت)ررلرياالكتأد!كهلأا!هوتماونىشسمرلي.الحلاسورىطارلي

رالبه!دطسالرسديوصعاءكصالركلصادب!تمرالهاصالحالمالىسص-رسى(حاشلرص)

ال!كل"النرةمدهصمط!ص3للهالهاسر!اوالأساطضكلرسلردالنررألاع3الأرص-ر

!رصوالهالراللنىالحعالهاصرالحالمساسلى.ومارلا.ايال!ار!را!الرت-رترصطه!ود،

السالمطاصب!ارفريالهراإحانولوحياح!وي!وطر3.اضلطسعاح!ولىوا،سار.اصاإلىص.

مداردردضكللمعيالإلهةالحلتوسحعساالىصمدا)ارالطر!طحالحاصالحصرساسدلى

العالى-الر!سرد،اللهساص!علممالراا&سلمطهدبياارالأسحاعةالحالى

شملأط.ارنرمهالكاكاتسالاصها!ردواحةم!لهاممددلا"!لم!يالزأرالرا!أ!رأط

سارالإصلاحالصلاحإدطىشهلحيالمالمرأر(لىالطربيالحاع!،الحالمملاوجدوبمراللهياق

،مكمامفرلهمار!3صلحهرحماصاممسهم!حاطىكلاسرا.اكاحماأدلىمم!ا!*ر-كعحسىورلى

لمممهرلاشمملمدملهمأعطعلىالمادلةاللهدبرلةلم!رالامص،ارل!يترل

عدرايام!لمارتحهعالمكىانهمروصشحدن!،رلراكلاش!سال!ام!"كل!!مارؤ!سأط

لكلكةالطليالمرسحصرص!ار،الأسرمصمسالماضل!ع!سنتعاككبرطأأكزءللر!3ر.إلىحا

ارمانلهاكةلىولحالحرورمعا!ا!ررشصمم!ااعطهادساى/ال!د!اتمملطقوطنا



سبمسدالىاسل

روطبهم.التلإلىترألهاوعمالهاع!.إلىاطاميحهةتطهـتجىراىمي.61لطروسالة

الىحا.وعد-م!ا،"6!*ه*را،رماواب!اسلتحنبمريصلالصيدهمشسسحعارإدا؟مادنمثو

الألحلإلىالخعجحررعر،اللهتانه

كالرا31إلا،النلإد،نالمصط!ر،كاصاا+صاا!3وا!!ول!ح،!هألمرحدير،ووهـممث!

طرلرابهةايما!اإصانلضرمالىسدابلصرفرطلهوممىقىصلىلا،لحاصر،الأرلالنامميبتر

من3تاوادي3الندالإلىكاللمهد.رادلا.اتكإلىالص!ط!راحط)ح!ماللرتبراصططو

مرالارلعكلأرالص!كدالارعنوصالبصلهم!و.راول،الرر!كبمراخاوالحروكهأرض

ميالأمررار*صعدطافكارع،النط،لإكارالل!إلىط!رالصركاضال!طةاللهادةت

أيمرسرىاط!قرلدال!اكةليأكيصر3لأرالبةمىحرريملاوسلررالحرلمبخحنقصرالديدس

اننو*لههاشماس!الكر!عا+ص!للمملااهاكحلأا4+ااطدبمعة!مانأربارلالهلدابس!على

رالهدولتالأطارمراميس

!صإصانياشسم!انيالأسةاريلالطدموملىالنىالىلعل،الىارصكلفاسالصإ!

إلهجنماوركمدرحر!وميأع!ىإ-اطد،تنلاتللاحمور،اتصكلالهاننرمصالىحرونماطضرل

!كيأدنجسأنامر.المرص،حمهطإلىكل.الأرصةالالكمحهسنخلدراكديةرمةامة.ا!

ادبرعيطحماةليتدكنرتهاكتلحلرلند(اصطهاوارجقكلدر!ثاب!!عكل3و،كاياسانكير

م!دسكاصا+لهم.أحاصطماسالى!إلهراياوص.الاإد.إلهملمريالحرداللكلأراسطحوالم

لنالصدر!ألنل!سد!ا!االلكاجمهالل!سليطليكى،!ا!كلاسمس،لكرقلللاضهاد

)30118،!صةا&يال!ي

عدلحلابيواللابيرالنراتانرا!دررعمالنر!ا!حي!اللهأررشينوررل!داجالص!رس

.ايا!الىمملكلهاللهنصفروررالرالحى

كاا!والمحنيرطدرعرنماتليإبىنجطلع!إط،،انسالعرصالإسادالزصشثدرسا

لد*بروتمكللامله!!تادلا"الصرسابهلاحنلاللهطةفىكاطاطمعمهاعر

نسدرملكرتارساسلطا،اللهمياعصالىا!سار،.اكعالأيكلللكرنهالدأصإدالضرشر

طثرت..(1،لاا.بترص3ثا،طكرجم!للىماأس!طادلطاط.راطه3والأالثو-كللى

127الأهـطبرلىمحودإ،.اللاطيارحم،أثديطكر-

1231)داسالاولراةرلمعلمسالأ!الرإلىحسمسسآ!س*دواا!ميالر-.اضارتبة

ا-108911-،ا1،-،212)9مملا!كهورارو3مممممىشدرال!ور

الرس!كاردار،-ول.كهوالحامزالىصشتلةرطالانسأحدمورك!االصلةوطأركحا

رحدرااكارسمر!كلا!راوأسر3دجطحالهمرشزعبحممر-الدفإر/ض!سالنجةالأوعىلي

اكلهيهبمطمهوتسمثهمملد"حياثهورفقاءلديال

حهتعرمرحطالملكك!!الى*.حياك!لرمنانهالداس(لأل!الأعطحى-ثال!رسهل

اس!ارأنطمةياوام!ت!رالى-لدفنالداطأ!!!صر*.رسصللكلابأطشال!!3إرعاالنرلسحال!

!ا!روات3طماسمكصيأممالمعنزح!ارال!ةرنجيسطلسارلط!،،اترفي(الدممذانمنا،ل



اني!0

اللكأطا-مىداولرابراكا،حورمىرفيوحر!هصحا:أبه!اطمالفشصهاقيسما!3ركات.رالا

والس!..المحكاسالأح!بىصكلةصاتحكةأيفاالدحموفد(ا-1216)دايالشرعهوحر

كلسالدمىرالحزالحرصحكةكل!رقأصما!مز،عرقرلهمحكغو!%ما7م"للب!نلراوعسإ

اابرواةبمالىرطاعةل!هميشكمم!نطةطحكغا!اخطراللا

وأ،الهردعاد؟-ساحىلىلأ!رمما،الامبراصدصىدا2الطحاملهدالدلحظ!لدابرمصادكا

نمه!يجتالكاي!/ساش.لىكادمداوكلصا.1)!هـم!!لاص3حبالصلصوداممادركلا

!عكلمكاتاتيالأممأط،الأحرسدواححا،صمديم-الرساحارراالدس.الحهد!اا!ماضهاا

الأصطحشان)مكلايىأب!اصاسطرحيأبامدلكحتوتدالحوو!كلتججصرالارش.صا!رنمهم

-14ا12جمهردت11ا-اارطرلاالا

!!الأ3!دص!هورترسلررسادسوكاح!ابةأرأطورالمة!سطالأماتهادلةكات!رط

اصانلديالةصاعتاكصا-16)داسالصرمئا!اطالحر.!لداليمد.الرلا.تصصا!

لى!ملىمعاسر.ممات،دانهليطاسأردانهس!ى،ضيسكا!،!مدلاسلى!ححتمدارلي

ال!!لى.بحىالرىمرالممسيححطللا+سانيحىالعطحل!.يىالمعيرعالهحدر!

،411)ررمةولحر3الأحىسياملللصدالجياللرلد!اساوك!راليميالحنآدارصلسلىوسرصع

(27111-8171،192كر

تا*ادحقوالهؤراحهاكياتحسمحاعلةلياداةكادالا!.مزلاإبادادالممك!ممااحدهـهم!

9131مرصعلاور314،)السلعرني

رانيكاسلسةكلمى.را!كا.ال!هاحعحكة!اتت،ابالحدذارشصلتهالداكلالأسطعلي

صحملصرحرعشدللملكالحلمشيرللطولىيحلحه!رصحداللكدايالآج!عساصورماياح!تحك

لدا!اللكوعطم.الأصار-كا-اللركور!احههإلهإلهيإرحتا.رتالللافالرصدرحههع!

(-6،-94)2.،كل.ح!حععلىوترح!دكاولرلاتكلع!و!طه،كرةعطالاواعطا.

ادرعة.انهديحاتر!المبمالإلهيهر.الأمالةنطهرإنىالثبةالأحماتمنطلةالحدتمحانح

ياكاللصلنالسحدواأداطصاوركل،داصأاصدررفدلمرصطسى.الثاكالأ!حدلي

!لاماصراصصداللكلأ!رحصرعاااللم!نالالهعرمحعد6(!31اننتالاوان!لىطنوأر،لحه

راشصمملكهلاملر،لهعداللكبهلهمادبىااع!هـلاسررعسد()نحانلرمنعا)حطضمرخ

(91-3)3أ%لشاءمصرسحداللدوأح!راالصردسالكلداص

أما-الد!تنالبح!واخى،احرى!عةوصعطيمرحمالانلاسةيهحصرراأ!رعبطسفاللك،أم!

دايكط،لانانلص-لأحاس.115اعم!ءيسصكف!السالإلهمر،وس!عالترل3أكامم!ألر-

وأدانندةالارأنردصشباديطبمسلهاكىإلهاكرحد"مردا1116اعدالأمر،مداس!ك

!،آلنداسد!أطاللكايهالدسلرطللكسابند،لمإد)ركمي،،لىا!اسدأيطيدكمىكنذط

.(ا-"الأأ،لصنهاللياللصبالسد

111هلأ!ع!*حمىلح!!كمارهه+ل!"0"2.كأ



!لديملعهداالىالمححل

صااندلهارمحالرأون!رااصحا!4سها+شدخ!راالىوحالهرامركرعطا،ولمل!لرعد!رواملآ

دأىعسا4حط!تردنهحسزاللدرانا-191231،مرشس3ر.ابفلهلاواشداو!طميلفر3وا

وما3،الوررصطدى-!،صحلرل!ااعر،سررعداامنانلومنحاحااحمرحرحالالنلات

،ضض3ورآ.دارظاحرحرا،شانلااللدسمرمادي(الىله)مسالالههياسنجهرامعشحصوسحهمصص

علهمسرةللاردك!رلم4محرىلمرندصممى

لعسرعدرصحخلرحإدلاولو،لايا4محردعدومعشرحيالهاكالهالملكلمرلرحداع!3م!

يححرااويحد،1!لكل3.أحادوألرااللككللةرص!را،كللهانكلراساك،.ب،أشدحهاوطالدي

،لر.لكلىولالىرأ-ضصكللاداأصعمر.ميلاط!أمر.اشاراصمرا8!)عدد+إلهمعر!له

حسأدسطعآح!إلهلىادمرملةمرنهمإدلار!علإرطض!و!مالم،سروعدوبصحصعإلىعلى

واوءاصس!ك!سياللكوحملهم،912)حدد.مكلما

المداطلرصر1-1117دايالع!!رصطالملكفحهادىالهمإتامصمضاارايع.الأصعاحوس

ا!راطررتمحدإلى3الصدص!.مىسهأملادطرشىطصرمرحمداللككالىهـسا2-1127لل!للد

ل!دسوالكلة،سحيرلحلالاتلاسيشزبخهاانيلاللمحهالت.وومرع!سىتال.الححةالحطة

الرحرادمعصكالىرسكرد(الاسكدمى!ءدرلكعكراللدالهلكءإلىلهقانلا.ا!صصر!ايعمه

4الاسسهديضلطالملىادسمخى،صااعأوتتعليكنصممابخرا!الشبرلطسرلجا

صرص!اع!الأصام.الهارعد.الامىسلماله3الاعهللكمي-3132)،.سنامىسطهمارأ!

331-+ا،بلها!علىتادرسهر.،ليهىطيلك.ومىسد،،طرلهحقاعطلهكلالسلدرتحصتححد

وال!سا.اللا.سطصعطيهسا،ت،،دللحيالحكمشليهسهلخمرألامالهامىاالأصحاءلي

س12اعصلرحساصراص!مااييوالمحةالحصايةديححرواا!اويةمد.كلرطب(ا!ص.لصطااا

الهديدراممة،،الحاصرالمصةالمصآلمةرلسحر!السمةيايةمددي!نجرس3رليا،اررشكلبكل

الل!راصكل!،مصلهايمملمكللاتاطان!(علىشكيوسإلادكدأصاحله!رترالهحر،راف

مد.لهرس!أشص،!صجأكلرطلمدمدماوالحسرالكلعاصالؤلإدحال!ترعححم!اكناص!

دا3واحدشطعرلم،لاللمملكةسيلتاتارحلمص!شرلى،د!مىرتلادةالأوعرارنجلىالكنات

،إاللكةعهناكي41دايحالإبوآ!وا،الملكدحرحائطعلىنمتضايىاساتمحهلس!خى(يقرا

وأكاله،الكاتلهـ!مرشرأضالصصصهل!ايالاللكرتع(11اعد!اشرص!،اكيورحبرحل.

الكلاتله!ه!لجهاتالمحلميهداطللهرضع(16117،لمرلىماندرمبلمكعطاياكيكى.دالال

)"ا-ء12المكرلة

داياليرا!ةرتمرمارلرص!،ننلما.سامكاتالكلاتملهتتراأسا

رأما.ملكريكاللهاصى-ما

سافصافيحلتيالرارسؤرت-نسل

رسارسلاديراعطتمملكدقت-سولر

كلدي!لدإعلاد3رالهلكلأمريايلكلكهسلضانالرحلرمحار،!سصرسلاوةحرادالأسدابالولى

صةوصىات!اسرمرالماديدا!سس!صرترلىالكلماييطكيناصرئتلالبلةتلكربىلهلكة

+.



رع!ستلأ!مدفيسه+ان!توروانهاصدداباليبأ!الا!يدارصس-الاث!:لأ!حولي

الهاةليتهرأطالماصدررحه)الهكاماوالرارت.ا!لداعدصا!الالرماق،كمااللكلهميا)!مامررعاتا

الح!دورحضوممدأتماوص.(1-ع61كماالل!عدبرلهارساللكولكلر،الاصردلهانححة

اللكلىداسالعدعاشبهردعلةيحدراولىسكةالاتالرلأباترح!م.الشالافىبرالكلامة

رأمصر.فىارأانحمراعادرة!سوح.إلههزسةحمةصومي!اصال!رامتتإلىوافدواضهيشحلحساحى

مي.كلارمرالمراورمداوفارسمادكاكىلمةسحلاالديان!ردقزلهلبهى،الاديدارمرسالملكس

دلمت،(12!061الأسرد-سشىاللكالهامك!!ا!!لىأرإلهمىصمانلال!خىطلهيطد

يلحهرانجالسالأطر!!طايخااتحلصرمر!نسلربئعساسهع!اكا!اط!ىمدالحلر3الملد

كلللأن3داعراد!د+اماميتحرملماداياللندانلبهرلىراخياللكرلكل11اء61الأصد-سى

يعر!اللكص!ام!أرلص

لأتعرعةا!مد-ا!مترةممل!م!شتاوطرشسرر.،جال4و!كهالندبتاللكصةمراط

كحىص!اديادايالإلهمىدلرصرحا!ا!قا؟لهسدا!لرسعد!!للصارلىسرةلأمحمىأوتتايى

ممنمدكالىاللكولط(16)عور+بحكم!واشانس!اديإلهكإد"للهإوالحر!الحللدالالمانلأ

مداهـلزكد.اطننمزلا.مىاش!دارسسصلصايضحصامرعانه..المدامديرىمماالكلاتعد

!ا3عدرر!عيححرأش"الحبميدايال.إلقاعداللكععهمامداوأولاللامرتسيرالاحتالسالى

حدوطعساآحم!كاط!لهداجاليقلرالاحضأىا.دالالليالنحدكبنلاعطات3محااللكرت

سوحرأالتحررعدعانايتهأمصالملكأدكا!اتمىمرلا!اورصاللككادلقدا-17)عحدجا(

181-122ضر،ملمالأ-دامرا.وصدمحالهارطإلههالى!أر!ابالمىرا!!لأصحيإلىمرعا

-(23)!دد،لإليآسلآ،صب!!رلىا!صالدا.راسحد

لطنت3شالهصاصل!!صملرارلم(و!انهماو!!3معلداطعلىانبهبععصالهلكأمرعدشد

رملكردهيد19الىالمانمالهيالإلىمرلأله(داياليإله،لإيالى"ا!لرساللكرظوىعطامميموصتالأصد

دابالصبحىالسمررالأر!الراتسيرالحطت71،تدصلدشتد!بممرالصإلىوططاطيورلل

المارصكروضظكرديالادىسدارسحكم!نناطكاعالداطرحنق(-228،)أعدادالأصدب

نالرطبنهايهللحاص!ل!نيالددى

عنراسالطالىالايعالأصاح)ص

دبة!رطتا!لجةا!اتسالد!مد.تمهطلفانصنة،دراتلههدطلال!3علا.طط

يد!يال!وط

ان!خهالأحداتعركةنصررررىا!لععلىاضلالد!المرمىسان.الهرالتالأصحاحا!نمل

إباطررط!ا!عرعطهر،الا!يكطالأرصعداللهمملكةر!زصالسالمكرا-لطحاد!كرد!سا

المادسالأحرىاواحمةنقركان!وايرمار--رماوسمادي!امراطرلةساللاس!اطرهـ!ةان!ا!ع!

أطرصمررا!دملكوفي.لر!سااللرنىدولةرسراتإصراطتميال!ددكل!و!د،رانر

ارايم(انطرص)أوايلاص

لأولياالمح!يا

وآمرالدلهلنةال!ادممةالنراتإصهاالكيرالوسمراط-عاعم!أ!ةداطلراىا!ح:الأصح!

ميالأتالجراطتصهلاىل!ايالاحمعرلر،رربرمف،صع!3رأعلى3اض-لادالححرا،تمد
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التد3!حه!ييالهمحل

،للملكرمرايا!171)ع!دالأرصسينرم!رملردا!تا-7؟15-180)ايمالةاسراط!!اتالأركع

والهرا!ساديطكعص15)عدنا،سأ!عنلات-رصدللأاناليرالهراد،1اع!رص!ساص

)عم!حدارروترلروماولاراعوالهرا!،!اوسطلدعيا6اعلهطاضأححهأت!هر.رع!له!مركان

ا!،لىملكس!رر!ع!،رلالا

كاالر،!ال!كةلىأك!اصاطبرصسنرااللهىالتجاللردإدإشار.لهىالشرجالفرردسأط

كحار!س!ض،صكلط،2(عصظور8.)عددالحمرلال!ىالر!،ليعهاشررالد!ابمص،صى

أح!(!2-2)7اللكهالندير!نلكطالأ،مالتسمع!ما&بىاالمكايسعه!"لمحيم،المدجمي

صرتم!د.ا!اصأشطرصأعالعيأ!اأحركاعدطأ،كاطلرترعهاليالأمحاتله!هالح!سدابال

وأومةرسا!ح!إلىرلكسرالسةاياوفاتلصرأ،طىكادلمالىاا5!71الى!شصمنرلدبال!الك

الحلةالأ،م3الندالىل!3ث!طيم!م!اامق165)168لفاعماد.2برإلىإناأ2رمادربحص

اللانبال!يا

ودارصطديملرلىمر3-114)8ن!،دلهاللىالكتسالهاسراالسدعرايلفماتمنلأصاع

مه.اطالرنرفع!!و.للكقشكىولملر-وك!،الكقص!لدعهلىال!الضلىصاح!رالى

الأرلاللدمرعهك!الألىالم!رالنر!الرنا!ملكمرواتى(5-87)ا!ردالأرصع!رطر-

الفرىالكر9(عصالحرانىاللكملااعررلامج336-323صامب!ط121اعم!اكهرا)ال!!در

ال!سنجلحرنمهـرص.لارةوطاا!ادلع.الارساعسى،مضرجنرو!ادصةعهعرصارطلالحبم

س.الحلاسىكامماكرالأرسة122)عددنرت!يلىرلكىالأتسمماكاويحهنام

سررسرملكلهامكلونط-ا

لبحرسرعلكماوصاظالحسأجا-!

س!رترارملكهاانرسكسوما!ر،3-

امق13مطا-سدولةسداننمنمارتدبطلمرسرحاكلهامحر،-

ملكال!سا!د!اصهتمر!ىمه.حاادىاي!ان!الىاكعألطسعيمراضلاالمبركارالنرلى

!لهلنااماد-16563)التدك!وت.الحطاهـيد،ر!ملورحععحا!علك،الجلر!اممالرحهحامى

911-8انا!رالكلىونمالماتالولةأيطكزالرقرلحسالهر!لحر!ا،وند،سهوالرن!س

ألسبنالىشال(13اعل!ادالاممانىإلىآحرالالاللد!يأحدارد،سدالالرصع3!-125-

(1،)عدصعطواثال!رة45ممهـيالى+هالمرسو!!سد81،11الندستا.رصاماحتنلاتل

للمادةأعطصاطسحىصدىولتص.رصاصاحشةر!تألسال!ةمدرنملرن!مىصنلاتس

عام)رؤلهالهكلنطصأعادلهاانيالحارسةرشالمكاسبهرداتامإلىالهكل.وتيىتالبز

اللالن!الروفا،

!ط!.92011،-12ا25إربااكلكهشا-ا!ررحةاليطاتاقرا!ررلا.صعانالأعحاع

3!



دانيل

مداسإلههرحمةوصهرطحاشحأاللهإلىعلا!هـسصع!سحطادىالسرصكهسهم!رأرفما.سىداعال

الهلامىصررط.الىحمه،عالهإلههشماكرأاعردتا.انيش91ايحماعرراسلكما91الأصحاحا

دكرتعلهشتا&ي،للمهدو+طاوعدمإصايل!مصدانالاكر!الافعر!وعمحريربةالسردعى

اتىال!يلاتح!مىخىإلىرحمةماصيارالمدنردالثبعدعلال!يرالممار،الحادلةالله

البستاعلسلللح!رالىارالىحةشخقإ-انللأدلىا81-،19وطانهاخترالكر!أت

-117ا5)أع!ادرالأ*لةالكهزررخه

اصعب!المطةمراحكلأحللىوعهكمأطضرعاشالصرولالأجللا.ي!!صلالهدىدالالرهـدد

ا-1982،خمدرع!مدلكعلىؤعيا!لىلألىإلىكاطكأعلص12راصعأصعدلااعمرلاصد

.!الى-سكدحت+الحعودةنجروحهصىلهاالى!رشحمدصممهإصانللاتحاراطس!رحدلا

(811)دتاالهدررالمهد!يالحقنة

إى.لىرنالدالالإلىاللادحرانل،حا،اصاشلضمهرطةحبهمسرماعح!دانالكا!هـسا

البآسلىسرص911،،1011)9033،،سر!اتلألكلآحرلدوحضالعملأعلكالأنح!ت

2(2-لا)9:بأس!رط

الهاةصل.الىص!921125211)إدسالزس!اترصس3الىالىالملا.احدهـك!ى

اورضكلح!ا!نجصاشهانهاعدانىس1رنمرلىت()ا!سانةاسر!اصالع!سأمااا+لاية

راصعاا-عارصرانالى،اساسعصعأرمةنلانةليالتةمذ.رتقعرآنامطحطا،مامتاوليهاحلالس

لكاكللهينجعإلىعدطالللدحيصتدلياالتةمي.الملا!حصسىكااعاسا)9،العأرالع

طردارصىإلىر3،دبإلىاليهردحردةحالديل!ارصكردضنملكسةالىايامهـق"3!587الص

ا-13اعدااآ22-3+أح2الاود

أصدربهاانيمق538اليص؟ال!زتصتدأ-عارال!الانسنرةادالأع!السىلرىكا

الىم71عامالأع!مالكاصانتأولاساكالوتإلى،(1925ادرش!مدله.عاسإعادةامرأكروض

رلد(مق-171163)امعاصأسطوصىحيت.شعطىمهر9127راحد)ا-عا!ح!الأ-عاما

الصليل!(حكهلق!ةأي)الأصرعمداسالأرلالمفديالهردلحرملاتسضألطرح!اطهر

؟!ع!اهاه-!لمأرلىروسصححلإتاتايهردكهاساتبم!رأراصاصاصطرصحمارليرعالأم!الأجر

الهكلمدلعلرقاتامهرتدايرلا!(سنالث!نىالحر.إوينعوادىالإعونعدارلىجلآلههأحد)كلاه

11،3112111انال!ااربلهكلونساح!اياباليمالأص

الأحيرةالأياملؤيا

مملتراشاما!رالإع!رحكمرلتمىانهـجهالترجنم!الأعطحاتصه(ا-12.اأصحاات

االهردلهات3لمراصططاللرنجبراا!طح!مإلى،لإفاكالأئارةسلضكاإسراطرولاتنلاتإلى

بمرتعردت!شر!ي1143،1)محرعلكملىالاحقوارالنصاأ!اصأليرصوصلىإعقى

.ا،،-ه،111الر!والر.ررضكلك!صاملطسديئعممرحا251(81شضلد!ألطرس



الضيمالعهداىاسل

كادىالدسان!رساللولىإلىطضلر!االألىتفاوسملرلس(112)لياداردةرةالاظسا!ا

-215!الأرلدا!سس،(مهـق!53-!1ش1(مق95353-)كررضومرمملبهمتارعديا!رالحور

ام،ق،86،6)الأرلواخررش،(م!،86

3361-ا!رالإصكدرصبخا:.الملاسصطرمينمد11113سعهالراروالهاواللكوعى

لحا11)الأ!مةالمالكرسمق+3عامالهاصهالرسمرنمهساتندال!سسماد!(مق323

(سانا!ا!حسلاثنةاا،ثاراتاواس

رمرالكقا!لا..عداسىكاحرلاطكالأرلطرن!إلىد%1116)الالطكسالواهـنحث

صصروالىطلرسمر15ج11)الهر!وملكاللرتة.اللكها-الدىام.ق3128-2)يكلاسلحرئى

امق323-283!ء*3صبرالأولاطبرص

روحتارمحرص!لاي!الهلا!،لإصامدداءلالىرالس(الأصماريارواحصإشارآ(116)دايالوص

3طام2!26-11،7اناليلألجرصسي!اتام!ق)283-6،األلادلمرصسانطبص

اياولووحهاثتللمهااتقتانيا!!رحةتطيئالأرلأطرحىالراحمداوترمد-مق9،2عاملاصس

ا؟اوال!االص!كةكري!قككااسانالطرص)

)ص!ط(الالطكانالتألطرصع!)صراالهر!طكلامصتحتاا-115)مىرالأعداد

الهمةالدب!احدا)-!الاثطكيهصما-عادرلكسمق217عامودحسركالىعبراشصر

امالى)99عامعزححاسهالهصهال!مةشلل!س)!سراالحرلوطكارايعكطحرصركرما5!111

ا-ما-681عامممرإلىرصكاليالرما!سىأ!هاال!ص-ى03(111:سضصشصأما

إلىنرحهاسرصاطيرصوبلعدشتممامم!،س.الكلصوتابماصلألطرصرشدت

رأ،لح!.علماطلقالدسلكالىلرزولنمنحداأ،3ا11سإلهانارالنللالمردرسللص

(33ا!ددثيصمدلفاا

ي!دضارمةشوا!ساحارس1،،111لحيالالدصال!قمىعها-انيالأحاردص

4دارصنحرمالىضا!ماصالبص،!و!(3ا!حا،د!الكال!)ناوداللادصكزمناطمات

حطهنمدسيملعولمطرداوكلأررشيمتممرسللىأثيماسررحهاسال!يهردار!احكقدموسع

،،1111)داطلمحهابخهللرعللاليةواتولال!ضصصتلحط

بص!الدا!يلصماودةتقع!الأحعاتأدمرالمرحد!!ىكطالمضقهالىرىطهمىالكلاتولالةا!

مرالمددتواصاد.الىابعأطرحىوأعال،صالهاع!نجراياصر!ع-،طالاشعلهص

كللعلىدت!ري!نمعكإوادنهالملك،دسل+ا111دابالكلاتسمدادنل/ا!!الله!ةس.بر

عرراععت!درطا"س!ييهاسىلأن،المصإنامسرسححالألهةالع!عجةثأمرر!سكم،إله

انتةلهينمدالمكىع!كلاسبرىدالاما!لهكنمدلاالمي4الاسأعالع!الطلقةالدد.!

الهاعة،المحببمحاعةيخ!ةداضملاناوكا،اللهملكرتلحسممناطمعدوحطةنحرد.!حانكأداللهس

ا&ىالنصإر32(11)الأ،مالنبمالهيالإلىني.اوحاعد.الملسكلكوادلبهوال!زالزتالممرة

صتطلصرةسماللهكا!رادا!صلفانايمصعرهـار!

ا-لها86!ى.اافداو"لناشالأرل4ا!ممرامرصعةاص!امد

)1،س!+،!ه!ور



ك!احمهمصرحرللارأدالصر(!ا!صبحا!سر!التدب!رطادلملالةاكاسححميمىرسادا

الاعةويتىجطصمحا3راضنهاد،للهمحدأحلمىتطصراشنعهدتالىعةا!رصاكددآ،لص!ة

35(111واسنار.اللهسلكر!ر،ض!صد!ر؟ميلياالاله
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اصحعياتدوورا،تلمصدياياظرعلرم!.حاكاامرضعرصسحرودةكاس4النحىارراحلدكرج

الندس،رىعمبلطلنررطحلالسلهةالكططاولصوالالاطتاكلهةسرالرراحا!مماوترعندج

+الاخلا،سضمهاد!ثاسلهحاااالطدةاصكض

سررداررعمدو!صرنيةسهرموالنصاللهي!الدمة!ي3اتارحيرراحسمامرضعوحدت

ا!هيرراحوالاعتاد،نتالاليلأكللى،السادة(الكهـسالةتوطاولمليىدهر،ناصاالىلدى

اصان!لمكحااط!سهار!صصرسوىالمرتيحر!رارساطهرسسدسمرشعسهملىادا؟مات

اخارمااتيإصانلصوظآلامكلالصلمماصصت!!نارعبةماصاةوسحلاصهايهزإلههاعي!ك!ت

ا،حشاعيدا!رطد1،121،إلهمصأحمل!رعاووااطمتدادعى.ررحرايةعارتلكهاالد

حرلحا،ال!ياترصارتتابوالصض

ا!تححةأيام،صلترلحديطعلىسا-،طفدبماحمتسايدس،دلل!صأسإلىمرص!ررس

صلرا103،91،اهخ9،،)8ص،يىملركآالامرا،الهلحالسض3كلنملكلالاواإ-ايخل

وكلصمصربمثردفد،*.وعاكل!ت3أساصاوصاكلمعطلرء!،إدهمار!الىسحمىلا!مرا

!العر!،3أمرا.ات،8111والهمالنرا!عدالأعق3واع!د010111-7،-3)7آ!رإو

حتالرنه!اطاكلىدا+!سالعيدإلىالنىم!اارسد-سماد("ا8،908الا،إ-انلانملع

الطام!أالهالحةوالحةالحتهالماوةإصانلرشهت،ا!ىكلهةالطتةاككاتصادةاتعادةاتنرت

ركلاندىالصحكحا!للعهدرأمانهممححملصارتا318مرمى3416)صررحالهدأماطشتلأيها

ك!صاللهرممرلةالى!بلرلدجحهلارلا،ا!اشد.الحبم)مترحةارررإس،1،)6يثرأالاص

واقىالأماتص!تاطلةاطالمحادةصيلالطبهالمادة3صدمرشععىلم!سهما6(61،ص!نات

مرضعسنمهماناية!ط!أراورم!اادسنطإلىبطدسلحرسرعالحهدله4اسام،ل!وا!راو

لنطم!معلا،سهالربصاعةعلهاشهـىعنما،ديحةلال!اراطار!.أيرحةأرو،إس16)6

(9310217سلدلااالىعةال!توالداعد

الرصمياللهسرمهولاا!سانولااصاط،

1061111،)اد!نص!لمأ!اع!ر!اظوحهماليإصانلصررواصأأرصعحامرضعوركد

.ع!تدظايا3،1،7اعاصسلل!!!لاحطو.شحىالقياللهمصت.الهدع!لة-لكالي.ضد

!يراتحاقدط!مىسلرلا.اماتكطدال!ىالمهد3اصاشللثصابرالاجاومحاع!.حاااصرتا

الرسهسمىعرنبهأظعرىصلصو!نسر!لتصايإلهاممراوصميإلهكار!أ،،تيلمرضع

015،:)13"الحطىارص

ا!ول،.-!أهـطهد-؟إكل7،.ئتطالحسةابى-سلأتاطالسالأعل-لددد(!)



رو!حرمرشهممالصتلىنبمهانع!إسادسهر،الممعملاممىنمرأدساصمرسععاسد

حهادصاللهالميطهركاانماكاتسموشعألامرنيرحدمرالهشمررالنيمرضعأحهكياتولا

لعدمشمسهـملكرحالهاللهلتلههعدم-الهلادإلىرطلكه،عبهوأسمقأعهاد!ات

61،)"المرلة

اللهصعلىتمردأىالبهايةارالمبالسرتأرلااأمىتطلي،النىطبا/يلنىلدلممرسة

الأم!!تطسدليهردالدلالا!كضخى.ومحىد.اورصالاالحدارستح!مهارعحالهظآ،طون

كلارصكم4ارلاددعدرلعط4نلكعلىالرمولارصكأ،الىالكلاتمد.،لكىسندأمرصعداكد

ك!عحاترتكىولكعدعلامةواولطهاانترمرح!اناموح!االطرشستمنيرحسنكصصلسحس

اليتمنرلبةتلك(!-هـ62ظرد-6،9)تهأممراككرعديكايرا!3ل!اعلىرابمهاعك

مىافلحمطضاتمىللهطلهرمادلإصانجلالى!س!!مادا1،)13الدمرسلملمدالمجكل

(5-6)4اثنملمرمراياصاص3دررلامالمالكهتإلىساشدمرشع!يرحهالمد

لحةكلكللال!!!!او!امارلصاالتلممصتمممىالإلاد،سعتلئرادةنالاالى!مصترتطد

يححس!الإسالىليهيجاالدىالخعليارلاامامرحر!نتوولىاللرل!مىالاسهال!طاعةأياالله

كادلح!رعلىلأحتاراعرىر%!اسككلاما،لانلأإوماأدص!الديا!م!4الطلمسرالك!المنير

إصانطلكى2116!)إربال-،بفطمعرنيدلكالهرحب!لهكالىحت،اليمال!ير.لحالحىبر

اد!،بعرلردلا3ياطمليال!سووحيا!إلههمإلىبرععىنسم!"اسالهمالدصصهصارت

تمحالعهديمردة!هر.4ا،!نعدبنحنقرم!طارا،رادةرالنرر،المكريهبنعدمارالاطد14)0

رالىحرعالى!طد!!اللهمعياماتبصأد!لالىربدلك-ا!اسىميترالأط،صفد!اساني

516،171،1،11)3الندمىإله

بالأصناممدثقا!رايم

ك!امهكلللمدمصار،محلصهطزم.طسليرحاللىل!ك!دادمدلد،.الركلر.يا،صاممرنق7.أدا

مصحرالمامممدأاكظاتعدمااليالكر!()الربةالطمةطدةالماارثةال!للهرا!هه،لبط

ط.العلصطلرطاتي.اهـدالامرطكلا!طركرارلمتمببرعدمي01ركا4رسيا!سكل

سلالأعامالرشإصائطضررو!طهربةال!هزأرصممر،ارصمنلملياديالصا!!3سراسمي

رطلماللحاحجا،الىابنماحبرالطتآلهةالكمالبةاكمة.رداالهانةحرمرلتكا4بحيها.دداالس

لمدولمابمرعلى!،اعاليالملكساد.اتملقانىصحاح9لاس!.صالىرصعكا،للامالى

لالهمأدط"نل!سهمشهراتررا.صراللالعردشصأ!صهمالذيالى!رعا،ةالطعادةيسالنسيب!ق

711،)4ميالأ!مرنظا)إصانط3أدراررطللعلكمبطورا!ل!د541)هإلهمإلى!سطمم

ياةرأ!ر!.سحرسلرلىمصللهإواد.إلطودبادكارانصباجاةابلراعيكلع!مدراسكى

رلصاومرنهلنحيلعردالإلصابدعلسر،ور!ت2كبا*أملبيرالاابمىلحبرع!اللحرةإدلمر

را!اشمى!أىدعياالأعصايه!يادايالمشدطة/آالميس!شهرالعصاملاكلمرضحادوللمد

(119،اد!ططإلهملمت

لتر.لاشامرا،لت،لنطعدمرالحاتلرحهمىالطلابمرضع،علالىيداالثرمدسانوالأصحاح



يمل!م!العىالىالمدخلى

أسرسأ،سإكلالأداكلثهروالىفيكالأ!7يال!هـياصاد!ول،-انل،وعظ(22)،وعللا

1)هـ6او!ممت!ف(ا!51،الدسكالتلمم،أصح5111،13718،ضدرلاو.حدواممي

1هـ1!)لىم!اكرل!اأعددلا

يهاو!رارحاتةلا،جلكلدالماطرشهموصلالعمحهمص،تاطممىإكاكللهاالإعد،تهـ!

(187،ا،دسة!سحص!ارحكدع!د.

مر.محصالمرمحاالهدورالمهدص.حارلدعرا+!!.رؤالنم!لف!3كآصرتسحعاد-ا!

،مرقيحا!صالحلتةع!الكاملهالددة!فكلما!،مى031ا.01)ع!،الحياللهيديسالرلر4

الههأعام،مالةو-!ر.ال!!لىساحدص.آخ!حا-سالكاملةال!!د

محلص(عص،ممرعصمر،لمانهراعلا!اللهعصأدمي،مرشعص!س4ال!كثالهامةوالنطة

كسانهماطتأتهرانيانهـشأرط!مملالصوالسرص.للاور4والهشهلساولس!اللهوقمد

رصارتصنعصةلالترش!اللعهدكر+3للحت3رردعردتم،سضمهلبروا&نجسل،فيا&ا

عرإلههسحه،داف4تظت!سا!صانجل(ايهداار!سةمكدااورتحرسحماتصرا!ضأع!

الكنجدحلرمدما!فيرحىط،حدبرعهدا!بلةحاسممملل!حطارنتمالشالتيردكلتكلراميرة

سواشكالداعرطصحاللى!4ش!اإصانجليحح(1-3!2)سيهنتهالضدصعال!يالرشلبطم

كمادأوصليلمابخاطكللدرادي4الحرديةأر!س3لعاالدي،ار!

؟.ابسدعوتمصرومنأحببتهغلامأاسرلنيلكان،لا

دإلا-أ!علاسةالىارط،نجىعهدسحهاررحكملاتراصانلاد!ل!اللالةتيهصم!صخل

ةابله!هوديةومصباةا؟ماممبا.الهعدرعحانسملالطرمداصانجلرصود،دداكلانالليار3

022321،عهحمالدا.الطراساصانل،اوسنط1،-1)صصرالهادكلطالأعحاحمىالأرل.الهرس

إبا.،مطحا!ى،مدو!،لنرلاتدلىعى!ح!ت،عمد!الررعلهالطعداخصأ!نلرا!!

ع!س.استدرايتر3شلىاصانطرمامة.المدسداصار.إصافيأيالحىعادب-1517وص

اصافيححلهاالشياللادأرأضر!رساصاشلاسع!اول!صحلدلثا،حليما،صاحيا!ت

مخهس!يمبولىالهاتإلىنجرلىلاالى!ادعد)8-91عد!ومناورصصلاصصراعاد.شكله

تصا.اصاس!د9:123!.91،2532كاوعررة!ومابامرصر3كادمةمحيرماككىأدهـطر!

روخهحرصصعمرشعداحلاداصآللما،.رصمامناسدظدممهعدلا-الا!محةتهاليالحهمرالر!

ليالفمرص4!!رلاالد،ياكلمط!شهاص.نصياصانجلظعللاالهايةستمرالضلكسا!ت

لإصانلاللهلححة،رالحةالحىك!مرنععدنالطبخللارمداللهلاد،أوللهدملح!آسللاد!ك

نىار!.هـررا11ا-111،نحدولالىعد-ط.الصالأحررالهاس!يالمط.ال!ماحا-داططلط

لى!،شريير!مليفاعماليارصأ!رسركحامةالمرد!ةأرص!رسكسرو!رعرد

ال!هديمجددالبريةاليلعولةط

عىال!سلهشا!مرضعر!ممارديحلامما!ميشعد!دالإضاؤطتكاحرمرحمامهص،رعم

11)3الى-،+م!امى.محورامرىيالتكسىاممرعمن!هاتبصالى!!!4رإ-اللبهز

ي!رأحلها،لمهدطراطمرشعمحلمهاا!إدللحملالطتالمادةسي!لخعصركامراالنيمال!

رأسال!حلنكرسو!ل!ى!ك!ةألاط،شدسلطينطإو!تللمم!حىوالطهرلينر3ا!

9،3



ويلارنسدلاملل!يلاتآألاماسسلىرننرطنهد!هاش!جرختا-انجلىلد13)3.لككد!

السإلىدلحىراكمية!البالورل!ا،!إتومنارص14)عمدرلرابمألردللاقالارييحة

سهاسررنهحرم!دلإطالحارلا!كلللند!ضواتلمهليمرصكحتانىالأصحاحرص

الرمدصسضحمللهم!يإحملاعها،ألحالهمصمرثه-طكلأرد!تنتلممارت!ادس

لإرحاعهماار-وصىعالملمموسحلصلهاكلىحلاعهابضإلههاصرصنمهاإص6بلداورإلها.المادة

رواديكررمهارأعطهارألاطعهاالرمةإلى!هاوأد!افشا،ماسداسلرل!حماتكل!عمالليكلإب

ا-ها2014).عصرارصصصمردماركرمصا!اممأ؟ممالىسوس.لدحايالاعحرر

كللب!تداساةارخدك!الاجمادررحلالمحاطرص!رمةالرلةسدالحا..ار!يرلايرتإلىلهاأد!+

رليططمهإبها!حدترمالداحدكدةلحا!ةرط-هامك!دالتمرشعرأىرندرم!احهارلوعابةعلى

لت،مىاساعطاباصمىيهاقغاتيالمدب!هال!كاتكلانلعلمكررمهاإلها!رحبتالكر!

!،ال!تصاليصطزمارجاةآصضنلإلىبتردادى.الىحا،بالنبلدحلالرتلىمالى

!،.2)شالحاتدمتحت!تاآا!الصع!رطنحعالرادلىرممااسبامححررراديمرمحا.الىعا

بهادرطحالظالى!إلىر%صعصانطتحسأديمدلاصايخل.للرحا،،يحررلد(-26

قبتحل!رانحار!الحر،تكللبأسناليةال!تليمكناال!تصلدأننيإصرجاجادركا

ردعردهار!صحةإلىشحسا!أنجلرلحلالرلةميناكتجصلر!الى!عهديكرللا!الطرللوان!ح

الىإص!انبلتمردالىليرمانالصردتمىأكاماله!رحوع!لا!ثتهليللبااثا!حالاكاالىلة!ي

رافى،لمطك!تعخهالاصانجلتحردالحالةاولشت!اللهصطر!راصكالههاكاالارتاروعهد!شح!دار!

وحىس12-!9)2او!.لمرلنالهيالأطلمياطلدالأور.إدلمياحمطك،3رالرارا!حار

رالطادالنعشبرالأرص.الأرصشترسالرا-أضحيار-بفطاتباسالبرمدلك

ممند123-21)إلهىا-!رلرمرشصأتللرميرال!لدحات3رأرررملدحيومىرارت

ار!عه!شدكرم!هصادنهارلىاا!215ممراونيمىصمردماركرمعاماءلايامنادإص،ليلتحي

دإطلأدهاليآ-رصتالرواححةعلىحيكمراسا،لمرسيصحتما3را3+ألهموكلاتهإلهها

طكةلىشكرسرانمالأرصكلل!سإدانر!.حعسصحاعةرنكولررعهديوح!طع!شصشم

هـعملاينهاجهاوسدا،.الماليصرتهايلرالكلاتم!د!سما-91،16احدح،ضحةراتكلهة



يونيل

ال!سبخرافيددس!طدالا-(11)تشلراد.سالكرنجمر!رلا،اللهمرا،!.:،مظ!ركل

35(،أح10301،عىا،3182)ناردالا-مماحلراتعزانىس-طسهالىالهف!ة

رسحراشطنرا.منرعا3أباطا!مهم-%شد4كاطككىلمأنهإلاالهكلهصالسا!ةافاسهورعم

اكروساار-،!دامالكهةللب،لألنرلطمول21171ردي11131اسعحمدامبارلرلرا.الكهةايها

الهكلشسشل

السفريمشتملات!فط

الهدبالمهداصاوصالأفيأعيلهاكارانيالهاتاتلىنن!3الىافامبرلللصالداوصيلى

اللهادكلاانطنهالداظةرالهاةالطمريالسادةشكلك!.رشكلاطةول4شنهشرارسةباةكاوك!مهر

ا!داسود-مسصأساول،!عانسرعدللهونتالكرر،ع!!دلهسشطبىداتطص

!تإلىالدنبهـممكىدالا!ليكلاول

2(.لأ.ا-11:2لأدكةدالرمد4ارونصةلى،؟

(1-112)الدمر.الر!ا-؟

21-131)انىإلى!عز-2

11ا-ا20)ار!ممرمساترا!الدار3-

-3112117منتنركةإلى!عرة،-

-27(1218ت،دىاتلاننادالإلص،ندعلوعد-5

(1312-"3ج21انصل!دط!ص!تهلالاصالطالركةظدا:

92(-1228اشيالدعا!ا-؟-

3-21132ر!ابا!دراكلاصار!يرمتملاط3-

أا-3،13416حطع!!لط!دصرعبونع!ثمس!الحلأكة3-

(12-316)بهىداالركةء-

ماث!يواطنبوةتال!

طفالص،ردصحعالمركاكةرس4!د.ال!صملىالص!سى!له!اممرنل،ص!ر!-لم

!ىقلكاتالليالستمييالصيايلارأضوص.ش!!لماسهالهاطوالحننةمق035-5مامك!

عدثي.عهاوردولىق.م!53عام!حدضدايا!ةالابراط!ةا!كامولقعامعطىنزأ%و

4.مج،58،3،-رجامىاوصيمدأي،ككبىالسسدطرص!المرأر.الملا!شفدالإطلاق

هـواححمكلرشاطرا،يإورأكل*الأ3كل.احعنطإدالاصدي3حدتالييادالصص!سمو



2-3(30)،أرصرنرا3اياسلحدر3اكبرنيإصربافيلصع!

الهومادلحيلعراا&ير6-18-31االأراصالمرو!س!3دوات،لرعاي!لها!اادكدةرالإشاوات

عاصصبنصهراتشاح!تا!لعإلىتالكهةدررلىاطهاوطدايدكلررعرممقراواحالحاصالزنحلال

ممرنجلصرأد.الملاسىرلهماعامرسسالضي!نيلادببيرداا!،9عامرس4181يرنل121)

را!كدورال!ال!تصدايسط!مق4535عامبطلونجلساصطةك!

ار-سمص.حاطاط،سرنلالى-،لحرادالحاصالهدتالىالاحن!يحعىك!المر،حد؟رس

كلركا.الحرادسحدتىالمرمرضطنحاسمادلأ!دلكإرسحثرصاسحدرلاآحرضضالىلرله

اكرانسان"لأصحاحلم!اصالناس.ا!ديالرشى.الأعداسو-ت

3-1عم!يكلانرالأصحاح51وال!دالأولاياصحاح)دالدالهرنل!ءللاسالى!لرمسحدنهلددكا

شاهـعالاسمةومحةساطةنمايةركاتاللادعتاتيالتاملةالحرادصرصةسى!وو!الكاتصأما

مدامرنجل!مصصاللهمىعتا!الهاسنلرآما،شديديىرح!ا!شطمححرلةكاتسند(سا!طلاقمحة

اد!لرم،لراللارعلاتالماركاله،وا!سالأصرملىرلصش!اترالحرصممادىاكرادصالجى

اد!الإلهأماممطمرطلللحسمدىطأ!مرظ"ورلعألىالنصهـتل!لكال!بم

ص3ورآح!ر!سضادمحر-ص!بولساإبحارطوكلكىالهرادصىتيمرحط.ا،راسح!تولد

لاسلرنمتحبمةف!تكاتالهرادصتوادان!حسح!سأ3،لهرومىإدالناهـصابباصحا!

لحان!التفس!را

لو،صةسمحطرطهديعلمهعرطإلىمدا3نمبرررحع!اعلا!صد!راصهمرعلىكنرودله!احد

12سيا!رادصالراردةالكلهاتك!ال!طلهادددالش،،-!"ككلضأ"حكهلأط!دله.كدا!وصالترن

لرلادرارا،خرسرالطمل!الصرسصالضاةلس251

لمحف!كاالتفسيرا

ربحلنمراالاسسحررعدال!لللهعحيسبمحمرا!ادسلختاليصنجلإد!طدمر

لادالجرردبرلصهانبومحا*الج!.ا،عمابرشصسمثالهحرمالأ،مآح!سالشا!مبم

دإماله!ال!!شىالى!برمح!اباليتاو.يطصا2-ا15الأرلالأصحاحمي!ودكلاالح!ادعنالهمب

سحلات!تدا!ايامرالىضلحةرس،عرط!ااالطماماسلطعأمايقطمالىضامدومركالتسلأمامهولع

حتايا.عحارلالهتلأشحارح!أحرقاللبالحرت!راعيأكلكالار3الهـانىاولرنانهلت

ءض!دلمض.اكلعدالصت.نيكلا-إد،(2-14)شلهاحدتأ!بقلىسهادادرص

.صاصأ!يهمطسمررل!43عرسهـلينرا،ممرحراالىطنانهولكلليحكاثصاليودعال!لات

!أضى.ماأرط!اميرعدلاإد11ا-،113ادبكرمساقرا!إللاراشمدال!وشةرمله،51112أنامهم

31-16)لل!دءصاس!ئ3لماا

إلى!طحر3،3حطا.حراصمرلهمرأطرسعما،لى/كدله،أحىمرةأ،مردداتكلالىدطعر

دأرالكههانديرراصرالأطسالالرعاالهسعوعدا-114!)2والى-الرزوىالإلهإلىرالصراحالنرت

لنه2رهـق،يارعهارس!يحار1-17ا200)اكلواطعمار!يرمعصعرلم!ياككا!!طووابكرا



التحيمالمههييالدخل

الودعرا:ررطالنر!سعاواحملهمرلاارسر،رالطمام،والونالنحلمسطكا!د!عطهـطم

-37("ا21سمولطمهسهوسثمحمرو.سإعدلأراله!ادلل!!دانارماصالأرصلحص

تحا.الطماماضطع،أماسترليرنلا!ام،لسل3نارصاحدناكاتنلح!ادصعيأرلحلصمملهمداص

1116)ورنلالهكلالىكرناتننرجمهاد،شحار!ملأ)مض،الطتصرالا!هاحالساعر

السفورساللا

يكلط!اطاد.داال!!لركةالطحةماشحطلىالمانضاللهت!رآمرالصشمطانىانما!31س

للهأط!ركلدمور!طسهع!انورال!!دع!ا!أح!ىحهةوس4حهةمىم!اطلىطدسرىطد.

أمحاالطبةدشصر/لك3،رار،الحمالأمى

اللدمنالتوبه

طهن!ةمى!دا!!الحالةالكراوتاراالسللصا.الااصارسياليسنجلكمالىمىالجروود

عصيالىارس!تاللهممرساة!كلاتي،لمحالحةالمادفةق!طالاالكراوتمدسالمرارأرالحا؟يمكىولأ

تلالكراوترمد.صر.2تدلأ،مابرالى!رعانرةإلىيسرومرنمواانصلجورحععدسلىالله

الحلصالدليمر،رأط?ارالإصاديىماركنيرأنفي،حما!اعاص!..ولاولص

الصرمعلىاتيرنلهـت1ا-17)2-11،2ا-ا13)ساردم!نىنكررتانرتإربرنجلردعرة

ايا.ليةسط،الهكلسالنمانحرشنسم.الطنةالمادةامةع!ول!الكتمنا،..صالجكلوالصلا

لإسطامرالحهانحالحرلاتسد!امكاءلمدمالصىح!لهصوصحر(وملاسووممماحساالييسهما

ايصاشلصلد+لهنحرلانيرولاحمطةللاالحتلتلصمتدامم!دلالحر!طصامسلالدلكاللاومةالحاصات

را!شطحال!رعاالطحاماسمعالشسصالهحة!تصأشحاوا!ملكللالحنلأنحاركل

ال!اي"لالىإلارأل!اسمشهلفنحردادبكىرلاا-4117!191161)طودإلما-عىاشطح

دلانحهمننديمإلى!سدراادبمكمعنندالأوصكلعدمي،تامطلامكلهـ!عررعصطحطهعم!لرمع

الد،&ىسريهلواروالإلالىهـسالالى-ل!عاةسكسمداومل411؟2)ار!!كيرالهمرسردا

البىإخسا.كدتاساعرددتقدلمداخرارتواشها.الطصهالمادة!ذهعر،:عوانىشكد

اس!صالى!،تدطشحكمنمرةلىلادا!.دحمرلللهرالأمات!الطاعة!حيشكىلمإرراداعهاكرأ

مرالخ!!!سم4أمىملاطدمىا-طرلرصرحرقدعجرل!دماساترثحم.كهان!محرنات

طكنملا،فىعاوت،صيسصقهارأبدعشهور!رلدس3،الاعكا!،الأأطقلتلى!رمة

نجكلمطرب2(1ا-ا6الأعمادأ!تارد15ا-اا.)إشدطملآلةايديياكدليتطرن!ح!حلط

لطسددالىلىمرص(!ااعامرسه.لاعبهامالكماندولتاعادي.كرمصسعامرس3علىار-

،11ا-ه02وص(32-51123ا!)فاو!،616).ديحهلا(شتيةعو)صةوحةارمدأ!.الرب

11-5167ا)ص

الندمنأى،صاياعاقانعإلىرسركلالةمواليكبهالطتيماالعا!ةاراليكرنل*ى

إلىرادصرانجالكملاللر3و!لرا.رالرحدايكا.،!رملدكلككلإلي،ارحمراتالأار!3سهـسحدت

لى.ططرونللط!ر!مما2112،11،الن!عدرلادمارأمةركنرالحصطي.3ررونددلألهار!

دلا،والإحادلىكرالع!.طىروررلىو-إلهلى!ولهنلاقالملالىم!لرصالنيالرسهص!

ونحلا!،)ول،نالنرع!رطادما6-لأ31اع!وجرالهطلأ،والت3الإكلطألىدلىإال!!رحالط



يوثيل

ا!213)ال!ع!رنادمالسفيص.ألهليبرنجل%اماكطا!نادنحرو،خهواتفىالدسحة

س،(31)ص،د%صلندمىالى!ماطشاحعلاطضع!ش*لل!!دسرقص3اد-الىيص

ىر!-و!دقس!ياطتمكمط/سشططسلألهلحنىلدمطتسل!اللهان9عدصصبعثم

الر-يوم

.!كحرياتيلى!الى!برملأدابرمع!آ.ءاد!يرم،ترا!إطارأالحسادكارنةسيرنجليرلى

1221،وصحا!مميمبرممرتطلاملرملى-لأطدمطاد!برملأدالأر!!الىحيمف.رب1،11)

عطماد!%ملأد"211).لحاطغررالبرمبطلا!والنرالى01لار%!الأدصفيسد.ف!اسه

،لىا-117!)2ال!!!اتسنطكدعردمىالتصا.!اطمو111)2لطد،ص!أرصر!

بآ!-طلىممااد!*مادشدولاتلر-،،للنجالهملا،ي!نراوأرءاوس!يصرماار!إلىبرحمحرا

محا!تح!سلالدحلاصولافىدصالنداصا!دتنرتاسد!،نمميإصافيلارك

1125ر!،11)7كرلحهدالهدكدليحا.ماث

ما،ن!يصا!هروظيمرحيحلا،نبصرانلالمصبرأ،لنواطالألى.صا!ابرمدلكليهـسكرن

381)ناو!يهرداليوريادما!كرااللدسيهردالنىطلماحلسدلرأح!الالصبم3الأراصميأط

برئلأناود-اطدبالحياصارلي(الى!)برمالحطم،اتكرمصصيخلكلاتتانحرانصرند

311136ت3311كرصلالهعا،ومكرة،621ررلا521،!الرلا،3124صنى20921،ت20011

11!2لددط3181برنلالرعسراطدت1411ود!ا

الحا!ن!تسلااار!ر!حع!رالىرانىالندص!طالن!رلعا!سهـحدان!%ضماولبرت

،!لنراهـنارسطارأقمحالكمصط"ماطاشرلىالى!ربثررهمنا،رصه!بررأار-صاد

حابلهممحرر3راطصهمبررسطمسالى-!لمح911-ا7)3،2الأثبنعاوأأحمليرلا

نملأرالحنسلال!وتميالوباشادكار!عرصاعاودطدشطانتلأدا(3212316،و!أ!رالحرة

ادي.لهيار!31ونحى1،رشحس..تاكدا!ادأكلهااتيلسكلعىسرصراد!،لسل!.

لى!لعدشاكدالهالأيدالىسلحرىر!و!ممي"ساأ!رتحلر!25-!12)!هعبسكم!

،11،-221)رالسملرالصرالتمرةالفدكلسإبرالمحرعاتافميايطهرثحدوالحاةيالهلاعى

البكلص!بصاتىابا.!اكعا.!ا)3الأجةالحر!طلمكلصآتالتتالمدتاروشلمرخكلرد

وص!سار!رحكىا-2(22ررلاأناودا-71112،ووجةلرىتصبلالى-ما)30118

شصماللهيىانياطدولةأدرضم"دإلا(21)3كلهاالركاتلهم!كصلرالأول.دالحذصهرلى

-127.،!21)و!لابهرداض!صفنطدلسدلادتكلص.والاطالطسحبح

شددلإتصلاسأند.ا!الكلاتط.ليشحد،32(!).خلصالى!3كمابعدسكل"،ن

قرلمعلكؤدت!قكحلا!.الاصبحىإليبحثرنلال!!د/،لإطالإسادسالماطهاللهتم!

بهالحاانيةالاطمد.مىرأكر!أشدصقو.ي(51،)صهنجدسأيدلىالينسمس"أدعي3الر

)20131.دم!!رالنرظلةإلىالىتحرل.درتمطلامإ،%نجلأ،مالاساد

مسليرللىيوسرشحم117)12اللاحتالصرلاتسالهررسطونميلإلههدال!!دعرةإ!



!يمالعهدالىايدحل

الىصلدسل!2112أعاا!طاطلسرةرشراشرساأ!4اتلكللدعربصالكلاتذات.اث!

لاطك!مىسكليمطالبهال!لأدوال!لىرا،ساداله!صلدي!صالإيماد،للحلاصالجعلمكر.بما

)لدبظصالى!3كاطثرصكليا!ءورع!دادسلهععاللصحراحلاطلألى!قلالأءبحر!

ولحةددكلسإلادلكلشامدالأدصاوتممطا!صرانلسع!!اعر.الهاأكتدايىالحكلرةمد

لاار!3ياولعرصلكلانعالمحلاصملا29131.)أعالصال!!كدعر.سكللمدع!ديى،كل

رأكللاحدآص.نىلحهممل.اوصطديصقكلصجالطع!شر

التدسم!انسثاب

ضاثيرسىاحملاماضحكم!سلم3دلاص3لاتكلعلىورسأص!أسدلك-،دعى

28-021912إمايانلكسيووحيأس!.الإطوعدا!اسدرع!لهى

الأباتلملاإلها!نيرانينلكلكلةالىضعدرمادا.صحاماصدلارصذتةإلهادلك،كمدومثر!

!رر-رمركاتمادمةسكلا!كصص!اتأ!كص،انيصعهالكص(27-23)صاورعنه

المومطملأيه،إلههممار!رلصحدايتحراار.لفلرنلاليدعرةصشدالا،تل!كاتا!د

وعحهالى!اهـس!2،)عمدرارت!الهصالحاص!حط!ىوعص4حطهالا!وسلا231،الأح!)عرالكل!

لنصوئسأللأفاكد!عبياوطشهاديالهرادأكللهاانيال!صلثم+واعرصقانلأف

شاصحرلالاليتت"تكلعلىررحيا!.دلكيسد(2526امد!،الهكمالى!31

اليالأرص(لهر،1ارصاو!اإد+رالمردة.أعمانهماويسصسملعدضمهعدالى!ررحاسكلا!

!شإس!اني-ع!ووحيتلأسمحرعمرصاح!ر!،-3واحديخ!بهو!رعلا.لايص

93912احرطل"ارل!اب

ص!لىكلس(رالهكاليكدحلالهرا!عماد!سدالملا.اصالمكىال!رحص.إشصالينا

ر!يتكى!ومي.صلاملياتدصكلرالطمادااللامريعافىويمد.حالىإلىالتتخرل

21-ا320إشاتاو!طيته3الهاتعىاب.ع!اراومسانيرسطرسأيةحلات

الهض3رالك!!ال!زسماذ3ابخماررسدشع!قصالاسأععادلحداسه.الحدير!مداوسي

الطرةلأدسلرمم!!طرسه-علىزرنركلع!ورحهالى!صد*الأ،مللك!حانهم،صالهق!ه

يعلمادياتمىمر!مهلياليمرصدلكسعصرتدوالسلالحقسعسحببةويات!ا+الأود

691احمروحالمرديةوصالصصرصلى

لار3الر!عرتإلىا&سبعب+لأهـ"4+هشا6+طا!كلالتهـكرطالكاسلما!لرشا

للحرحرعيداصاطلدمرمىكرساادالاسصلنرعأ!اددلىإلهنلاظوردداالح!دويالقرتبحدرد

ا!معالمإلىيرنللة،طإط

93(11عيم)عم!ووصهاربجمطإ،،واتأدار-شصلكلأبخه!يىمرالنهىع!القميمرهـي

(5،)إشإسالىكلعلىالىبررحاسكا!الك!ماتم!ش!لاا)صد،شركلع!ررحيا!،

ميونلدولد،ككمتلث!اعلالالرحي!صمدلاشيص3.يخط!عفرلبصدالىألىعب!



إلىإلاارطلم.الحبرعال!كلاتس!ينها!دالهننهرمدضهلكالرنةالنر!لألىالهعر!ى

كل!!ركرارلهرإبكسنطايهردحاعةعلىات-%كرارلاو،1512ات"الالةإصانجلم!اهـ-

اصالاةار!صدرملش

لنلىتايارصكلستادشتبكردالمالةالنل!ةالهاعةمدإعدادمرالى!لحد!!حاثا

ضىهالاردللارصرطعللحالم!ر3112،.)إنباار!،ينرلسصدو031المالمكللإددابدالل!



عاموس

صانالنررحمكلتابىرك!ازاصه31امحلأصاومييما،-صلراالدس.الأجاأرلعاسسب

المد.سبهتروأيسعاصصلرةدكاد.ايالاحدتحلطشىتإد،حاعةأمةلهاكلاتمق

س!.مىواتاليالزووععام!ساط!لح!دالس!الةادكات!طرروع!.المراكلالمكلعلىالكرن!ان

01الأيامدارسحر.لهشكللكاماتأش!يةكا،تأتوطلهسماكنكىولمعامحساتص!ز!ما

ادتللمادجايصيلياتممسلاصارآح!ودبمدسرصطوأفيإبباشلصلر.محيرس،أجاالى3و

امالهماساراسشابكرالم.ايد!مزلا.ادعربهؤارساأماما!طأأساعوكل

بهاليالأيدتللهرحةأدرععدمحرلأ،اشمر!مماد،و!اسدل"رعاطبصع!يعاصص3را

دالمطاقىكوطحلم!

لسفراوستشلات!سام

(61-2ا10)الني!عدرامااليعاسسالرال.اريه

231-13)ر:الحاالنحرد!!اع!ا-3
51-،:12اكهـزعفا!-3

6116-ة21اصانيعنا!2-

.11،،:1-6)3إصيلضدالر++ط:ولسا

(1،ا-31اك!رلةإعلاله1

111-4،13)رلحررطنبلصاإدلا-2

(6،1-ا!ارطلاملأصطتام!.وثا3-

(01ا-9)7اصابلحالةصالحصاللصنا:ظ

.1-3ا)7شمالمراد-ا

7-9()7اسحوذلا3

-1117)7عاصسع!اع-،

ا؟ا-،)8للنطادابيالملأكهةت-5

11-91)الهردر!دبرت6-

.الأ-191115اصانهلكعرلةلرعداراول

ققعمنلراعي

،او!أمارعمملانحححةاروعثاءرل!صأصد(سرطةورحةكلامزالملا.يوليالسعا!رس-

357ث!



(1،،117صرارحاكطلىاسا

ع!،سساوتحد1،3سصحابالكلاتةالله!تعليدعاشبهرداطكةالهر!سعامرس.حا

ايامن!رعركاتححهع!سطمهرميصادوشم-ايهدرك!س3تحي!مراكلدعزرصة

ننرع،تكا.جرضهكاداطيهردات!اتتاندطرشالاورع!.وط1116أع21لأروشبمط!ة!تهرمام

!رطلحطهوالهالتلالشرقالىنقعشرعارهـت2!اح!)رعمردمرأ!سالمراةمصتليمد

لىاتاعرلد111)عامرسطارعال!رمىع!رالمالأطمعهرعاتل!سكاتالحالسالأوديةرسي،افي

المجرادعلىاترحتالهراياترمصاتاالأ!ونص،!عاالطلق.الهراليالحلا.ليالحيشلرصالصلمما

معاحنكاكلهأركلاالناوساليلوسردةالهارحرتاخراله!نت!هرالصح!الاصالكل!

كابحارراحنكاكله،النمالإلىاولمحالهحابإلىاالدافتحبلالبرليردلةحياعطا.اولاتصارعاة

مىعلهعحلممافىتململمدهر.عانتهص.ضش!لانحعراعرمر/إصايخلكلكةرإلىصراكلاطدمالا

سنكلر!طردصر!الهمالاصاعالسلمدسبرىكا!ياسكلرةط!رسمر،مبرالطص-رالحالالادممة

لألنبىاكماهـمخي!لد!وةالحخلفي!

7)عام!سسالاود.الكلا!أنإلاعان!أرعامرسسالكر.اشكردلأا،ضارة!صكا

كامنبأ!بمعحرار.سىشححةعلىدماصاص،شلطرسالمرسعهرردساكلس11،ا-2

أظمراكي.بحصا-ائطحعلىادىططسرسامرا!-ادىالكلا!اسرابلسدوصر4الشإيل

صحرأرصمىاصحلولىالدسإصانجلياا-لخكصهلملانلأااثلهبندالكا!متالىدم!صمحلا

سبادعاصسإلىوطد،ساشسالا!م!طالامالللتكاماكا!طادأه28(12اط)ناور

ركللهرداأرصإلىاس!لهتانلااوأصهمنطاالهر!)مملكهطردا!!االال)مملكةإ-انسلسرطر!

طساسهر!للمبنىكلربلةالمرةحدمةيمارصمرسأ!طالكلماتيه!اامحارامتندترمان،حرماك

الللدتضسيالها!مبطتأف*إيل-،رأما18أ8ط1،23اط9،8ا!اتاودابرس

المصالححلوعا،جرالحاتتالىحاطكلبفادصالديالكا!ساللكه

ساحمسحب،رحاسراعالادلسالىالارلاساأ،لت،أوليبكاصلأمما،لالهعامرس"لحاحاله

لمأ-كللا،سعاصصهـلزكلد11-5ا،71.اصانجلتناادسالر!لىردال.المالى.دداسالىس

طمامهكمر-لياسصكىرلالألا.سداوصإلىالاصامكلعهلهتحلمأىللكلصها&ص!الحىلا!ك!

نا،ار!لىرتال--اسساللهلكى،حيررحاسواعاصحسا!اإصا؟كادكلاالرىعدص

الأسردسيرالرلاةالحاسةمراحهةبكىتج!ما%ةالمدصلأصالر.لألا،بو!رتاللهمىمرنلطانه

!الاكساشعهللكاادواصةحلالرص-رالسلةالمرةسال!اشثمايما-واعهموليطنممئحرلهدو!

يدلهصحلى.رانبا،الفحصسنلا،حنار.!رشعمدعرةالحطلحدتللا!ردعريمصعد!هطرلالله

381)ا!كرمصةلهار!دحرةت3!حالماصسيالةاما،اناطصله!مىرحنرى4لالهكلاله!ت

!ععدتطحنبنةرصحرةكاتر!كا،يخالاصتكمندالى!الديحا!لاسرمحرتد.الأصد

لحاتهدب!!لههكللهرطال!سمادعا.الياللح!صاطالزكدرالأمردعرنهم!داصلهصابان!علةط

يديرصرعدلكطهررممدوصرتإلههمحردةمىسظضحاعةلكلل.رالأمراالكمةماطانرلصصكهومدا

كلنبئ.لىالأرصتتدرلا.لالقرليرآضسسات!ساماللكمامعلهللىاكياالكاصأمماكلات



الللايمالعهد!ياسل

لأا1"71سصعار!قا)"دقراا

ورحيرما!اخاعيطممىإلهوملترطإ-انلكل!عدالصر.صعص!لقىألىاتامصاسيادححر

عاصصالسدعزابالم

رمملكة،الام!ةوعاصتااطرونم!ةو-سالةكللكةمملي!إلىاتصاتلراحدةمملكهكاتل!د

لاسدتاوعاومااتتقدانتادل!!وكاسأددضموعاصتهاريحاس!يهردا!ر!حرسة

مابو!لكالحر!مىرمرآلورصرأدومالهر!ا!،اسآرامالالحهةمىإلهارصترحرطحا،

وسر!ضارللمدالهمشلهبرمماخهاأنالك!؟رماحماصلها!لا!للسها3الصالللددارد

حا.الىإلىكشرسملركحكم.ناأدهـانمرعماتحرو!صارالمةساصا!ردا+شام!إصانلممل!

الابهاللكةعاوت3أكامهسلتتمردمرةالل!عارتاد!أحا!ا!صةط،رأ-نهعر!اللك

ملدكهرآحارم"ب4133!3اسل2امطحرأنرعتلي(اهـطآراممأطتصدأتول)ا-انطا

رسلى1(1718ا!سل12الرتتوتوط!رداماعةأووضلمالحما&يآوامطكوح!انطنجلإص

سآصسلحادعهعرطا*صدوسللدآوامطدح!انجلطتلدد-لادب!انلع!الهيطرآحاوسسآش

ط)2إصأبلسوا-وصاتثلاتوراضسيأدبم!انجلسسهمرصالإصاييةالم!وا-دمرآحار

يرسامترلىأ!يمدأكن!رعتابرآضابامرمهتاردستابياإصايلمملكةامامارامسةوعحص

درحا!أ-إدىإ-ابلهـ!دأ؟مهوصترارسبرإح!ىالامزمىإصرانلعلىالهكمسآضاس

عح!إلىحاةطحلسبرانط7!مامو،!طا!مأطص!تكلارا+تحادىالاءالاو،مار
41مل2)حاس!تمىالل!اليأتايسير،رعح!!سبتكلمالمي.إصانيلإلهار!كلامص،لصتا

26(،-1،سل21سل!رلى.حماصأا-احملصى،أىلاء،الأعلاع!التحرةلمالى!صتقلفدا!5

رلم13123مل21رصههصبدحمرلم4تعلما!شالم،هـسر!راصاساممصعهدرلأ!ل

كلللن!ير!ض1127،عل2شاس2سلطعامبلحلعهملأ.ا!ختسإصانجل3اكلحرار!!نكلم

3اراسكلددع!يمهمطآرامارأضونراتنحه!مشدرلم،المرمى3سلارتمصراورلامط.رشامماع

!الىلعيلىالر!دكاسا7أإلا،ساتممىرااكساعلائمطساحلعمأرار!يهااتت!عايي

لاولمدللهوءلاد،ملاكلرأصدضطمرسدر"لىا!خاعيالطمرعماررسدا!وأترحلعمالدي

يرممرلها،لةار!يرمأداكندتابيادسد؟االأسةمدعلى-تماليلىدعا.ادىار!لحدلحرةا

لىدأاار!صمنجهردللدس.هـلى،م!نلعيمرتاتحا!لللدطمالحسطة3الأكلع!.طظالمار

درحه،للتاوبرلا.لليببر!ادسرا،عى.الأمارادالامهودي5181)حد.لاطلامص،الى!برملكم

"ربلالعادةدوحاتاصيلمراند3أكل!ارت،رالحمتالعطيةالتمروساكيإلىالكلاتدا-

الر!لظ.إصانجلبتمماعصياضماطا!ى(!)6.الام!؟جلس،المط!صبدسللزسح!

عصإعلادسيواحمةلهطهتددرلم(61،1المر*رادي!!حاةسلمييحابترلكلأمة،الهردإله

ححلاليمناطسالآولصمممام!ا،صبحدرلم4الرطرشميرطاسداتاللكع!-.علىالر!

دسدالسصكسمحام.بمرت!مرله2،1112لأ.021،،3،،13،1617خ23)مرضعلحصإ-اصل

.اسضاوصق.والأوطةلبنالطمعدمهلكات.الأتعةالهياةصأط(711-)،ارعهع!إسافي

11،2،مرص(،-3،86-،6"712-6030510،105-28ووحمما)عاموسمادوكلرالاشبر،

935



بسنتيالزلزلةبل

مدبلراط.واني!نراتسرآماانيأنرالهوارالىلركعىو.ا!ترردت،عاصصصرشهللي

انى،اررلةحدتتىثاتحدبش!لالأسه.عامرساليسة!رطممد*ليءبخرأصاعدلاومداالررك-

اللكصعى،أكاموفمصلركا1015،ردرد)طعهااضادرك!االىأرخى.للعاترحاصهشدبلةكاترلمحا

و!سطاردمارماعح!مىعحورمىعحرلي،اصانلملدساتب!ساملدلكمحلاسأكارواللى،سهيدا

صرتنلتعاسصصةلالى!سحح26161اح21ككلاصر!رىعرلاحطة!سارركمدسلرصسرص

قم75عامتمتعاسصسةارأي!طمق6،7عامس!ام

السفروعغاكات!

الحرار)طردإسرانطلنىلاادم!تانلاالى!دط.1111نترعميالسلجرسدطاراعيعامرس!هر

ا"ا+م،احمهسايمرورستامل،ل!صيعصأدعرلا-1115!الأاااطيتكاصرأمحاي!عامرس

محاميسرو!كل!آحرضحصإلىالمر.أصايس!-دكلهالسسكاتمرعامدسا!عدسشصرلى

شادح!حعرر!االأسيرار!م!طلرئراوعدالاس.،رحاالهاص.ا!رومرا؟-9،5)عامرس.الأحرا

يالهدم.التحارطلهسعاعرسوصالةأدرلضتدمق2-5عامل!سا!!،لايصرايليالمحر.صا!ى

دانيممكل.الأجاير!ذابحتصاإلاملحميرحعلرمماالنريالدلل!!يتلاالاعتادم!الكى

(18-51016أع!ادر!-90115اعاصسعلهم،ا،عياكىافمعلمه!هاللهءأطسماسطص

،!73نال!1)3!صادبأحرحهااتىالأمةنلك،عامرساليانام!رصرعكلهاالأمةكات

لألسفررسمة

الأرفد،كل!يدلألله

هـسامعصر!رأباكااالرتدلكلي!سانالاصالرل!طكرالىب4عاسسلصادواعد

جدالىل!لألىالى!يترةدمحاعاس!ا،مالأضتالل!!روفالهركة(أراميررلا)لحتحتسأشس

11رم!لىرمادكلسرحرد.وصلش!كرةدالالكالنر!لي!!لا،م!ا!لد.ساايارمى

رللطسسلاال!ر!رمدالحارالى!فالهامهالنر!صد.النصكدنالس!سحمه3(32

رحم!لهمنع!3رع!حياملهاال!جادةعاصسرشكدرصأللاوعردر!ر

اودماركل!عال!لطلهاحففاسأسهامي!بىاليإصانلعدالكلاتداتعاعرصالى!كرحه

مع-2659ت)رحعالفحممصصحمالرل!صحهطصد،1وشحدت211-126حاصاسحادير!اح

رعالهمالرمةص3رقادص!ارصصاربأص!3وبهصماصهلبخدكلرأرالترس!و2113"2ممن!

ركرللالارعردرلحيمعارا،صحال!صودلياماممر!اوالجرمىض.يمررممر3فاكصةأولعبن

لمركروم-مالىصماار!ه3وأعطا3اساسار-أطكلمب،الخرطالأرصرممالكشحر!أسا!

يثلراكعرصها

ليإلهمكحدتاللهإد(13-242بىاتاردرأطتثكالرسطر.ار!خراأ!عامرسهـصدعر3

ارس!اله!تسلكمرص!صحرأرصمىأسمدسي.را،الاعي-سمممار-عع7إكا!مدكرأ.الهاص



الميمالمهدإليالمدكل

(31اعاصس.ت

الطهدليالشمسعيا!

كل!3ص!ررعدر!ءنماوصداالهررورراسسصللارأصكا-.ارلمبلى!تللماصايخل،لأر

أسهميق!رالم7رلأاسةضهرا!ماحل،ص،رالأوطةاقيوالهاضللكسصقمرلشرطلهم

-3151،11636،84-61521123-12،1502،128-57)ليمل"للى!

الداكاالفيعلالا!هالإصانجللكىوضسليلأحل،عر.اللىلكشصراحس7آواس!ان6(

ر!حصتطصشاسهس.لارإلىن!حلارعلها

لأدحاتما!شبمينماكلع!رعلةواشمارلعصممرالمطلةالى!صمأناتاكندلتد

.هـللالمرعه-الهتنةمد.مرسطىأعلىدلكياملصل!رطكلص3عرار.!سرحردط!3ليار!

!صار!أكللنرا3-"ا5)،سامولدحدلاطلاممرالى!ممرمليلادا.الى!عرمممننهردللدمى

إكلالى-ايفطايرمدلكلىلىا!.ح!امىا،وصشنمدا!الهمآعطحمعأصلن.!انلااصانلم!

(1!-81،صاشأعالكمومعسحا7دا!وأحرلاكدرومديلأرصوأقى2الطهرصالىاعب

والتاريخالطبيعةرب

جرعحانصصلهاطلكلبدءتساتيالطتو!اللهلأ!ا9)8الطهرسيال!نس

عيهااللهدل!سةعامرسرلمل!6-"ا)،وطام!.طكهطرعومي11ا-1)،ال!مدكةشرجمحرصلة

اياصومد8122)تكالطرلادلمهىانكرسص!مىعحورمانمدالقيانحا!م!ططعدو-.

%ورماصأدسهارعادماتصل!هالكسدلكرا-،إصانلعرتهاسا

ديهوامسصكلتر(منالملط!يممدأداحاصممراوصىصإصانليحمرا!الى!ع!كار!ادا

لحلقماركا!الثيالعطىآشوررام!الحورلةالنى!كلع!ميادشهودمد!وسصار.13)9ت!

(9ا-110نكالا!لىدانرلحاليمهو!لأطمنتلشحنيقار!كدساداةكاتإس!انيلترحر!

ص.الأرتمجر،الحرضمى،الطبةليو!سالالهآكللهاطقارلارلأد-87113ملأكاود

لا!بصالسيالرعدارص،ك!ا!أوصراسسالأودر!3رالمررصهأرس!.يمرالعاممهرالى.الحو

!مطيمار!ألىكتدودحملممداكلاليطه3واياالمالكعلىارس!لمحننهاانيرا+نحاواترعلا.

الصةامدالمنحنيقمرررحرد.

اعاقبثملللكعرف!يطاياكم

شميكلإلىعاصس3صللا!ال!هـحهحتالرملى.ساح!د1-18)3المرلىاراردالص

طا!دلدبا!طلمج!لمدا-ائهل،صردااملكسإلىما!تألىتجعحظوس3111إصانجل

أعاقي&لكالأرفيتانلحعمىع!تس!إط!،راعد-عهدشص!!هرداإ-اشلايوالهطياجأ

الأصلسورورتدالها؟ش!ةرلدحهالدجسالجةالملاسةطمممصهعرترال!مل،-دسلكم!حملى

إلهمرالى!سبر.ااالحهدافطني!طمدينطلسالسرلةسيران!ير.ا،كلد)ظالصيدات

صلرمامم!يحدتنع.تصاصاصانجلحملالتيالأمرالإجما!عهد،الميملاتل!مرشصه.راصانجا!إلرانجل

شحهلموالراترالاتوا!،اووحلىحنقار!ارراع!،ا!اح!ىاتمر!ضةعلى02الكىط

ان!وت.،ليار!سممرملاتانلىاشحتانمتيةكا،اللىلىت!احكلرس!االر

ا+



لشحمالمهد!اول!كاترعرد.كلالمر!سي!حع)اخا!.اعرمهئصىالىلميحفقساسم

رالكراسة-عالحد

روصعالتدحلرحلأر.د!سسحادسه،الا!و-صماد!إلادشلحكى.لميالهال!سسملكى

-518)،لهعدلاطلاممرارسهلرملكملاداالى!سممنىللدس.وكلةالمحة!لا!هالهانطع!!!

الن!رسالى!كلمات!كا!(هء4)الاطل!سحقسرعا،شمعاضا376،اعمناوطامد2(

لاوو،نحيأوصيلارتنساشكممحرتاتكملىنممغإدياعبهاسانيأترتأعادكمصلرت،لححض

كلهررالركايااالهقرلبحرأح!اياما+سصضاد،تشيخاشكتعياسدإلهاانت

رالإلاديصمة.المعطراش!راالنىمرارساسالمس!!،ياطلةأعالملكل-305121123دا

شدك!نعدلمإصانجللا!،18)8،يماصاصكلرسالأرصفينمدمماأعلمنالبى،416-81،يممب

الىلالآدإفيلكموختلرر.حمحهع!حلم،را،نلالمدكري41طر..دلا!يعهاالسهد%وط

حهد.كطالرةمدوعاسس91،151،)حىحالنحر!سسطصةلىسكرسعهديرصئلمرتيصض

لاللجبمص(اخرتاع!تمقطإ،علهد-طبتملمىال!هدمصكاتعيهمارلىدهـامكركليححح

21)3دنرسيصعدأعا!كملسدالأوض

احلمىكلالنر!طضعملهالمرد!ابخارأوسصلسلكىلملهاراخازلإصانلاللهدعرةإد

43011111إصاالدلت،شزركلاماشترمأدببتلبة

مم!دلكهرعصاراصطعاعرسكادو!كلاا!61.،إ-انجللمعا!اداةتكلىاتار!ضمدكلأحل

!صصإصانلأصمدألم.إصانلصلاالكىشسكيلى.اتلا!لاإصانلتخا!إداللهعدل

اصافي.عماأألدمىكالا.وآرامملطى:ادرممى!917).فسمىرالأراببهاكلسىمىرالطف

وأساصالهاطفةاللكلةعرارمامناا"رمزشط-إصافيولىالثر!كلدصمرعاتهمخهأنعر

للدكرتار!امامتلأ!اصانلرم!1918.الأرصرحه

ثوملعودلااصرفولعمر*سص!

عمرا..صطتض!انماساياطسسباور!ادخطحلملأطاا-انجلعلىسشا؟عاصصورلعمك!ا

يهمدطلتد.النا3عدصصهالألىا52)،فيصرلصأرضلاع!،طر-ننرمنحرد،إص،يل

سى3رلادللمى!سسرد.(اياقسايراشاالطحمةال!رصرع!تالررحيرالمسادالاساصالطم

مادررلىالمبرو!رعحرلأسحراسالثد!الماعمىاصع!مرلحردمحطصردالحصة!نهمس

ليدولهمالحاقع!لصر!دلادالأدط،نحلأسهمرشىا!مركلزرسميالارسال!الوسرتمع

لاضا!لفراتكثهىاللرانيدالمعلىاتيدعصهسر-الراعيرطت17-؟61،الحمار!برم

!ص،صدصملالقانلاتالانىالاحقاتالاك!الطلاتالماتكرمكلهـشهادحسدالتي.اب

-13ا-،اموتطلامكلسولاحىاليإدرشحمونالىل!سرمباش

صاوت..ات!3م!صاصنصيامى!لى،ايارعىع!اطر-إ-انجلض!الرروصهكللأ!ل

ودادرالحلحال!ولكتمياكلميتمارصهاانيأس!لهاكلسمىوبى،سدانلهاال!!ساتإصافي

ماطنتوكل،،عانحكلساحكلرأعمرراالاير!وك!راالهلحالإلىوأ،سراإبلتإلى.ملم،رالامز

الاطدالحادةسممصنررسردراولىاللذاعالىجع!رتضكر،ننعمهالحرصراوسمرا،مورع

رلااكحرلاليأونصلأك!ت.لححتإ-انجلع!عصار!!سل!،-هـ(،الد!الحتةوالصادة

+!



ل!عيماليالىاسل

!طلع!!كههسعادطصرطالي،كاى12!-،!5)3.داكصرالركلالا.اطىولص-إلهااف

911)عاحلةإلهةحراحة!شطدعلا-ص.رحالاإصاجلصصاله(901،الا30،1،7)ةالمادمد.

الأرع!عضيتهمحرداداىاياولىاللماسلماسصرر!صس!صانجلوديرتار!عتا!وكد

ارل!،فعمعير!إنهيتس!!قرم!اص،لاشلاالىوردىعاصص!شر!ياص.أوأحص!صر!

-7113)الى!لال،مكرلى.لأ.رتمئو3!ص

الهنط،وأكك،الحرانت،المبمالصرأكك،راعاصساليميهارالى6(،13.تافا!ا

لا،ادلهصرت!-داحالارحةلهكر!حدالى!دىنابةعاصسط!نررماا؟لادجبرسر

ارلط"الدلالعن

شحم.الاديا-افصوور،.اطكلالانددكحسهوحاألىرأى(7-79)تاناللما

،ار!ينرليمددأصلحاعردو!.لناماولطملاإط!ح!ياطر!را!م!لهدموسالنعاد)مد.

بر!يلشححيعلىالمايةأتلد!ار!ولالللتطدساكهةطةعامرصوأى(ا-1182اريمةاللما

لمد"لىاصأعردلا

لبطصض.ا!اطةالل!سمات.كالسالاصرمرااسععلى3ناركلبراكدهـلاالها!اللما

مهميسكرلامار!3عر!،لا.،النماطامىمر"!أوسراررحا.*(-،!9)الأوصكلرحه

بفكلمجتعلم.الثحالي،المل.،ت،سسلهكارركرطاسمهرالهاتاررصامحه-اا!9)،لاح

لا-ليونقص،ص"تش!واليإصاشلتصاةول(-.1182ط2صاو!)راحدولا-

وركحئلاا!ادصرطهر.الماعلسشثلالسكالدالماحلصس!حةاكاإلاالترتالاححهسعام

سيأمهإلالطله-واضبا!،إصانجللمهع!و%آ!برانالأرلىال!مانيالياطةرار!لانللند

ادعىيهارالنل!ت،لم،صكإصانجل،د(أعمعأعرو،الحارةتحارالهامةرالرايسةنةت!11

ألم118911لأايحارارت،لىاطيريلالرسكرتيرلالهرالتيمسدالى!مماطةمينلد

يرىع!طم!ةءللوليل!عر!طدصالأص!/تلرالحر!ةيرمع!ىاللهلدىرمرصمررنو!لىيتل

8ح!رحألاددلل،يسب!ندرن!أح!صلرسلحرداالص!طدشعالسعملنداءلرس

المرموالهالرب

!يرقل.نحدباكادمملعلث!ةطئلمودا،مارسهاطابامالأدار!4اطمالنرلصلإ-انجللاور

نعدصلااتيالكيربما!طاكاإرضوالأرسةانلاسةرالنحبررالأرسةانلاتدس!هاصأفرنهماكل

الهاةالىالفودعا،لرصرضانعهاحكاسهاعدالى!صانجلاسلسمالإلأ!صتادمحرك!رريالتج

وواحاتوصنرقا+صانجةال!لالاتسيالسا!لهمرا111اول،913!وس)فاردأمامهوطصلدا!ةمي

،9118لارس،605)تالندكلصالتإلىالى-3وعاكلاإصانبلحاةلىصأط.كحر،واحدكل

!ا،أطصهرعحا!ياراكااعتا!.دكلادوسصااصانجلنحرلاتع!عارتلنر:(عاصسنام!كلامل

مى!كلماللكداردونىصا،ةعدهرلىلإصانل(دلكرأعلراسصعرء)كماال!،كللىيهر.ار!
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إكد(النىاعله)اديالى-عنا-رتعكاا11271215!)2الثحطه%ةجيلى!المظ

12911ط1)ناردال!وعد!اس!لتدإصانلعلدأطتس

ساماصكد،له،لة!ا!ا.-يحتهارحاتعاصسعلى!تاتىص4اللاسا،زية!نانىام!

ال!ساللرنيمرالدص!ة!أدل!!دجمكىرلارافاتالركليكلزالى!أسامال!سالد&

إلهامامياللرننلق!انيال!هـلةاساةدادللياالحدر!أتدال!ىالصرتداتارنمعوللىفى.ط

كلرنحمصوكةءكلتسالرإلىوأمام116ج5)3،داكهر!ال!كاب.اقى.رلحر133تالرالاور

2:111)إش،ابرمدلكليرححها!ور،رلررعادة!ردكللهبلقادمات

ا!الأ!أسص

الرووكلسكالي!!(الحرعولرالإمورالممرل!،إصانلعلصتمانهاعلادصالر3عاتإد

الىب.بنرلمكما3،حلتابيالكراوتمملع!ا!تايي

بنيل!!%حعواملم،أماككمحيعدىالحبموعررامدصببعسالأصالىطالةأعطغأبحاراط،

(1،6الىلا،

امو،"احرلىمدصةرعلىواحتسدتع!وأموت.للححادأشحرن!تلضإدالد،عكم"مت

7-18)،.الر!يترلإلىسححرادمتنعولم،طن!!راصة!نجةإلىنلاتأرشانرعات

الى!.لحطإقىت!حمحرالم،الهراد-هـرن!رل!كلررمحاتليتمدرلى!رالرتانلاللمح"نرشكم

11ا!ملااللا،نط!!لرصرا!لمناني،لص،تك)عم!91

الى!،سنرلإلن!ححرال.الح!شصشلةنمملة3لصررعر:أ!رماللهلدكايمحكم،نلت

211اعحد،إصافل،إلهك.للمااضمد.ذكأحلمى111)عم!

إصانططاترضكلر!04اللنامدا-خاألهيخناكادلكلا!لكحمحمتراسصعاصسثرنحلم

إرادتهاكلحصاحارمادهردكصلالكاصللرلهاأعهاإلااعهـامصية

صدطلهمأعلىلمد!اط-رصد،دضهالنصكصلعالىمرلهم.اعلهاديعاصسمح!كا!لمد

دبممنكيلاردكاا!للضإيهجاشهماطر!!سيمراإلهم..سامنديرحكوساحنىشلألحل

حردسالملىللى!بحرالكلالرالاا!ر.اطيرلمررصهلدللار!إلىهـحمراشللحد،م!عه

لنةهـعرتراالهردإلهالى!لعلباطصاطقونجراافواحمراالن!اسرا-الهردإلهالب

خى13أوحاعلىالإلبةالميرطكلاتياعهماالكاو!طالمص!ثراأ!عامرس3أوادلتد

لكلس.رحايرحدلل.اصانجلع!الحلةالهانجةالك!تلكىلمالديرلةدرطكتلر+اأعماقيسيرح!را

-12ا-21لدبهكا.51-911)!ار!ترتكلوصرانصال!دمملمى!!طلهاد-إدسحع



عوبكيا

الم!سةديممهحىعرعدعا3والاأعددوعن!سان!وشصىاستال!سصرأقصرعوول!اص!!مد

وار!حادمأوعد

الصفرومشتملاتامسام

.11-،1)،لدرأحدألدمطابةأر،

11عراد1-

-14أللا)أدرمكتر!إورار2-

.51-9)أدرمصرط3-

-،1(.101ادومعقا!الها4-

9112ا-5)اد-روما!يا

-116لأ15ظملعلا!.لماا-

(12-71اإصافيةعرد-2

إربادلؤ،الد.اح!ال!واصحانالهامالىأ!إلاالكا!.علاسىكا،راحم!وحمهعرلدلاصفرنمل

94إرمامع8-9عىيا،ا-469إوصيامع-56لاعرط،61-91،1إومحامع-،لأعررر،)قاول

ولاال!كلالآع!عداعطصهمايمر!دوالزال(22(7

مرسعي،صللى.حاماأ!بلاشكرطممرودعركلملراستادكبهماادالحلا.لحصيرحح

داالمرعصردمىدداصعار!صورياصدوةسدحف.كاالمرمناالىآحردد%ىكاوالزكلدكلهايه

94إرطاسدكحتلمسهرضملالمعصدأورثلمنحدطصانيلحد:إرسالزسد!عرسا

يساسات*برصلكااااااعدصيهاالايخلا،3رشتياطااررش!سحا.عدوريالىب112

31911برنجلمعا0عروريالال!ايرنجلرسصعرلدياصض

عريدبا)راسدعدخنحأعالك3131سنللاور11)مدكد!ال!عةأللراأ!ا"اتاترمى

حطرأط،،1315213111يرنلناود15امرططلى-الر!!ميهد/4-7(3يرنللاوده1،

381لرنجلتاولى"ااعروركاشكما،!لأ!،3117لرنجلناد!17)!ريد،عاةعلهلكردصجرلى

حلميلأسهلحرار!3لالل!رصكل،أىحىرالدنمعمبر!ص2132م!في)مي،ودلاوط!أ

ا!عدع!دمامنمقةالهافيكد.ال!!لال،كامانبالى-،،لظطكا،نكىأررضيمرصصبط

لرنجلطكاع!كدكابكىرلهرا

لألكتل!*ونضهاماتي

الأعمادديالراروةالإضاوا!ادا!اليسلطرصديكيرا،4عديامرالمرأدكا!.الحلاور-

لمدمارمى!اسرأدع!لالساف4م!!58عامالكلماس!ورا!هاررظملقرطالهاصة(1ا-،1)
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.ضنر!رلأمقالحاصاذ!لىض!سلساأسام12ا-اا7!ساس!هردا!!الهردعددةثحدالي،

طااأحذأياملمحهرتايياثحصادصد،-ألى،الفرلأرالحقرليررسوالدارعرلدباس

لأءس،!!ه4+!+الأهولورسر!اولرلينلالمصلرلاالاي!اللمردلىرولحا،183-16

الصايكنالةلاصاممدمىجرأسرادسرعة3الأيمسلدلحاياعرول،لا-ضحصك!كادإدعا!لاه

(12-ا6)سالأملاد!كافينن!طمق6،عامإلىكاشطتا!حبرحع11-15)سالأعحادادلالل!ررى

المر!طمرعييادحننة!عاوممنر!!رر!ول!ح!اح*لمداأطامق4معطالىقيكا

للسفرالتارلضةلضلنيةا

-عرواميالأصاررمدهالهدروالسهدسإشاواتايةعهاشدلماصاوسرعةصممىعرسماصر

اقكرسلمحي.حاالنبمالحهدميأد،مصرردطرأرلالهاممه-عدمحيا-الأنادصب-اض-حا

ديالآصمىحافلبلبرحدالإضاوشىرل!3-115)ملاحيميتحاعهوردتإت:وآصر13!25

دادوم-إصاشلسا*مة

صح+ء،عيرعلىالامأطنرندانكرسصسالمحى!ارسدتوتدأحرش،أووم.رالكله

بالحرا.ارمبةايلاللكرجا!3يه!اأ،رمأرعىصضر!مما،12ة25تداالد!احرا!يصمى

أيحأسايطلقرمي،اشحةحلحرأسصوتمدالتالحرسوالرقالهر!إلىننعمدهالأدرصوارص

الطتيالراردعةومى(323تك)،صر.حمل

معأدرممحا!أرالىما!صرلتميحدتأنهإلاياضرار.ردطعلالهلكىلمكادرمإصانلعهأ!ردعم

حرتهمارييهالأدادساحا!ادنجب!اللإصللا8-،2ت)رس(39مل2)صسألواعدفيصا!ااطرد

رنصصلأسهال!ل!سسر،تالكلماتمدرنسد،أحرلىلألهادر!عولاا237)تمي.رط

حار!مندشلص-دولىحم!ءالحمااض3الندالحهدرلحظطالةلىإرعبر!ترلايىالرا!ارجرةات

وعدما1417مل21اورمنلل!آضا،1!"321أدرمداردرمرم(لأ،لأ،1!1ادومعدشارل

عرلديا)للحاةططأدومإلىكرردلهاللسطلماادرمإلىكلرداأصعتا،نحاصاالدضسر!ر-س

!ردترلديادوم-كمصطرلمعردامدليضدل!اعص،كمماالهرداحعرلمدلكرصأدوملثىا14

م!اش.-137لأاسرصروإصاشلوممر،1أ!ومسكاسالسالححهنمصالفدتمارالأصسمةإضارا-

اه-13سلاس،391كر.51-351"1،-لأ522ح!.،-33،6إض4124

حلالمقالايعالق!ر!يمبهاجصرانى.الن!قةالرت.االحص!رسهماطق!أدرمناطاترشكل!ت

عثرداعحرمسعاصمرحسلداالأ!حم!لىاضر.مق587عاماورضمص!رعسااا،صطلااضررس

ليالالج!ادرموعارد250211)حرشمسعردامىا+شمامعدوعلرا121-،)صاشضرطهال!ع!

(11-35احم!اراحباسواصلرااررشكلمم

رحى318ص53+،15!35حر(34516)إشأدرصهشاط!هآدرمشص،3صرمراامبمأ

الحلتنلسالت!ح!كاتصدلدعر!ر!االص!كةالتانلعصرطتاياد-لىكادال!نتدلك

لرلىسدعىصةا!ااصضاعاإ،!م!161عامإلىادرمة.والأ!أدرب3الهاكا!ىساحاس،عبى

)1(لا!*ء،حم!؟وو!!*،+ءا-ولو3،"ه"2.7

()*3ولالأ+اي!().ه+حه*+اسس.7،10

!



اللدبملدمه!الىالمسل

طسرمر!تزأمق،16كلاميهرداحر!صالكاسيمكلدا3طادو.ك!الطرم!!يولكىدالىطس

اتهردع!راح!3ت!طم.تا1-9عامم!كاص

السمرلدسالتهصضسون

كةوعثصانبريملهر،النصال!لهيروحدد.صرورةارأمةعىعروربالصالحارصتلرط

ر!راللهضممحالةلصصإنهالنسالبها!سالهماتمكاصهلهالعرأرإلاالسهاوالحةتحرمىصد

رمر.لى،و!تص.لحطوا.الساإلايد!ارتطىردي،،يلمرضصر!اجامزلاتواايخار

بتلانثداشىاتسمسس!صسبمهملاعسا،رالحبنةالهد-سلهأحالأصطكاريالرمأد

هـنيلهكقلأيه.صحغ503،1ت)سلدومالدلكليولادانهالإلادصيلال!راكلاتس

لي.صدلمأسهعراادبمالىسحلتطالىل!!دص!دردط!،لحصصورصاللهومل1،عكللىرلمص

،لحصالعيرءلالر!كا.كلمك!رلت!،91181لا!!تاود)اللهرصاكالحيالإطلالىعددلكس

عتىلمارسوصسه)داحعتسمساعاسر.شمرولطايحردنجحصمة!!انراحيرىكاعمود.

!درصبم2317ت)صارلىمحىده!ر.رلاأووسادكز!الىالروا.سلنمهال!!رصةإريل231

.!ىالارلالح!سي.ليبكرنصيكالىطيانطلرا*أرصيدىعىع!لدسلإدا،فاللأار!

-،3(9133الا!.ادصىلي.ع!لا-3لأاكمكوسه

كلاسطسصهرداعر!علىلسللممهىابهؤعد31مىا!ص!وررما.أدومصدصوةمرعيلارصر

صصصلكللإطارلةت!امه4محاصملهاعلىلأورمعنامماالص!نصرساار!صكللرر!مناابمححها

إلههار!لرصالاصلرلاأحا.

لندعا!ألسصلثر!ماوإ-انجلأدرمسرةالعطراش!تأدومس:ساحداديهردالثسلىادلم

كادالي.إصحقأيهصلدكأب!فر-ماعحا!.ا)أدومرعيرشر!ا،حررك!اللاجةالح!ارةمورا-ب

دللاااالر!ماصإلىأطلالالاسكوثي،ررسالالكوراضهالىالهعرأك!لأسهعيرإبير!

،2513شكايكرول

سالطتلأصسالرا!ان!ملالىيدرري!الحلحصاولململكل،لكلحدالأحرالىدحالحلدط

إصانجلك!يلالح!.كل!المراعاتقراكومكلط1116+تثرس)نالد13م)تثلرنجلميالت!سة

ممهحلعدلمرل!الرصةالىسسحهاك!ارستمرسإصانلالحار:الأح!ىالرفةالنر-!نجة

كا،نجكا!رالسلما!لكلالىلنرار!اداةالسراصرطوالشرسوسضاماميهارحامر،اثرلعه

وح!و!رلمتييمااكاداوعلاتترحدو!ال!.لهبنةومرأارنجةرالنمر!طر.ار!تولرمرأصاررا

وعر!نر!الأح!ل!.الدساتاسرصرنددالرتالمجاة!لىالطلاماالىلل!4رالراطرسكيرة

الاحطاابردات!،عر.البضبتراعدوالتمرلته-أ!وطصةرالممه-تدسالثر-!تر!رمدا

ورصهالأ%لمراعدلجرمع!طلنا!حرحىلها،احناواالكلو!ةرسهستلماوم!ا.رالكولرالحاط

الىدياعلىدطانةرلأا،3!25132اتك،الرتإلىماميأسا.التلصاياريلاللتليهالحاملايكلر

(2116117)عاتانهلإشا،ديرطسرسمرطعرمملارلا

الى!اطمر!رألىاشحطا،ساديكر!ادأمتم!راتيرتمابالأحلابةسلص!ةرنصع

نهصر!الثز%ر:ديبمطنلاللآ!سردر،أ،كمحولالماصلاإلهه

ححرسصللهليالنانلضحةرلحمهالصصصاحئديالاكىاطا.مدوتصرحةفيمررريامماديوط

لأ+



ار!كرلاح!رككطصالحرملسمرصرعاعدكادوإدكالصفىنعكلتإلىالهرا!سهاته،الأرمىإلى

شرشصسالأصادراحهالإلا!ك!!الرعيلاتالرعدالصكررط31)مدد

رالرم4،الاالىب!ضأله"!+ا،دحكالبهرلتطكلاالاسكندومكللكاطليكلادتالاد!لاصةس

لالرطمعوىت

صس،لحلشرالدلكلزكد!لحران4المالىليالنرورع!سمصيار!لىبكمرأملىصطال.صالهما

ابىملأدرملنىلصاذاالصهالهماكلعرحدلا

رالتحار!الأمكلليحداليردااجمدال!لحلاص-اتد!،بعرولالىصراعاالمارسطىدرمما

نخ!الديرالناصالهاشاتدرم!لصظالصرتاحههـلدالوراخار.كفلهارتانانىال!ابة

حلالمررةآلاماترطكبرأإصانسلمحاتك(1،مح!ر!اولى)آ!مهمىلمصصلهر،1-يطالرمردس

اتطمرةالاتتلبنةلالحرةرعدالىليلكىالىنر؟رحكالرعدا.رصرسولأحطادلىكطدحرلط

اد!كرملحلإلهأدلاممرمسشحاعالنىالحر!حمعلنلكلارحدمالهاككر!لأ!طأدرمر!ما!

االأج!ةكلهالطسالأج!الرمس(51أعل!3الأكلم!

رالحاتلتكرمرعهسحمتلسهكنصعه!حدت،لهر4ا!،مسعدكد،ممحدترعحط

دإلالمحلاصار!رمدلي.ادحاركنىاصررهـايكلللخط!كرامتبحلمملسصلا!دنج!ررب

ولدف(17اعمده!اةعب!كو!!ه!جل،ر.ما!شس!دإلههليلراشالإسادحلاص

بهانتطمرةكلكامالينكىكلالنلاععسلتلمطىلرتإدكنرل3صنسر!+!*!ا

الرطدشاالبمالىالرلقع!لصاالأحوردىنحمهـةساقصفيأشحدترلاشحعما!كلر

رالصلاح

أدرمسكادممادردطآت!ممدالرممدالىسنقرع!باردمار.احدار.طيشمررتمل!هاددم.بها.د

الرمصعمدورحدلكىاالخرميىأتشالأسميراروكا!روترلتر؟مصرمرار!لكسايخرس

انصارليالىانقالإلالىكإلى&عا!صسأ3سح!رار!لكىكانروباوسراركاأراسهالى!

حررأسلر!لين!ر!ل!مهإلىبملركاطدللصسعرلد،لل،إفال!!لياليعهاعر،أدرمع!ى-أا

لر؟الدكشلمحلالهالسملا!ةصحمرانجا-ادرممىلأشداصص-

للحلاصالمطيم،لرابكمأط--

االمحرةكداصرنجاككمحصلاصككالماس-

عصر3مرض،بص!ربخممم!صشمأحد-سح!لمالنر!رميوحديالمعر.دتند--

تألدسدسرتللسصالمةكرملأد4سلاليكللملطتشاىمد

سحىشسطسترع!عحلميدراعيلىسلصتعاعد،حىلمادد!رتسسكىرلمتوت

16-أ63إض)3عحبرالأوصع!واحىيحمصرأعرنم

حلصهماعردهرم!نما!صفمكللينانلألسبخحدتوأحهـامهر%انصهعهدرصالصاحانه،س

6391ض)المدبمةالأ،مكللرحلمددسمدكهممرووأتممفه

كا8



ا!يمالمهدالىالمدحل

أكلطاطع!طىحرديرىكاطيىأس!لهرسهروكلنمحصرد،شه.!رتاليعرعدياقكإد

اياص!النرلهمحدورسشحدتاني042110،116إضمامياداود؟نلكملالم!ط!الاشاواتك!لل!

صمرء117اعلدضل!عىصهيحولأ!!رصادص!لهما؟ا.ات!اوادصهمماوىلرا!ه13)الأ

21!()عمدللى!الملك!لكى(727،)!الدلاصرصالدكلرر.أروشكلاعها&يرلةمىصحردللدس

(1115اردسا.سالأولأطإلىملكرسحهرياالمالممما&صاو!-+!دم!ولاالحر!هـسلي

نمدط4ساعر!م!ليونححه،-الهوثحدنهحطسرصما-ضرروأسامهاكيالمزصالإصارإلى

ليزلا.اللهترل-4الأعالإلىص!.سدعأدبنىا+19%ارلحةرالنلالصماورحكقرول

الصرضنرق!يالاك!الهاضمد.ارتالصحرحئ!لي!الاكنايهاحدعباتدتلكنكر.الأضاو

ل!نعكتهـإدالهرا!!ساتههأفىشرىاص،الأومىإد!ركلشتكميالتانل.قياولاشسلنمرا

لرقألى.ال!كحضع!ند(،)عد،ار!بنرلأحمردطلىليالحرمسدمرصرعامككادر!!لر!

اا!رحشا-النرطرتل*حطسرتطراياع!عالاالحالى

(1)2ول+!هول!،ه17،!!3!أو،

+9



يونان

مدك!طتؤعاحلرمراباحرسعنر01،نىالألاأصارصاكتسصا!دبرطصرلانن

تحساد،ع!الأصدىالأصادكافيعىءن!أبحنصأء،وملة،ولللصندىابلاح!طروعاروايا!

رجةاناليحلمةسال!يلةالإضاواتإلأتمىرلانحرصانكاتيالرةرسانلسالكنبرالآصارمده

اييلصتكأطرلارمعام!تلرلا!،للسشحمةتمةبدلر،لى-صاط1(17-711عمامرحمهالار!

س!اتهمسرعرع.الأبالاتيأما1،)3ا-ىتتدلرماأرلسكلات)لحدخصصك!اوتما!ةس

اترتإدالاسيترداك!ار!ءنطياطتثعلراا!الأح!ىالنر!أرلاصانل

شصع!الد.فحااعلارهـيواكصعراليصديلإ-انجلسدلكصشالمحد*المرمداسأما

لل!س!ا!سرنمرصعلملادالررناالكرسحملممااله!مىحلصرادطلك،نجدساأرحرداص(برى

كا.الأنجاريطبري!النستالل!السرياتنيمسكاناضرمرال!(اال!ر3اسماو

عديا،لنيللدلكنعرص

السفررطشلاتاثسام

-ا13-11)اللهرحهصلهسطسرس-لأ

11ا-صو()3)نجةم!م!3

11-31)تإوطرعاحلدلمااالىط-3

النبميونان

ار!كلام-،الصى!ةكحرإدب!صحلصإصانلتحمرديراش!سامسأر2،1خ1،ط)2ميل!د

لأ-!8ولطثم!طالىوالمسورحال!سصادىاتايسدسطعد.ولسلهنلمأكلىإصانجلإله

قلنمتددمرلىإلهإوطتكاتروكايرىمىعردته!مد-تهك!مديرسادجمكىر!سانتىلامن743

شللللاصنتحكلم

راصحا!هـ1112،م!)2لىمهرودادىالنحص،اتمرممر،!كلاداداعطالكا!.علا"رنا

أشاىص،ديئا!ككلرر!5اءأ!ةل!41)ح+!"ح،ل!أح+ايلا3ورككدويخيأنجيدنلالححيالددت

س*،!أ!!لىا"هـ"!!ى(!الهرد.علاأحدالعاوولكىا115،ط)2صالدكورالنصسمر

ابىسباصلةاوتسأمهدأ!افس!سامأبامليا125،مل)2ليالدكيوانحصلصمراشاب

لأ!ل،الحالمتأ-للصحكسلادأبمتلعال!يالهرتإدق!صلأر!9111-17اكل)إيياأصات

ثموربهردحاعا!اتمى،لىصترلىارايمداادع!اات،كالصصمدا

لونانلية!رصا

رلادالمطصالمدمه-ىإلىار!3لانلأأ!يسسيالىإليالى!لط،صاوا!11سالمروود
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مههكاتوتلكالديةتتط-رافلم،إريانرسةلهالكلرخص،أمامى3ضصمدقد+له،عليا

!ديالانحا.عكى!يالياصعلدادالهإ-انلتمحاسرأمم!الاصالىررموأدالىعلىشاله

ش-إلىالحر!أسصإلىشحها)السرا!ااضوعاهدرىإلىالرليالالا(لىدرحمهآرس

محا!ن!رقالمةكلادتخىالحر.صعيملر.لحدثالواإلى.لحاشدبةا،!لارطاابا)أ

دطسلاداماحربهايح!رااالحرإلىاليةسانيالأستهرطر!را(إلههإلىواحلىكلرص!حرااللاحى

ينكلأدعى4إلالدإلىاصرح3،نامالكللرولرنج!الرتة.لطخفلأعرمأالبحرلهليلامتد

رلرطرضرحيريادع!الترعةلدتحتاللتمد.رنتس!لبرلراترترألقرالهطأسلااساالإل

الحرلىيرلالىالحارةرألضالحررلكىالر.أسخى.الحرليطنر.الىعبهموأتحلفهللحا:

1،11)،محاطسالحرلرتصلا

وال!رالبحرهـالهالملاصلملماد!صبرطريمأالسمد+الهالر!صوالخفللملاح!-حلاصرشلهءلاد

ضصأيرصأرصكهيما،اتايىرمىعلكمد،ماعباغمالها!سلادعدالزعةوقتاديصد

رأءربرطستسرسراارسدالحارةاد10161،،8-119دىالرادوةبت61مىاسمير!118).ات

الصسةيمصلللاح!كا!)ورمماوالرالحرصعا&ىالمراتإلهارلمسلحدنهمإبهراضم!را،المراببنس

ادي،11،اع!د+إصانجللإلهاللحطةمل!الحا:آس+(الخلمةالل!ارمم!الحاؤاعالسيترحمالهمع!

يحاسهعنالحررتصايحرليس،دطرحراأرو!دشهارادمك!الأء.ظ،ماعبهميححللاحفىإبصلرا

طررارلحرراد!حةلهرتحعراالطمةر!رالرالحرضاكال!اب!إلهكهر.ار!صلالىطرحاد511)عدد

لهمببالحقسييدعرله1(!-2822دكناولىأالأكامكلإلهالمحىيا!(16)عم!.عهردأ،

اطرتحر!ليسلادسكا!س،لىبملعمصحرنالأ!دالى!اط(1،-11ادأعلىنالمد51!ام!مور

(1!أالرإلىسلالى!ند!الهرتدام!ال!دأسااالا،لالأصطحالال،نلاتماطنلاله

مىكاحرالياياطراد.النرامت.،ايارحااتالصطتالدتلرىلكىدس،د.لةوطا2كاتلتد

لمإرضتد،تطلىعلىظديأحدبرطلىادغ!الى!،ام!.!(عبطلالاداةنقبهاأيامنلاطير،ر

كالى!ابىاملرآس!انتأللالمحاحالامرأواحدابرماإلادأحدلمالني!!!ابحنفتالك!م!وللفنهت

ررععراكدجالدإلىرصرحراار!أمام!لدللرا15)33عسرإلىكر3صمرحا،رلرااصرمر،درا

أبلهمساد!لطلمارس"الدنجةطر!فةسراحدءلل

رلم.ورحمسمالد!ىايديثم.سالدىالطلموص.اردنجةدقمععرصرا71أعالهـماللهرأ!!لا

مالحدتلم!لهشد!طعارا-مرلاررعحطان!االأ!حالحمهثملىلصعادنركلمادىال!لفع

لهوصعللدتلحمتمادايحبد،مى!رحلسالدكةحارعإلىبرصاررحرحل!هالو!رطليتر!مهكا!

ال!طه.ح!تسا-عانلكىعطام!عايهارس!حع!صتجحصلكيممرطنلرقارتنتيتطيةاو!

لصدطدلحرد،يرمالىداسالىوصسانرالرمميض!ة!ءرا%عناار!كلسوست

أحلمىيقمإد،رحنهدههعع!لىالىللاسحه،!ضص-صكأ"لانلأررداتسةللرةالمرت

لمصا(1)،عليهامنمناوكالىملكضبلهتكاتللة-راليفىلناسشصلماتيالينطة

عم!3أل!ارعنرسمهعلىسسعطهسد-سانهارأطمالطر%حهاو!نهاهـحالهابم!ع!شس

لدمهلبرى:لمحلاص!سمرحلم.-لا16)،مطادرصايطرمرحسالمنطىرولادالمحرسدعاصا

161،)ءالصرا!ابريحردرلمنامااولكبرعلهاشلتلتدال!طت



التميمالعهد!ىالمهـحل

الكتاللالذمنلألكاتب

دأد3كل!ا3سالاصحصسحد!!اداوعاالص4تماروصالكاتح!ل.الأرارتعلهت..ال!داحتص

سديا،ن!حلكارلهص!لاالليالأم!وصأوشلصصدا-أم،لالسلناوبسحدتالنمة

رإدا1125،ط)2ميدكرادلىس،دمرأتيسبرطلى!لىإداعط5اءلمورا!،4ا!ملدليا

مزكد!.-لي-لمطواحدللوسحدلارلكىمقانسال!دحد!لدالمر!رد،لالسلمرمماد

ليالكابعهاتحتمدتا!مرىإلىإخا،ةعحدا33مي)وودماس!!الحكسعدولالهبتةمد

كر،د!ص!أدوعحمدلرىطكلأط4اضملكسالهدتالأد!برسالهكا.الحىالاصيعداد

رنماب(-66،).إثياأليكاتتسا!كلنبرأ%تاامصولهع!تكلايراصطةالياممعدماوم!لى

كايةيا!عوصحعالخارش!إصانجلكرارجساطةاالأح!ى3الآع!رت3رحت!اد!الإلهص

اكاصالزرالىالص

ونلاتاسامنلات،الحرتحروركلس،نعوتتإس!صكنع!اسن!"ا!،5!ءممما!صررص!عىأما

ا!دمىمأقانسالمرلى"ألاا14،رلسا+با!.ضمىت،الرلحهالىلأحردالاعراصلال

مىمكل،تتلين!احالاا!المسملادأخداصانجل)،اعدالأشدا،لىالمطصرا(التلةرطأددلاعناا

خا!طعىلمسوالطملىارابمالنررارانلإلهنا!كعهم!حعتح!وسسالمس!ددمما،إ-اشلنارمع

لأصماتاع!

اولها!األسارررادوأ-رع!اسىال!!.عدسطسداالم!.المدبرسحها!كلها.ا،وامد

أ،م،112،!كل)ميعه!حااسمراليسلالىألىوخسود3كررع!3!!"!35لرلجرادراود

ددكلاانمياكميالأحرالمصحلالنرىصعر!طسدمرفهددف!كسر،كلاك!آشكبىاناسصطم

صاومىأيحطمكلرمىس!المصالىكلضيمللكلاصت!لتحكمللكتلدسر!إلىإر!لهكات

وطلىدلمجحعرلههابرى-ملك،طألروطكيلفأدالالرراوال!شعرمىألهاطاليفل

مل)1إ-انجلاطككها!نحمدأطتالام!ةملكنلالمسسالتل!عدلحةمرسعليدكزوشكروحما

2،123احاصرسا)أوامملكيهرلقحددش!رطك(39،21سل2)أدرمرطك(121020،3

مىلهدو!لا،مقاناصالتىزمىصالأولس.ا+لا!سسخل!،ال!رلمةكا!الماللالىأبماوعى

لدرورإدناواادبررارلرلى.لد!س!ونأخ!ددالأىصداالتاندسراسرعدىالأرتالحتدماتحيرات

لحلهبر*لحإدراروالياسالسالسإلى(مقاطاصالت!لى)ا!اليلحدمارصيرعإلىال!ر!ن

ماإلىطرحمابرصع.أرايةعاواتفابرصارت(ض!اوأسمعط!طاتلآ!صحقوكعرإمهاقانلاال!ت

الهرتحردلي!سطيبناداشرليمرمىصايهبن!د"مم!!اءلم!.ساطرأدكامق1،-51ب

لمحتمماتالمجهأقىسهالحيرعالحدو!!!الاسادل!امرمداادرالرافعرلال.كامشلاظ

يرلادكادكاولأ!رنجاتمرد!!حلنهسكركلالىحاوالسال!رو!الطيةلا!اللهصالمحرى

تا.لالرثلاتألامنلاله،الأوصملهسالإساداسلكىمكط.لطلونلات.أ،منرتالهرتلطىس

كرلادعىأتسحدتسهرسلاد،أمماملاريسكحرتا)السصاملكةصنجحدتركا1،/2193

رألبناالباالسمعنمتكاني،،لححراتصافلالنموالارح(3-1121الرلاظ!سةكنعصية

(-213!سد2،-1101223-719ط1دافجدعدناو!

ظ!لخةلمةلأ!هالايرماد،فمةاخحعالح-عالى-إدوفاوا.ولكمىأممدإلىسحمدصلقدلل
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.صط!3رمزلا.رمقنداتهمساليمس!،تلهرد/مىصامبع!ىاتان!لهابتصدلى!اكا،حيمة

ثل4الأح!ىللاصماللهمحةيطهرالىتالكا*اوادشع!!نلأكرءسكرولدلاكرلالىعرثان،نلالظالىأي

الصالالاسنللالأظ!دادسىالصسحعارأىوساإصانجلتساد-أمه3لمانررعاصةسى

!اإلابرمكلشكرراكيالحالالاسمل4انرحسسردككللنلاأرورصما-151113دلحا)

ر!دللالى!،إلىصحيرلىش!ا!،مىنتلاناهـجهلحبتةإع!الألحهيررر،البههرحمالسال!!.عد

)لحمىال!عدالدمعا!دنةطر!همص،ححرا7أأعالمالدوأىهـطااللهإلىرحمعراإد.رصامرامحامه

حرعرلاصححيشكد.ا&ىالأمر(30311محهألىنكيالرىالرعدمدمعيهمامحشإدرحهم

صلارسأعطمرمروا،برسالىكلاداةشامرالأسهمهـلدصء.الحلمماىادبريترميلىسنجم!+وحالاليح

س.صا،المدتالأمالضنلمحردلاعهبرلار،صرعدالهيمىالكلاتمد.اير.الملالىوتا

نكت2الحديدالحهدسياداودةالأنالأر-21113!1/2-98لصانلفيةوسالنربمال!هد

الحدر!عهاكح!رالىاصأ)تالىطكهسرما!ا1912لرنااالمالحالام!يشلأصا،الإشاو.

يمعالأرصاناعيمىاتلأطارتد-اابل!اسعادبرسشنرمافي.طكةنانلأالصاداتسي

عنبالىإشارةالهـلاتمدتمدألا(-119اطاتاود"مهادبسأعيومردالجاداحكسة

اشةال!سالت!الهدن!مديىسواصحالرط(نشك!امرىدرحالير،دنلايحاقرلحبة

الرمزيهالم!رسةامحابوعن

،،حمات،أربمات!يالمحةسير،د3الالأ!ركلابرلادالهم!الىمىتمبر3علىست!ي!لهم

رإحالاشهمراحههـسداد!إلىصلاتمرمعاإصايخلصارمرأراتىمناندبماالى3آصاللاراضحدم

!ارسإلىرسنكر7421أم!مور،ر!دلها3التد!انهااتىحاعدادكر،لافلأرانل!ع!

الحات،رررصا)طيرقتاتاصىوؤرصدكر،فرلهالحرضالدي3لتدالإلهارسصرا،.الأعاتتهدبط

ا!لمىحلالدىالحطةاللهلحمرةإلىقر%إضا:رمد.،الىلةلأ!للفطحامأ،صله!اسطهـسطرد

جماصةحملارويداشهمر،-لأرصععرسا،رأتامالمحر.سو.الالحراسالإلهأعه(0141)اعدادأكلا

اللمهع!ه161)عدد.واتوالصصرالللالهاوحالق511)عدالحىطرداتألهار!-اللحعو!

الأدرعصاسإلىسطلهشدمالهابهرسي!دلمحاافعد"رحزا!صالهداك!أ،ارلهاسهآحا!،الدسة

الدا،اطحى3-للرحنىاإصايخل)؟شكسىتملا-النرطمىرتنص(رك!طشعصدالنى،يةالأط

الند3السمدشماتتمالهلي*كل!6!حهولولهما!لردوص!121-91)أع!ادالحاملتميرادكلر

صااضحدمميأللىسد74مرمررسيآط!3ادأد129(-1119مىرالحمطته+هولء!!ءا!،+

!نهمااار!صإصانيصسختانصاالترلى)صال!مرضعأطلالهامهل!!اشلالىم!أر4التمة

لا!هم،االيأرصاأضراوصصالحامةرنلامصر!درالمردممة.النلاأرصمىصديلالعصلور

للحرتثاليةسمر-احاسةاربمامةالمرسةسمرالدي!لرلاد11أ9-11)مرشعالى!كطيرتمس

،،-،5113ارباراحعأالمطتالدتر-ى.اليأوضإلىسصالمطمرا!رتاإصانيإلى-ارست

لنر!رفهدلكررألىمىالى!سلمىإصانلر-الرتا،3إلىشنبى271،5191إض،،ه

رعمصادلكأمكألهاإلا-166،)إشرالرالحرإلهرالأرص.اورإلهمركهر.الإلهلأدكللهاالأرصى

،.وا!.النناأوصإلىحلأ!عدالىلهسلمىرأح!ت،رعاعاوماطىلقسو!رط.الههاالىلمعلى

حدررمىصاكهاامكيرمابهدلاللآضرإلى
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الصبمل!عيإلىالدخل

عدسارأعهملى-كاسل3مارممااصماالأرعى3أأطملد!لنهاد.للس!لل!لواليصث!3كا

عطا.حم!تأار!صلالىطلحا-،عس!وعاو!مطسالووفشدالحر!سيممالىاللاحر!النى

(-116!11!مورأرلحررالدلوديحةد،ثحرا

ير،نصرارإلى!ة،ل!!،اثلالصالكريحلىإدالكا!..علاصكصبرلمهارم!ىاتبمحا

ام!ى،ر!حهظمحهإلىنرأ.رناتامرتصالإشاوةلى-عالحدو!أسؤلاوسحدتمرداطس

طالىا!اماليىكللكةالهاصةومى

ايامنلاطمرسهسكر،دكسأدإمكابةسرمللسراولكهررد،سهنككاديالحبمالحرتصرمافىا

دسدا!و،ناتلعالساالسيمالهرتتصهكالىالاعتادإلىيخرولى،،!نالزاروستسلىكلالالرنلات

الى!ححهمورم!وط،لم!مرالطالىنجيالرصرعنمداالحرإلىصجططتد!لبرنلاتمابنلانة

نلالةصهـط!االمم،لحر!الهاصلج!.يالى!لأاليكلالهر!لمهع!تنمللالر،دصصلأداارأى

مامحر!عىللحتاكهدل4مي!سهمالكب!د!عاصو3س،لى!أعدادحلهميعددأ48كصمىاعحاو

صسأداله"+س!!اشملنللكىسالاعاديالأم!المىمحلرةسدمسايهوم!د،خحصانلاعأمكه

لأ،صداصلحهص!اتكاحدلدتلمحررسعكا!رى.ا!ىكر،سأنمرسهصلىرلاالص

رنيرسر!رالدلةا!رتسالإضاوةلس،عحةمالىأرسفند!ا*كاكرلحصآماااساماتليلخنس

الهرتتمةضعايىا+لاركلشتومكلاالحاحلس!كة!الا؟ءرايتار!+ا*صاالإلهةصال!لاتةإلى

طي!الاطسدميس،داشلعكىا

ال!وع!فىانعلىمهالنىماوصعار،حاراشلاعليورأحمرعاانلح!+كىداءابكرودعىاسا

سقدحمالةسانادايرمسءوألنىالحادباحدانلعحرناأ!حدتم1918عاموتيالرعيسقدحالةس

الىس!انالهايرمتىاثفىع!رسهسحاوأحرتانلع3لثاهممه4مركلاعدح!راحدىرمى-الصالرمى

11الحلدتالحروحاسصءاحث

السعرووح!هاللاش()الأصحاحالشثرمزمور

ضصكهثل*،دلراتفلماكلانالأ!عأد5،لأاح3!ول*انملد3ر.دالطيمصممد

والنكرالهدصلاس!3ادلد،دركى.جالطاعلصضكرصس!د!-الصص،صبخل!وألهآخرا

سصالهر!ارور.رأم!المانرلسدولي.لهرتحردسإلههالى!إلى!ر،لى،سص!الأولالعمدسلله

منكلةيسصرساالصضلااالأرلال!دسدلرت.حا4الأصحاحسش!اولالمل!أررد،ال!إلىلكرط

الىا،عتادلطل،روأصالحرعف،ال!-الهام!اس!لألىاالفرلإلىلأل!س!!طال!م!ردرود!

لي-لأالتيالىسانحا،صطليمهااراودالمروةمدرددكالىعدماالهر!احرللاليسلا!كاد

سا-يبصحىالحر-عر!

نهها.اطانمما،الأصحاحليانكرصلا.الملا!دورسح3رالحامطسمىالكامو.علاركلى

عطماحرلاأعداكىللهصكرعرميروالرسوالهس!الصقمىللحا.ضك!صلاه5،لهاالمد!د.

الهرتحردلاسومر-،لما!لالالها!د!-امحأملهدىمفهالسالإلىرمرالرتمىلحه

شالهرتحمرلوصنيرطالى!حلاسصميد.ارنربس.صا،الأصحاحمتاسإضارةنةن!درل

وانرابصال!ريرحدا!كتاد:ر-االساصرالعدالأرلالم!دصالتانصارانمارضيخ!
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سأصا+،-.ولمححكصارالك"سلالصرلهحهارالأصحاحطاالراددةانحراموساما-اعادلعةاصاحاصه

واتع!ساكارالهاردةالأرص-محايتى،-اطالأساملالىصك5،ساصالمحر-اف.،-عر

الحههسالحا!تالحاراتمد.ك!رماامرصاشحدللاالا.لىالرتمىلهاللهحلا!رصتسرامحارلة

اعدااديالصطمالمطلهدااأا16!إواا!512إش)تادلىرطمةرلبعةمحادع!شطرياييالتيم

م!االكرنجحةور،دولع،الحرتحر!سيكاد!باالا.!ي،ل!رقالرتصصلاصهأسكىير،داارل!

ال!لىسلادشد!الهرتالى!أصلمدادترمي-

السفرفايلا

شلالةمىأك!بردلىأله3رمحامدأك!%.رلالرلاد،الحرتاشلاعوحد!امم!ط!ص!لسكدلىكىيط

رالمسالصمهمى.تجةولأفىكصعل!بخريبرلارصرأدالكور.سرعا!الهرتتضساعداد

الي.لهافرعجالسالأم!للورا..!راصهس!ححا.د!حلمثرلاروكارالإووانالماتومخهاكطحه

الر.عورطدمارحمهريخ!المص.طيرر-ورو!إلىألك.عل!ىالمرللي.سهاهـ!اطدخ!

عرلعكاأك!رو.اصاسإدراب!كلرسان!ه-الدمحهأرصمرسعكار-7(3،6ح!رح،2")لرماد

اا!اوا!شهوا!آتثى،وعمهاللهعطوحلمهبخقاوال!!اله

ضمرلألهبرصا!صلهلمدالرنجةالنرل!نحراسةابهزلدمةرالحلق.الصقالكلندممدمماسصدرالص

لم،محرأال!طبةالديةيروإلىددسال!.إلىالهرتلهكدلىأرسدرخىحىامللحراللهلحلاح

شةالدكةرلأركرماا!صبسدضتدالدتألىياندتكللهاالديةع!ياديالىاصهطسهيكلص

(،)3منطواحدلرمسىمرطرماكينحطظالأل!امع!-أابامنلانهسهرخساح4ركؤ

بىأملآمىاليسرتحهلكىلمرالدىرال!اشبكمافينمرمالهاكادالرحرةرمداالتحهركراو،

رأ+اعالماللهرأى"م!315)3صبر!!كلر3مىمرحارلرادتدللراايحرمو،ددا.كالله

11)عددطنكمىض!أ7سعفمعلمالله!د،الىدنجةطرتهمسلحمرا

دلك.أرعىليكلصعملماكلاميصاالىيالطرساو.ندكلاعارا!(حطيرلارعصدلبااحلمى

3،حر،2،)مراحكرنمزرعطمك.الىاحةطن!ج!اأعملألى.ا)اصالانرضشالىالرعملعر

شالبت!دط،لأحلهاحىرابى(،يتطةولدليدرطبأرالهايةكلتاللهراراد60722-37،1

اضكقالا،!لكتبلةرتكاتليةترانىرخها.رلاسهاتصلىانيالب!ةعداشمقتاتاللهد

(1ا-1)4الحراصهرضوالهاثكاعاا&صالحطتالدبهلركلاع!أط

أورلص!د:طرمرليارماكلهاالأرعىحاناللهأ!،الهتتةمهدالندبمالمهدليس!دتأديحدتلم

وط+،رضصضصدماس!ى!رأسا-شارسالرصعروو(سنهرعطمهصهليرمرالمالملكل

ا!لكلاا

رشدع،الهحهنحردحىومكا!،ومادلكلبةرطلاإلهاوضصشصسنعصكللرلارصمروسهى

تاضاتيالإلهةالكلسةإطاهنايةيرلالىإلىار!كلة.ركاتالإنادوأجهالإلادسوالحقدالحيه

الحفرقسرا!واجااتدلهالأحزررحمالىسكللىإدللمالمسلاملايلىطلحتالمالمإلىنانألدكانا!

شحرودانداممااللامصانحسرلىالصدالىع!لرصمرالرطدراللاما!اترادا!النرلكل

طنةعدرطمةآ!ضصلحر،لطم

(1)+!اله!"وللأ.اء"ىء+!؟7"!3.!امح!5"7!ء!ه

)2(ا+!حا01حا+ث!ط!51.اء!أ1762
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الصدال!!لىحنرقكلالنصدانيرالإلابةاداك--الأخرةالىدعزلرلارصرإد

را.جمىار.للىتحصدرمما.ضاسلدر!ءممىال!طسرالحاكةاالهامةديرطصرلةر!مىفلك

،مشه،لحفةكلرا!ه(الحالقم!.ان!لعوو!الطمهو!الدالى،الكاسلالرصحلكلالسر!لى!!عن!-

ش!يقملاالدسان.الرماكولافماشسكالى/عالرسراليالكرتأرحا.!ىالرسة-كل

رطداومم!!لأىوحه(الاح!ىالفعو!ثكلكلكا-اشل

لكلوص(ضكلر!سيدراطس،الماتالدتلى،للهايمالهسح!4صيرىضحبب،الص!اخدلي

سادكاكا!لسا،يرلالىاليسلطةنلالمالعلدعحطعهمرل!لع،ر!يتمسمجمتللى!ا،ثادصي!

ب.!ل!درطرن!مااا-ا،5إشاتار!،لعحلور،!وظ!لم

صرردت،وأم!،و:ولاد،تلةكلس!!دلكلرتالداسةاشاعرو!،دص!إر

كلاصه،كهحرالركانهالححتغأدرلطدحصرد
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صا!ءلحهصسحا،حاالد،شلص.لم!سةطوحى،صيط.السريلا-واصصحا

،ليوهـبرالدهص.ضطكرلمإوصطهأصمى،ماأسهرءحععاننهعى.ضمردرلى-،لروض

سوةالاصالتةالسس،كرأعاساالدس.،والسراالملاحثاصكتإدالطال!!رص.ارص

،إاالى،إضباتلاعدأعدكلا!يحاالىالصرصىالاحاصالمطص(لطسصيدكل!طعدلدوصالأت

تالكلاداتللهرنرعاتتارلهاسك!شايهلرحدألهع!ارأيمداناكلدلرسماسحدلاأء

مقسنانالردحسبهردارحاله

السنرومشتملاتاثسام

الحر!نيالصمىتماندتع!مم!.إضطص!نلمحاصرأد!مملا*!ءكلولالمرصددسي

كا.سميالمبهمةوالأووارالإشاصالأ!لر!رسالددىا)مطكة.نحا..،وحادبرت!لاتوالظاتراو!

!لىشببمكىالدلىالكل

30112-ا؟-،برانلتم!الممرنةاعلاد:لىي

611-11)نلصا!-ع!ل!ا0لتحاا-لأ
311-21)فيصا!!دعررل!لساا-2

(21-31)حاد!د.اطر.صاأ-3

:،11.-،11)،االقطااسةاسدالحلاصعنإعلا،ت،صاة

(ا-6116اثرد،طمزد،تءانابناثل

.1-12لأاالإلهة،لركةرالىعدالاحاعيالطممنالكند.رايما

او!أ،11-11،111الكر.ليعطلمر!رلارعاضسحالهافكلانيالم!ةاسلأرمي

)!أعحر-كطنةعهارردطحلنم!أالهامةالكالةلهادكلولمسفمدحافيلىواول26118

!تضليلملطدالصسا!ر!سالصيرةالديةمد،رتنع+ا2اع2)فاودا1،821،1-911

اله!!الىاكم،صن!ر!كاالدشمسرنحدصصرامحا.مير!لط!بهو،1سالحمروكل!،نجمطه

وص!ال!لطهالصسسالنر!اي!شتراتصورلاقى4رفياررضليميالكلسشصصمي،الحرس

أماياعلاشهرسط!لاآ،ءلاررراصحممهمداطما-الاطىمدلكلارلحهصاطلررنصلمه

.م.قالثامنال!نليالعظماءالأرس!ةالألبياءاحدمبحا

الاححةسالأح!سسانلالةمحاهـدت.ممحا.إشما-مرشععطسرس-الشصا.أمامى

داشحط.إ-اطثلصاطحعالملاعومرشعاناصةالحالي!نثرعصواعاممادساصسالاخ!اعه

صتبه!سساناسهالنصرعلىالرش!لماصهطاللراللاروصوضسشأارضصاطارحلأ
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للكصدتاالدكيم!نهمىدودارامرالعرولىاليمحا!برحعووطالمتيرةالكادحةسالطتة

مزكدع!رمداا+2أح21ل!ضإلىال!نظعرلىالصد!كلر!،أحرطمعلاىد.!اطلهرت

نأن!راسكىع35!!نحلكاتمه،لز!عاضالدي.عامرسص.طبحاع!الانرالأي!أرالا

11521!2عاصس،26صحا)تار!الصسس-حد.الرا!3الطس!حا.عداليعاسس

المدالةأحلمىعامرسمصرحةعمساليرر!11ا-1-.7.لأ-ا

ضإ.؟-6؟ابحاابحا)!اودصحالهليحلا.محلدلكركله!إشما.ا!سولالىطشكا

62)اومالى.حاعرطوص6-218إش9-،5،1محاا-58إض"-لأ2-امحا92،-27

اللد.حرلاألاممىالمرةعكل،راورشمعبىعلىادلرمةعلامحهارأ.شكممعاأددل!12-ا"

حتنهسأشرت.كلساتليهادك!تالش،ال!طةالاتومد.ا!مادمىن!يمدأتتكللانهأرش

علتكادألهمجاعلىاليعامرصتايخ!اترسال!تلهلىإر!سهنصصرتسإرباصجا.،الأص

!هاكتكلىلماكىالرتلي،الأضويدقراتصالم!ام!ومحهابخىللكرارةسةا!إلىتر!لار2د

ترادشداالاتكللا-سرحمهاالركدالسارسقتالإصانجب!!سفطالهاد.االتراتممهروعاالقرة

ااشصا.حلا!رعد(إصيخل)الالتالشئالشا!طانذ!تينمرارلابخحطراش،ا!ر!ميايهرو

ا!سالىمات.دلهسيحلابحاإلىاللكىاللارورجماة!الما!ةكالأمرومنلايل4مقماصداراكي

عإمرسماطحدتمناا-3ا2)صا-برصالانس.االمصصلحامديور!مانهالمدوعلال!ط

!را،طقرانكال!احرسع!يحااكلدكا21111الريعررال!رلى،رالك!العتيرسطم

جانهمساللهطةتحكىخى،عهدارحعطاالىورماطمالةطاللرلىوع!،رةرالهاتاددجاةليدلك

-الحرلىيىساحا!3السأسنمعصالر"

لان!.ح!امى،النصيعتكادالدى.المادسالمب!ال!رمرشععامرسمل.محاعاسرلد

ألىلكلمألس.قا!لأليممحد!و.مرحهامكاركللليات!نيالطلمص.ادقتد!لىالكمايةالييخةاكعاصة

ضحي!مماكلرررالدسعطاممسرلحهمص3حددوساطاثرالحيم1الجرالمص!،اقىتحرسرا

-13؟3ت)التد.و!فيوكاللماشرسكاوشننرلى3عطاركررعهمسممو!كطرن

5-30.18)صطاث!للساد!الك!.الأحاع!ار!.تقاصلا

-ى!نر!لروطصرحنار!ررحلزسسلا،بدىاالكي.الأ!.مزلاصالحكىرعد

ا!عقاعي4والطمااررصالمادمماادايحاا!لهةدعر-دياعليلدلل!8-1391لحطهرإصانل

)ظردضعباباسلأنانلسالالعحةسمتجارلىاكسالكدطأساز3يهمتالنيالكماد!الطا!مرحمحه

الكتا!ةوزمغلكاتيا

اثملدارمهمالندلةالحرتصاما.الع!لةطصىكطايحتللصناكاالصضتييحاخد

طاكتاني-1218)رالأعداد(لأ1-12113)2عحامابحاايارلىباللاءالأ!طحاتألىي!رد

،يرى18-5ا)،ص.للحرالكاتمرىرإداعابخضعر،تتانلااشبلدرلممماللكلةتحرور!ل

اشسلدبر!712-)7لىاداردالصأصا)6-116،-116ا)6صالراود.للحرالكا-مرسحاط!

ميتان.الح!نؤكاتحلالمقالادسالنرلىصالأح!الصصصلالسهاحرعصرإدلهي،له



يم!ضمعهديىالم!حل

ات!رصوصلى!ط،مدا،ع!ظ!.أشملدكد-شاساكللد!،اسيم.الحدساديدا!ع!

1-67يحاامىالدكروا!.-اسإبرادكالضلل!صاماالصاح!ا.ي!الضراتراط

رسحواصلدس!أطالىوصإلىلاوصها2.لأ-7)،الهرساسامهحارصسدسىحيرتالى6(

نحصسا!خاوا!ي.إشحاسعمحادشص-.حرا19لى،كاظحىلمبحاسادللاعتادضر،صابر،دفلا

ومصانماس4ادنة3الأصار،تإلىشبر"ا2-57محاأء!ارسها-13ا-93إش)الحدو!

1هـ67،ظدد!مرر1،-10315-،119!12لاأ،12،26إشاالشضرمرنمصيم

737ي!صااك!اوح!تاووآطبرناميهرداملدلىعمرسشهلدأيحا(اد11)يحاالأولال!يرصح

محاحدمةأد!رصحالإحا:لحت!ا-68911!!!ماأساوارد.رالكلماتش!صااملى687-

عدسةمله-!اا-78)الأمر.اله!اما!687-715عامكسصاأىاللكح!لاصيحلالتتاردعرشه

دهارنيأددشكلالهحبهملىالجقماظرصا-آضرملكمحرمطأعدمام!17عاماطادنة،لكراوت

وكا!حرليا-اللدحكمح!الهللالحتمحاليالهامورو.يحاوكاد(91سل2)تاردحقةطعركةا%و

اللكله!تجاقريحهركلا!الرح!-*!.ااعرداا!نالأ-سهإصلاحسل،ياتس!الىضحا

القاوالنحبدله!ااييرا،لحهارشساتعمحرتاتاموما1-191لا3إريا)تارلىاسالأفي.آ!اك

الا!ةهـلهحهالد!ؤمحاولنامعكلاإعارأصاسدر!ياالأحدالعر!مىبخرولىعدماكاار!مى

علرلىيعسنلهيكعلمرسحهانثلإصانلإلهار!،عو4اللكحرتاس،اياساللركصتممابكل

سه،ممالىامرصالى!طاأم!انيرصاط.صطولعهحدرلم،ر!رايصقتلهكاسايىال!ليرلا،كردا

5-لأا18)!ط.لهسدرلمآشورطكع!رعصسحعكادكححدطرت

السفررسال!

الناداسامكالشمعتحو!،الولبانالحمال

عصإعلادصي!دولأأ!!!(رسرطهلنهمخهور3المدسعطصلحرصهصزمطاليكدا

،لمط،الكرتول!الملا..سالى!وجاشميمجحلالح!رادماوالمقا!سشقىلأله!مم،ار!

صل21اورفيأسا!ع!.اياع!الأ!(طردا!لكليرشمنماألصاطارندم!ااصانيل)عا!ةالاص،ينط

الحلسنمرلا،ا،دضضا-علىبخيدصللهس!سسعادسهم!دااتع!صار!ادى(-91؟8

-ا.!11إصانجليتحطهاحلومى4كل!ر!3إاحلص،مداكلل-رانسامالدمما!كاتوتقضه

8-191.)انماعلبمصحملأ!دحاو!مغحا!أنميم!و+درحكلك

إلهدلكتيص!دلكفلهالىلىسالثلواحورواحتانهالأفاماوورك!و!،إلىالبىرطت

لعرتهرادلا،ادتت،واتسللهوالأطتلى.اشةالهالحةالحةإمهايميهرساشحهلأطشمون

لأسالىيمال!اصالارت

لايهص213أصاحا3بق!رجصولكلأد!اكصا!وض!كلملكلالمراحمةخةصر،ور

سطاصرحلأكلادميحاويالى16111)2شطرا!رالأمان،لهقيلكمىلكلينر!ركدت7رالاو

لمحروطركلهمرإنم3ضلكل3ايمادادار،سهاتمرصدعرالاصوالكىالشبررى،اتطية

دلههمعم3طردالارع!الرارالح!الهس،الصحس،7إللاكدن!لشر3واضحاد،صالإت

للاار!،إرحرحر!حظ3عطادسنىعمحلممرلكط!.فمي!؟كلىرالدسممطس

(313هلضدمرءلىافىدلرمر!برضهـتصاشهم2-،أا،)3عثمرحىلرللجم
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ميولحكل.الطاسدي!صلىجاةحاركلا!!نمى،ر!دواكما!طلمكلشد!طتحةوطلةإطا

السكنهحطلي!لكرشح!.الى!أسامعد.مرطكلصلر.

!طلر!،رساحدوطاوالحرتا.كحتحر!ااطترلخهردلإ-.السلاملصوصحةايرتوكوطإ!ا

شح!،!كحثلصهر!ص!توصم21ااطوناودا!-611،!21،رمرا:رالإصالىرلهالىحل

(11،21)13عايةلىكصساتار!رحلسسا/أروشلم

برهسالظرالنورالىسيحرجني

رلبهي.الهلاصربوكه!لأدلالحرإلههعطسرائتا!المب!ضل،1الك!تح!تالكلا!شلك

لاءر!.ار!لي.وططصحرتالألمتحرطككدت!سدد.إلصكسي.حملاصلألهأصادلهأرا!

-%!اكلال!و،إلىصحرحميلىم!ومار!الطذميحلتإدا،ألرم!إداعحرسياصض

سرصصررلىالأد-إيهمنوعاىإلهكار!اسنلأ!اقنل!(اث!ويمترلهمدلكيرلد.الأعما

(1-77)!تلصقاوا+تةاط!

ياماخر3!يويص

حلأدالأبامآحرس.رلكرر.ضكلعلىالنادواللهكل.ارحايبنصلرمالتقي،اليميحانجح!ت

إلىتحمدمم!شرلورك!ردإببمرع4ضحكللاإيهخمريابلاللروورطع.الهالراص!ينايايكر!ار!

ال!نحرحصهرلىصلأله!هصر!كدلهمىما&الر!لبلااحص!الىتوإلىاد!حل

الهر!نعلر!رلاصط!أتعلىاتل!حلاطحمل3روطعكابردمصيطصال!كلهأددضلمرص

كعلألىتكم،الهردر!لأرير!سيكردلالألهنجةرهاكرتتراصدكلكحلىيليمدب

22إش!اولى،!-411،رالأطالمصا،لىإلهاالى!3يانلكرصإلهه3ياواحدكلللكىالحر!

51،(102إش2616لاوس،-ه0113،-

عليأاشهدبكمشتماذاشعبهيسالالمحبةاله

مداذاشةاتكلسةالرحمؤالصرصرأعد!31ص9ا.1-6)اسرسالراردالصلحد

صتداطضسماوانر!ىلهارطلبصسةمي،مفأطاد-كفحتانصالس.الارطلهحلاصة

اوصالحردلةأرعىمنأصمدقكإشعد-اضهذ-كدت-نكلم1أممكركادا؟لكأصمهلم.ضأياك

ر!تابع!ع!الديالنصكحلاصكاشاتي،رصر!ددسصاطثرأوسل!اطرةمحن!-ص!

.ملللى!ولحرالادتاتيرميالحرمي!حهالدا!الصصالارسوصساييىسصرايا.اللحح

نآمرعاندنجهاكلىنصياالألأ5101ح!رع)سالى"سمكمالمكل!مكيخ!ام4شحيبالير!

رسدأعاصاحرارلدالىو!صرألاالاسسدك

لننعرطعرا!اطأ!رامم-صألنمانتتول!ثهالإطبملهنرحدلاااتللىحرا!سرمل

6121ادعرىمدمأطنحا!ضام!لمصوالحال-الحرىالكاط

رالأحم!مرالرانعالراضإلى،لحردةطدو!ا!.لطسابحنرالحتمدسار!هـطاد

اطررح"أصال!3!لحررلمتشهأطصتنارلبهاحملاتع!شصمرطإلىيلى!لىالكر!ة

لرعدأرمىك!الىمماالانج!لىإلى
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!شيمالعيالياسل

مم.الى!طله.رمادايدركلردسردوالى.لمععهااليالحطهالكاعطلصإ-اشلتاد

مل-،.اطكلحرفاتأنندمملالم!.لجه،أسحياد-الىانمع63-6،17سكر"الينجاد

-اهـلأم!مى.-51315م!!و1315.22نال!)"كرا-اعا،رتالكاض،كالورا،!ض

اطكلاصار!3!داد!الأممك!حاط!،مطا،ىصكلسحةال!اص3نفار!إلىأسومل711

31-161!طتارد

شمقلاس!اعالهااد.وصداعهس!!ادرساوالهىالساو!!دلها،يىاصايخل-وكص

إله!اارسعهداصاشلط!لند.الصالهرعلنبصاليالحهالمرةع!ا&اتاتالله!ص

لأطار!امامم!درسةحمهادا،طرصيمارت،أطلمرالمحردات--ددحاطرضررأصاممىمملهطصكل

وضامحا،عدكل.مطمهمكرمه

!لاله!.نمعالىإلاالىورمك!طله.رماداع!18امالعصماا!صارأيهااد!رأح!لى-تد

شسهضالحهركل!دأر!الحىش!دألىمفط

رالشاع-ال!نرعدهلمادلللا،الىحه،!سصأرعلك.ر*صانصلدلكووركلااد!الهى

.الإساساحكصرررحةعقراس-الها-وتلحر.انما!ار-المدلكصادالكىال!!ار

-!،91عررعاسهالسهدمداصكلا!نعالكلكرر.عىحالطا.ممكرما،،صا7سكإلهكمعا6ض"!

شلهسصحدلاالساجمه!!ا؟سارصال!اشطاراتكلالىطحصا8)6صامي-الث!ممد.

21-18)7،لىالة-لإءعحطالأ!إولصه!51صوعا-ا!3كاكل.ا+ك



ناحوم

اولصةلىمديةإلىدكرلةكرط!دالمرمصسأ!ع!انعع.كلالمىتدىكهرشي،حرم

اشبالام!اطدتا+ضت

13إشرد)طالص!الدتع!!ملى.تمالةوطاالىبننللهوطإطا111)سىع!رحي

وأكتدوأسهسمطألترضإلىلهامترض.لاحرمما%اللهصى.حاإعلاد(11،121ولىط19

3،صتاتىال!ةكاتروطصيرؤمدتومياالرتاظال!رطت3جىمعهدفىا!لهلسأسها

الغيكلردر!مما11151ايهروحرلهمطنهسالفرشالأحم!الح!ص!سورصكدعسمدارلكس4،حرمكص

المصص!كاالهر!سأحرأرك!رالهبل!ردندلاح!م

لسفراومشتملاتل!سام

(1؟-.:ا)وم!كاللهوراريه:

(111الزسصرع-ا

(71-ه1محاصعمامح!صطكلاللاىضمهصراللهعلاح3-

:لأا-3ا20)د!رطها!ىصارنانط:

لاا21)سال!تراللاسسالهاحسوصف-ا

كلسألهكص311-28)للأصكارلىيرى-2

(-12813شرألى-رايةكأمراجسرى-3

.81-3:91)سضطهاسسض!يااقظ

111-8-3)هـا)يرامر!نللىيسلمط-ا

(51-311)(لاسحةارات)برمم!،نبناكاشحارتهادوتاسبرلى،!جض!-2

-1317118الج!ادلهرللاكلالرىأحادجهر!3-

13911م!!كللضلضمالأ!!نع-ىكهورسعصكل،-

لكتابةاورخمأتىماا

،لإصالةسبل-النررو!ل،حمرمدزسرطدزسا61!مطحلالنمسرى!رطأ!اس،!نض

!روع!ىمق668661-ص!مااصا!ذلدأرورحح318الأ-اكلررترعهااطحة)صأصإلى

!عطسع!نفعسدصةاساص!)طهطعها!لا!:،رةوالهدساضابالحيأ،ممق663عامانز-

18أعاظ!االدتمتودصتسن!ورص!لهاوكالىأسلحهالعمادةرسمم!،الملاسرعاصهدميالل

ىنزدا.مق663مطرلع،الىي8(3)الصساطجةاأسكلضرروصالإئا:رردتلدرلالها.مق
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شاحوم

نلمق613612-عامك!ماساحرم-!وغدمق612عام،لسلعرلدنتطلالهالر!س.حا

ضبلالرىمدبضر!

!سمحنااللى!ب3!نرصرمور،لمحنهمهالأول،!طحهـسدأبرىضرطمرلا!رمحدترمدصرلح

!صس!لىة(ال!سةلحورالأرلالأصاحمماسا!رركا-ثقل!،احاءالى!.مطعلىالحفا!هـس!

ل،!السرلتنجرتكطا!7-191!!رلىلارألاتشارلرنابصععد!اداردرمرناة.أالنحاب)

لصاب.الصاوأعطمطح!فكاوولر.اسلصأرالنرة

ضرط!!صضحكانالأصاعرلىرمحهالرىحصالمرصصميبرليانالاصحاع،ص

للاات.عدصىىاليلاحرمنهوكا،كاترحدالعر!سد

طر1213)الأصحاح!مرصعبرلىضرطكلشحدثلاالأرلالا!حأدهـرد،لتدب!.المدأدجر

لةضلطش!مةنمايةرمرراكننهالمحهاللىرلرةصحدسنجحدتالأولالاعطعأد!الت.عدب!ى

كوانسانلأعحاعسالم!رحة

النا!لخهةالضلفبة

الأضنا،صاطرتعماسةرميبدىلدتك!-لحلبةعلىابص!د!ظحرم-ممبمكالا

ر-صررا،كاتللاصنلت.لمطاالحكاممبهافيالىرلدأضررشالوحدطرحا-ع!ل!طصا

طلواضرط/راصحمئا!-رشط

لىافياث)اللكةالتةطلأ!حكحثمق723اوامطصةدضقضطتملاصشمكأ،مومى

حرباوملدكلرداعلىرصصمق107مطرس(ياول!أطصتالدي!طهـ-الملكحدهس.رطالس

لمالهإلاميهارا!نجلا.،اروشبمدصطرحاولصث!10102رحل.شطنة6،ع!را-لىبمرذاملك

راعحصصمودم!ا-حمثا--!ر136ا-1813191مل2لدأطالى!يلرجدلكمىككئ

ممر!حلةينردلىاوعرم،وسلطبنوصب،لىمرأ!!رمأنرة

ر!ع!يالهحرمرناترقدنطلحدطأوعإلىاضر!طلرىرصكا،لمالأخدحممابركل

811-3ا،حرمالمالدحت

مهمأطاع!صتممالكمىر3وافما!اعاجررحالأا!!لىسد،طالأن!لكلدلىى

رطدثحات(طهاالامصاطررتداحلانردشبا!صاضرطهاعاو.مق635عام،بالأ!رصتوسد

سلكعندم6!1،عامرسيالأشررل!،يركاملطعننعصالأضرتلنحصاتاترولرالكداص!يالى

والطمال!يخيالرصدعرمرمق61!عامرط!دحديرىرشطت.يالل!لك*لاسريرمعكالناالادلد

11ا-،23مسا13-ا33ش)نا،دصىيعحهدكللضرصاصطا&ىاالىطحرمسرلي

السفررساللأ

غيورالهالر!

دىمدكدةل!لهموفلئنى*وتركاتاصاسلسع!لالهعرماابرلىاخ!لراتلاتمسا

ط،وابتر!اتادبميا!ردرو،شرا،د-نادبكلحصألوررواتهـانجل!لطبمرولكصالنمد
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اشيملح!هدييالمحعل

صمهيحلاصىيغمارلالكىا303عامرسادلىإصانجلاقرتنلها.ذلكغمحلاصهالأعلركااتكرت

جاةدوامع!هـسلنطتعدوطاللهأر،التاع*!كلا.صهايتحدعيرررالكلةصاثنمكدص

دإأىمتموأسصاعورادالى!25110131عم!،25ح!وعالمالااسال!وحصيشسهسالطهر

31اع!لمصا.طيو!ا-الرحاةو!حسا!رمؤضاأ2-11أع!ا!عدالح!حاطمراسل

شصوتالححال61سهاو-الحرلنص،ولجهعحاو!را!،!!تالحاعمةس،ال!!تسار!

اعا!رساساو!مهم!ههرالمصلىوىعطهصحرليلعرم،مىصطهأمامسصصش!ر!وانور

91حر!،6،،381(917ألر!11!مل1112-91مل23،111إوما،1351مرشع،1،9

د،وصالعسا2كا(17سرسرر316عترق41ملص1811

مدلابكص-4،!رماليدطنىسركةعررشه،صلأءاللهستكصبهاالصاتمد

عورإلهإمههعلهاتركل!!ر!ومدالصقورمليمصار!مرهـصالعاليلهللصالىالمحصاش

رمرام!.طرعرميساد-،لطصهو!م!لتدمه،سطاءعداهـلصعدااتركلس!ررسا(رشغ

عصحرليبترمومىال!رل!ضالمحر-.السا،كاشتالحةإلىالمطإلىرأصأرال!الهقإله

لالصرلالىلأ17عد)الصىصمديمرحمىالىورم!صالعداللأاليندالركلتصولي،16)عد

الحةشهرمصحعحفسالأرل،صاحططهرما-ميالىصأنم!رطاسةط!يتهللدلىلى

رصلاحهالككطحةالهاصالصشدورسقهـلتعالإلادعددالح!ة

الحبقةمكو!مرلىيخر،يحرقد!!كلهـطعر،ار!أطي.ماتله!االأم!مداضنهالى3هـطرلد

داتإلما.عيهالتركلللىحل.طرساالعلصارسكهرهكلاج!.وما!دىتزطتأسلأهـء،كمه

3،81صصوناود17)حرملاعنطأنىاالكلات

يخمهماعمار.-عصحرسسنرمو!،الدسأمامهغفأدضطع!4الحالحالطبا!لهاتدامام

صتابىالكلا!!لدابحز،اللاط!الرل!ةالداتلكلعشسرىضكى18عد)الطلام

بهر!الاعبىا،للامصا،%ساالحالعلى.مراالانلأالأطأصحاحهالييحتتمارم!حاصووأالنى

511عد)ااكلاما،كلهاضست.اسكأ!ايكص!سرد،د!!رولىطأوسأعاول

باي!يهميصفونحبرلىيسم!ونالدينكل

صش!احقىالهرمدايسادس3رمى

علىض&يمرلمتع!06لهإلا!كلإء(1)9رعمدتانالإص!عسلمحساالاذلمحاعدرالإحاية

بمحدرلا؟اشامتاا+لادصضوملل!دكلصصصللتد-الإحالةوعم!،حرمكليا+!الحوام

حاقىالندبر.الىلا31هـاعلا.كلجد،ط،بعصبنمدكلايامر،مماشللالصطلناهـدرلمالاتالكلا!

(63ح!هم!لاولى63)إشاياوصكل.طحد.ادىوالأوس.الا

المقيرورعهـسحداالهاهـصةإلىيهط،!سرت.النلي!ححع،.ضكلعلىشاد-عير،لىياد

الكرتةعيهارصرتد،الأدسأعذلهيارالحدكلرصركللكلهم.اكملا..الن!ثاسيحلهالىيلةمىالدلل

!اوداد)ا+سمد،لنمؤو!،لنؤلىيا،عاشب!صالطلام!يوالأض!او4اسماسهأرحلحرسدالر!

كصالأرعىأتصهـيسعلمسر.الاصكك!و!ارلمسحاصر(1219!،17،صم

(1امدو.لأشبانهعرا
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المالك.لاسة،الحانجةالحطةالميهميأمد4الحمرلاصاءرندنمحا.برىحريعمىمملهـلصن

كالاوص!عطهعمهصرصيقومدص؟صطهأطمضصرسرالصرجالمالحةداشا.التراتالاحقة

الأص!حمى-67عددىناود)يعردملأءعلهالركلبىلكلالحئسمصحصارقموسلحل!لإلأ

!عبىأ21!)،كرر!لحالىتلمرادا3طرالابد1ا-انهلكلع!حثر!عطمةيردار!دبىا

رحططكط/اللآلة.الحطلديةرول.ادسا!تطاطتصلصاالأ-دلأظرمرس(ا!صدسارىسرى

ىواحلمىل!دوس!جحرحىركزار-وهـشاتولب2الرءصر!ا!لنراسبى!

لسحىدمبطلهرلهسالدسكلالى!شرلعدةأصلك1-،13131ا-31الاودارالة

كارالهراداكلصازدامياالحسح.الدوامع!%دكللممىعد،،.سىلكأطدرأمىلهاكأكلص

صقنر!يمردالذبىكل.الناعديمح!حك.لالكلاولىح!لىا-67!،اللا39).الدماسة

-(-1891االمرامع!ضلدبرصعرلأطاأضطك)لاعلكياب!عم

ال!عمهةمثا!واين..الن!ةفيابحهاجمنهل

ضت!ده!ب!ىالكىسححلالديا!مري!!اياسلساتأحرا.الهمر!صر!ىب!س

)!حاسأطأعماشه،ع!عمهرحا!ط،صصهسشغاد!،-ا112سالراودآرالكلاتالإثارة

..الحلاروكاشالصسدالص!ألىصرملطلىالة،كر!إطعىالأولإلىسط"!ا!ا78

ر!الدبروالهاالكلس!دلأنهآتس-الىر!مماأعحار.يعماسا!ا،صلسشعصحاسطمالك!

-718)بحاال!مرإلىيحفدرلاالأطإديعاكملاسرمراصمص!ر!رلىلم،انرحرعالعالطية

)سلالىلدامهت!صإببتطصلكل،الىتركرادوعطرللا!رلىردربملأ!ا319بر!،02

ل!رركلرصاكدطملات.دماكلديةعيطيىالى!ضحرمظأعلماكالىعلىالدوديرت

لأسنهدرومم!رلهرتد!للصالملورألكىالى!اتو.اللياتادتلأطثلالصرسا!

للأحالال!!ادحمطسمرلراتاتومماثحكالسالمنطاحكرناتمنالكادإرللواشضار.

رلأد-3117حرمط)فاردعطصرلرلى،أصلهددمرلماللهاحهارلأد.اعرطماسرسارد)ال!ادسه

الإلحار.رالرالح!.رالحطنةال!ل!ان!صالحراعناكةمرساالملىالله،ردحاعفلنروم!لبى

.وواالررك!(1-15ء3ح!رحس!امرصعر-اللب،اصه)ثهز.رايارعيالصراتحماليالحيصالإله

را!نه-الحلعادة

حاطالى!لكيالحامةديلنرالادةلادصمص.لهطةلىالل!تطااساالحصالصراعإله

13-3!1رعدامادليانرمناعدراصرارممأعلاله!رروركل!اعمه

رصدأع!ا،ع!عصطحاطأيهطركرلىصد،اياش!ساخصلاطالدياالسر%،الحطماجمهمما

،اسر.الحري)،عرمرصالهصللكدك!3الاوص!صلنطعالرلاعلىصدار!رحهلألى،!سابسهم

الماننةرشهالدصلاحص.ملالىلا،،التسةالبهيسمطسملانالسضولهد

لااا)!علبهابركل!بص&ومر(المبئ!رممي-،ا!!مر.صالع
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حبقوق

النبىحبصون

الرةمرمههدأرلهحردبكيريرمص1011لال!)عهعا.مماأك!حقرقسالكيريمر!لا

الرصةالرلةرللإشاوا!الأ،2اح!صاللهالالهكلفارااكس.ا،ماحاعةصىلأصهللسص

الع!مىانداياكحاح!مى.سجوالراوداالصمالحرب)مكرت

حفرقالاكامالىااللادىا!اصالسجمروم)هـسىمحص()صحاشسع!ىأصلمياصه.حا،مد

مي-حاءرما3الامنالهرديةاتتالدلحصرت!طالدمحنحاوعأمهاوللهحهإلىشيررالحصالحاكا

دالالس!!اد!يالماصوسهع!ا،صاومىح!ر!الا3لرودان!سهال!اداسهرحعكل!مأدا16طمل2)

رعاد.اودشيمتح!ساالحىيةإلىم!!وحترقمالىأيماسابتايدتك!كايةانللمرةالأصد-

مزءلدعس!وصالاللصعحدططىإلص

حيوأرانلمر6-6،9سضاسكاياحرةالأطمحول،!مرداهـىعاشالديحع!!لر.الحلا!شرخ

المردلىكا!لداك16؟احفرثا!يالكس!سالداردةالانا:علىعىره!امو-66795مهرو!ا!

لهالهس!الى!الزعار!ال!صصححالصرموحهوعلى!سمامى538-لأ2عامسالم!.حيدالحطم

)طكةالهرسهسلةتهدعدمميرنالككأعلىساملى506يمللك!كلقمصكه!مدا!على-مالص

لألسقرومشتملاتمق!

.(ا-لا؟:ا)الشلكى،د،

2،1-1)اساو.وعدمالنرسلمدىالينكرى2

(1ا5-11لمعقامهاداة3ضالكلحاالرا!3

!؟ا1112سهرداصحررأقىالكلحالسلأدالىضكى،

.(02-ا2:)بكاطا،الار،الحصبهاالعصدالرالبالىانصلصالمل!اد-حراب:،ليا

(،-21الاواوجكلالاوشممدواصعالهدف-لأ

21-215ارملاتميهكللداجاشتعاديهرد؟ءكان.صا)النوراالاروعر2-

ا-911ة3احيص)صرامومورظناا

ا-310116المحا.الإلصإعلا!ا

الحماب!لذمقلكاتا

وا!!حمق6535-0عاملىما.ا،وارممارت..الصلاسءنصحدلناوالصكا+رصلحدعدءدالى
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حبعوقا

معنا-لاامق1035حالأ!لعانأ!كاو!رطنرتليأضوكارإدطامكلأيحد(مق065)الأرل

ال!!مرعيا؟متالرطالضاتإرشبممق"3.مطإدكلكالكلماح!الحاصالأرلاياصاعليوردط

عدكحاسالايبر!ارالكلداصن!لا،صنرقاليسرا!ةكت،حنونلرةأدالأرححوالاي

بهرداعلىفرنهمإطهارميو!اراالأشل!

316سورضررربلر!لكامق96-،6)سرنجاالهلدحكملهابةحلالتالدارصرالأوا!ر

اياص،،!سكوس.علاسضرلأي!دان!سعوصاوالدباللإ-الايلىصاثركأالنرات!ا!ةمق

مراتسرا،صرالمامةا!اتسهردابملمانةالدأداة!الكلحاجىأدصاليصخرتاساشالأدل

الربز-لهرا،لامبا!اصعالمىلهاس611-11صر.ساليعه!تالديالكلداب!سرص

سامملادكاص!سهدآ!سداطلرأعدملطىعدالأرليعرر.نسر-صدفامصسامق56عاملل

مفهالديطصإدممانلةأحمماثصح!3رطافيإر!رط!إدتماحنونيمر.حاكا

إرباص!صع!انىاكاصحاحناررانررواعر!لكتولالإصادممطهررلاالحررر،الجرركله!للا!

الهملىوالعنا!29021صن!قديرعناممهم513056إرسط)نار!،(حنرقسالكلحاب!سوالهدث

تزكد1،158او!اس11،-213)-ساواردةالإشارةأركاا؟5-22113إوبسفيكهرطعك

!رى!سطمق6-706عمامبطالصكاثةرصكدلدكبلماإر!دسصأث!دلتالرة"د

السدرووحدة(حب!وق)صلا4اللالثا،صحاح

!ا،الندثةالحرت.عطص!!ه"ص3محه!اشادىسطردرأ-وعلى.العلاصالاخ!سسي!ى

ساكاس!رألىبر-رلامقانكأوادايعالنردحكلأىالييمدطتزحدك!اللاكا،سحاح

دالأعحابكاتالأصحاحل!ك!!إلىت*الكاثةالر!لأ!الكا!.علارلصهالليالأصاارأى

كلماتاياصحاحبظلكدإلى،لإعاسه351-2مع312،؟33س105،31)تالم!رانمميالأل!

الىنلمارسصاصليلدءتعاداتسالأصطحتحاا!!،ح!رق،عريالنرل

الصكاتمر!رقأروشاتصلنهدرات!عد"!ا"!ث!ل!اب!اتمركلرلىالبالصالرسى

.ما!،ج958-56ثىطسز-حرشوحتالردنملكنه

السنرلدسالفمضمونه

الأد!اياسطحليحاصهودح!ة،رانعلطلهر!مما،اتر!كيالكعطس!رسأطاليحملرقب!د

ليالهلرراشهرسرحدسرسرلاكامردلدأطرص!!اىمىت506عامك!بهنىصركة-طرصس!ان

به.سس(25-12ا-حنونواليطزاللهساداشالهراوالأم!حبهه،!د!ميوصد3الندا!لم

الط!،صإلكأعحنعلاوات،ادعرسار!ض،خىشىإويالندالرحهآ!-سعيالي

لملك8صهاالحاترضمعحمامهـصتوطلماكما-دن!اميحمررأ.رثمحرإناكأصلمنحلصلادات

2-ءا1)سرحا،الهيححسلكيالمسبحطالرسي!دتالحكلم!غحو،الثرسة!ت

بمسها!حانصثر،(لاعلأكلاطلأسع!ةو!ررا(واصررااع!اعياءصار!لب

(1)++ه"ا"لأح!()3ولا!+ام!140؟!سعا!،81.100+!ولء،5ولطلط!ه



العيمالحهدالىالممحل

بهرواستلعمها*،الأ-لأ.)اراحمة(11الناحةالىايامةالكللماب!

ال!للترالرالطماتارنلاللأؤألهد!.الأتم!لألىحنرقفدنحلا(الهراسساأرإلا

برلد،حفرقرسممنيا؟!سةممرنزوابى!يالحاشةالأ-أرأ،،الاو-ولحانكا!إداعا

كاصبر(وحر:!شلالمالمبمواارسراا!للكلداص!جمكعمل.لناددحمعاطالىس!كلرررعسادللدمح!ق

سهانيل.ص!،سمالمملبةطكحددواأدالفاةالراة.لهزلارمل..النعارسرح!رصىكلردصرر

10111آحر)رلىنرنمسبنمرداتوحاللاا11،وحلا!حك!لح!ع

سولمالهررإلىالطرن!رلاالن!.نرارصأطهر.عالى117-112)نكرا.السرنج!

ر!2(6-2اديوردماإلىلىحرعرطا3!11-،اس!رصانرسلحعص.رنحتالام!إلى

بهرلاضإلىر!برأمحااللاحلمىالاكعإلىكلوصاطالحدوإلىلحنطضلملأيهرصصبحقرقلزال

عاكهاليباحد.رادصشانزرالأحرالالصدكلرمي911-3213إوطلاررا-الهر!طل!

!نار!خثرا.،ع!ار!حرا!إرشطلعا،اكداوانقالإ؟ر،مرصدمىيرافإ،العالصوع!تان

سربماد.الاممتاسرلكل13،)2تاح!رلاإلاصاضأشلأ!هاساشكلطترات،!!،لترلعم!

،تماللهممدكدرلىناصا،النينآطإلىعىحنرقيرلعرحا،شكل!ولاا!د،تكلم،النالة

ورعوالأح!انانالأعطعوس(،الأ.كطلماباطا&رأ؟!.الون!،حمنه!شمحه،مو!ا

كلسسال!الىال!ة!بمصطكلص.الح!ىالى!ليرتحالصايما!سفيهابراشكرصلاحتر!

رالزحالحلهط،الدبرار!مىتع!ععر.رنىتظاياتلكسحاس

إصانل-الدصد.ايلىلاىتلتدال!سر!*مهاللهطرقس.الغسالىلليالصلةرطتل

-117ا!اناررإصانجلصالدس!لتلفدعنستاط

داحد.صل!ح!11)12،لطمرنمرسكهالله!ا!ر!ط-انتألا-عىاليإرطمحتورط

إنان!سلمالحرركللي،ر!!لىكلشكللةبخرميرحنرناطمحاحاله،لحل!الد!كسللأ!

اط!دال!3معالنثذرننل1،-3!امحرحاالحكلملحعدلدلك،لصدلقمح!النووحررأربصر

الحارسرواحهالصاكلصلنحاةجللأ،،حنرقآسلندأكرسسرنيدررتها!!و!صل173صصر

هـننعرالطا%4.الىحاالصدىكت!الإطوطدا1،:)2حابلها!الاراماالعئرال!!نجرهـت

لهفلهاتسالأصارأتلص!رلا41المرن!مم!كرمردلللىالإسادو!كلرصفلسيبمكللامكل

فيإلهالهاتأسدماسقطر-ادعبا-رحاركالكرجمرحع!كاللإسالنمرعارأكن!ما

الحاع!عصر،

معوجأالحثميخجللكبالصيقيحيطالشرير

ضانر.-عصر.سصاوتانيالىمةاطلهر!صالؤسا؟!!شاروابيالنكركحنوقالنىجماتى

1،1)صههكلسيالنر!طالارلأ!،بمنهلهيا!رحرلاانر-متلملككالرتوطلام،كالبل-

تى،ش،،لمفدحاالهـارالإصالعدالحطصطزطكلماتسالأعرحاجله!اطا،تصحمنرق!سر

121)،نحلصلاواتالطمصإبكأصح(شعلارأتأدعر،ر!

تاب!دعتا!اداةنكر!اسهماقطاكماتلى،ط11ا5-)الى!حىص!نيقولصراح

وإافيإربالها-احالنر،ممالهةفيالألحر!رمداالاحةالأتص!رحاطتعدوكرتهداعلا!،اورص



26،83-22-369231،22إرماقالد)الحاتالد!ةأودئلملحلا!اثحىاداةالكل!اب!-

السرصاللهصانحهأداةلكرساأدال!ال!ة.له!!ر!حطرارعحهعنرقأنارال!يالأم!-17118

،ومماصلالنارتوملاعةتدكمىيهرداورحال2مماطردأيحا3راإصانطمىطلاطساات3و،للشا!

لحمنرقكالةرناماعرصاأشدايامريمورمكدا3حرارإلىبن!ر!ح!انلحسيمااشدلهردار!الكلالى

الرسثلاالداحلس!لحطالراصمفطلىنجالملددالكلرسالآسالاواالشرسر!حالاويالمرلىدا

رنحتام!الىإلىدوسمالهىإلىلونطعولالرتواادمىاطص.عاكايحاوحا!مىالتادم

الححروكلرشكدحنرقنكلةمير!لد11113.سهاسمرسالرسسمح!

ضكرلىكلفدالكيوالإحالاتالمحلرللفدمايهاا!الحدتاثكلاتضكاس!ادالف!ةرال!

عملىصاعلةطسالإلالىرت!لىالصد!د؟اانكلاتبخ!انيالأح!ىاياد*اليهىحلا!علىرنحطات

الآرش!دساطررحعدالصدشبكةإبتندملأوا*س.

حنر!اليلاص3ادوحلعهالالا!لحؤواوالهبةاتالإحاطالصمىساتالآصحاحمىفحد

فأالحصوعدالإيمار،مرعدإله،.اقمومرصيعد،ووالاشصلهحةاطرشرالاشضاو.الأما!طرمق

حرا!مىلا"إد11)3خكرالى،عنأ-ومادا،لىب!رل01ط!ارى،راوا!!نرلعدارصملىكمصلهو

ابند.،المضالمرحالحظد&!ه.لهار!كفكطداورى-.ثم!كو.سات!رمد.امكلمهعلى

إلىصرط!الحششعالتيالنرحةالأددرايحأ

الما،لحرتالهمرحهالادالىلهمرلىحمرلهمصع!المنرعةالمبرلهمادالراحسىىال!!لىرمنكد

الحلحلسالدصرتنعأدلىمىمللكىشكركم-سابينزسأانكلاتكلسلدإلهما!ممة

-ر!رغواديح!احنكلاطحاياتع!لحصلوحشالمدلةالهـص

س!نليالحاعةايريةيا!لاتمر!!رقبطالرسم!عدااعالاصصيقشكىر!ى

الرتساالحادسإله4سانالأ!عسرالياثعنانال!سميراودومدالالىلها!درماداالهرو.

لانلأحبنرقبالى!هـ--تكمصرلاتكلمالنايةرسالماد!!!داردلالألىالهرا!بشالحد

-عاطككلسكلخىاطراحعدكتهاألىحترقرع!تاحر،رلات!الاإضاش!لهالالنوماترالتإد.

(22)طبرأ

يحيابايماءوالماريهنصطغيرستقيمةمنحفخلأهونا

كلروداحلهاصالخ!ط.الكرلالأن113ا-)ح!رقحؤع!حرا؟4انمد21صالراود+الكدتصه

نعالهسلالرصمولىدللد3شرقدر-تهالكسوميالحاةرعدله،الارالحل.الله!!انيا-محها

!االىمصسإسه131-31و-311وعلاطة-117ررمة)لالله

الرنتىبدللى!ألىعالمعر،ا!!ه.تحاينيكلرعنرق.ناحرولاإنجا،شاش6يها!انومالراتإد

رصالةإلها6122)الى.إشميايرعحدلكس!ركلا،لهأصعرتسار!أيا"عهناعرلاالدي

ماابىرجلة،1ايا!ر!ول!ولادلحفرقيلاسنطدكرلحس..لانوماكأاتإلى،إلادرلكللحق!قالله

رب!رلىلما!ا،صالدلىسانلإلههسالرأشاولرإممادإلطيهالرالحطاتلرالاردال!!سد

عسش!حةهـمرداالإصحلالرإلىمرولالأصليمررشمطامتترأكلواكيالرأرابصاحهموق

!دم!!مرارشرا.ا!3حر!مىالىلمةالطام!ةلأمبحات،بسايايالهوالارسهالىصورحمقة

اديا!را-ممالاتاتحاتءموعالمسى%.كلرتلىةابم!كطالىحع!رقرعلىإلههلحدرنر
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داعيها!عقيررللرللامالىلكللللمحترق!فطيددرتحدصراس،اتطاومراتجةلحدالر!سأتا.

8إش)ثاوداللهصادةوضطصاس!كللسد!اللهالهعاول370913م!مرو)دالدار!حلاصعر!نكل

رنملأعلهمصحلادهـالسالعتا!عنبصتآتمهاعهمألاعالا".اصالككلخىلاحعوروالاد

31،31ايارصكللياق!امهلحا!ىقلمهي!كلق!+اد!سالقط-!لادى-رحملالهارسهصررمى

خلاصيب!لهواقرحبطربألقهحف!سي

رنهالمحالىصلزماالسال!اثةالحةالحسةتملرمىالصحماممةحمر!ا)عرانلتا!اصحاح!د

سالطعيلركمالارايي.محهأبأعالع!الطعليتمردماركفيرأ.سآبرالططكحرلة.الملااحدمل!س

أصك!3مالهنرحأدمحارلأالأ!لخمهادملتوماارلادالاداسدد3ح!اطرصحمردمهمححهلعدم

لهحتهماإدرالدوعدم.سههعمعلىرمأ-ممه-حقع!كاطأهـلهثأدهـعقععقدرلبالحىيحدأ

تماطلهواتامهامحتماممرتثدأعرقا.عمحهاطالا

لللاأله.ال!امهميأدرلهاءالأولادالمادارغكر!ك!جناولاتحمرلىاليمعحدتمامحا

!المجه،الاستالجةيكلهال!.صا!يهين!تصلصيص!افارنص.!ر!إلىسحر.ير-لألىالاللقم

191مرمورالارلىورنتجماتهلفيدانا!هت!لقض

،الأدعدصحتلىالإ.لعالمانيأسرل!اتاريعدحدإديخهومخهالكلحمروحقرقواخاو

إلىمرالحدعت!حا!س!مارارش..رالما.الروالادم!را!ضارالرمحاحاهة،13.عىصكرا

اطا.بهب!هـيه3راصشطاوالحوامع!بههـتحلنرله!زمىاديال!!يميالأ!راولقؤا!دوالأ!سحم!

اء9و+م!م!ر)لاو!ضا!لكلاكلادوإدعنيمداللهصر!دفه.كهرحداسوالإلاد

مىن!طإلهههـىرانفالنكرلكلاتدلهلل،ط-عهواخم!،لاو!نحلقوسدحفرقم!ىكلبا

ارنوصة.عل!ك!.الكىمليحلبك!رلا.افييرسلاأط.سحجلكلسىنهأطمعار!تماملات

حمقرنيقولوالؤلةالممهالوو!مدهدي،الحاردسسزرلا(الحطرةصالحميقطعما!تحغلارالحقرل

علىكلننىاتحرأا!ا!أكلالأبانلش!سللرتيالد.ار!.حلاصكإلهرأمحلالرسوأصشح،!إمي

16911)3،أردكةحمرلأأماميالمحالهتصيرإدال!!!دللأكل"+م!تقماتي

والىالربالجا.ما!صاتللراحههوالطا!لالىاحةملاوالسحقوو،علهصلا&يالحدالاحارإعه

م!صدإلىرفرت!تصمدلأدلحقطوفكى،تا،لكلسإحالةحق!قريالةس!دجرةاتلاتمصكل

عدندح!كلالى!سوا!يالىانقةإلىدعرةإعها1-213)ا!دالهرا!وساتىص!!يرت!اتالإيمالى

،حلاصكإلهوأ!ععادلوأبهج،!!!ىالهـلهاتلحا!شرالمجدالحد!مص!.لهحةال!سللبهفلا



إرميا.36-638أحااتاردأحدسأشحاصىنلاسةسأطركاكات31علىصياالرعلىاطر

ا!-!لهالكلعرا!ضيلحنداياصادشةليرددطعكىرعد0،11!6رلى131،373

ارلتليشثيسامق686الأ-5عالممىملكالتيااا-اكلرداعلدلهرتااراعالجلصشصانىالي

الليالأس.اسكلسهىخيعدا،.أ!إربسكرضسعبا!3أر.الحدايحصلهبرىادي

انس!أداةمىلحلؤس!عىإلىتدرلا31()كرضالكدرأدحامهالكا!.علاعالةبرمحه

!طم-63896-عامك!طالزمدعلماتوصتملكيصلص.حالدصبااد.م!،رص!

مق621عاماس!!كلضاولنامالس،ال!صالإعلاحللالاطذ.المادةطمعدمحرمهصلكدونصح

الشسوصسهمىلد،،اورشبممراطيصالىسطا!هـش!مد،صساحلا!ناضندعر!ركلارالدى

1(-ا114،1اللكةلصراس

سيا،!كأراللهفرةىانض3الانصىكاسى،أ/ئحس.الى!المئسلهئصصبارا،كا

كسة.دمارصكقي3،ةضدبىينربمحكلمادىلهرداملكنيحكما،مالىوك!تهالحكلرتسد.من

12ط2)اتعاماإلىألصاماص.كاساألدظمملأالميشىرمرنت!سامق2،6-!68عامسسا

السفرومشتملانم!!

كلا!،ئةأنامنلالةسهـدعراح!"رحذالصنكوو

ا-102013)ارللاكلم"لى،

2-116)اللعبةثشا!اعلار-1

-13(17)ار!برممص2-

-11،1118التصا.ا+س3-

ا-1213الدممرسةمملاطء-

.11-،،1.2ا،تانحر!تا)دتلةامكام.لانط

0.12ا-3:)ولركاتريرلتا

ا-318)ا،رضلمشا!اعلار-ا

21-139لد!الأيةالميثركة،كط2-

الكالةلذخهالتاوتلخلف!ا

681916-حمرداصنهادة!تأشررسكهالىامةلهالةطمقالاعاشصلالكهـر!امملكهظدلعارنط

طدتصكساحمى2،6-687بهرداع!الحكمسىكرلىحتمق626-966رأنررلا!لمق



ض!يدأسلإد121سل2اظرلىاترادحالترصا"سىلكادا!ماسهمو!نزسالههمياحلالأ!رلبر،

اكرصيلالهلكةنيوضما،صةالدعادالهمكلنجيالأضوسبررسمعبرالأضا!اللردصعصأك!

ريهطرعل،للملصاكعرألاماس.ح!فاياد!االسال!تساتسدعاد6(12ط)2ادوسايهعردللد

ى،عهقالالدىا!!بتس!!،س،وسط.ا!خدلكلوحدإصاشلطكآحما!علكا

اودشلموملأ3-2115مل21اد!بدادس.ا!حدلكلمدايعصكاا-5اععاسشبم

شامى!ككلاانرتصرطاكىا-،آميس!م!.رحا161)عدد-اب!!الحا-س.مما!

-2191126مل21عهعرعاا-برنجاوملكلهرداعلىملكهسض!!دنلوالس

نلهملكنلهسكلى.لىعهبلا&يبهردانا!!كلليآعر؟!دوشنرا.سلا-مييرثا!دتبمكلرلا

25(23مل)2.ندسنملمويمدهمرصشىسةكلل-ف!رشهركلسمهركلللهلكللا!!!!رحعرتد

النرو،صىلأعطنرةكاملاصررة!كياللي.صزصممماالعىايامكهر!احالهع!الصوردككي

ال!صعمماكلا!!ادا17،ا-9،21033،-6،\)صأ!اصاميطتارطركل،اسهرآس

عد!مر-!ايهيدص.أعاا،سأطلىعدوكم!ر-ظندمكير(11!االإشارةرر!-كااللكلة

باتموطروطصص.إشب3تمسااساشهه-تصماحووو.طا!لعاللكصهبرشاولبهم

لاصماألى*عط1111رلى-2113115الأح!برصرحمنرقر،حرم.لإثكادكاشمىعطا

ىسكطةالدسألحالهمصالأ-سالى!سرمصلفا:رإط!دورر"أق.م6-649سىحيحد

سرنجايهانامانيالمطىادبالإصلاعاتراصالأطسحرر!-امق-627626عام.العلايمص

يكىرلىآحمدرا-بهرداطكصحلممتميت!رصصعحكأورلتةاللادصاداللاوا!دصالهلك،

كلتملىإدار!يمميحىمرطكلعلاس5الص،اللك!ثاملآحر!!!لهانجسا!بتمر

مرص،.طعدار!ش!عة-نلهثكلالىس!إلىدحعلدحد.أرطهطكشله

السفروص!ة

مىشارلصصرعدكلاطوان!انىحىالأصطصاطصاكهالأد!الأسحاعادصهطد.ملاسلى

سهس!نتيحكتانواياصاحانسالأعحاعص(لأ1(ا-3الأع!اداصباسسالسح!اد

اليسدطرصصكانرايا!حاليناد!إدا51-ا12كلحعالسا&".ي!3لأرلك

كدىكرانسانالأصحاح!سالصسعىلعصسبإمادةصنى*محهاللا!اما

-3109اطالينلطرسنمانهارنا!!لأ-9(،ا-،130!سها-213)لماياولا!صع

الييمدطرساولار-021

.!13يانرأكندصمااليإلىاطا*رصحةسانالأ!حصدالعلتد8!*م!المميأط

عباع!أحرشصكه(1،2،

الأعماديحصعماساصماإلىتراننساالأصحامبن-رسلاتبى!!!!ا!هكرأص!رس27

م!.رسر!صصح!أاصمت(2؟91،8(113أ129صعاأر+!!اتاس!لث!

سعد-رلايحمتهللصكالالكللمصباثما!الاكماد"يه!يد،!6مادصأ!ررعدالبها!

كلسيخطصأرلمد813-31كلبهاكلؤبتعلاصعيسمطنالالداأر.الاضآدلهداصأرس



الديمالياليالمدلحا

رانبا.ومرنعاعاصرسمقانصالمى.الااتماممرعرعدىادىالأم!المبمار!برممي،حطه

عرالىصميو!اللكلاللاورلي،لسشاالس،الس.إض!اسما!!هم!ا!سصوداصار!حا

رالىح!عال!ددةإلى!عزدا!ابفغ،الى!سمان!ا-ارادسسةإعلا!أدكاعباع!المرمىح!.أي

مالدكارلى،وحنرنرلاحرمربحامامرصمراتليمحاوضد،الاى.لالىحاعبهبطكسا،ار-إ!

الص.أصاميحر.أيفعباع!آح!شحما،!ص

السفرللادسا

وصلالس!ادشامدسمااليأ!الىحتا+ىادماومىثهرداكللثةإطاوصالمرمدل!خل

صتمصمرماكلصعاد!اللكح!لادس!ا!لهامىسيحدونتمىالدحةاباةدانتأ!شكل

عامرسه)ناو!1،1ا!-)برمص!ؤ.أبصكهاعهد-ابيألكار.صباضىرنداار!بم

الأمةصالبهصمااليولكزالحبرتبرمالر!يرملج!ةلمصا73-ا2،اضماء1820-

11،2!3إضصع،222،21إشصعالأ63ا\621.بم02)ظو!إنجمما%اسإلىإلى8لأ!برإلهاابحلمهأ

اليوكحاعر.،الطضاس.المماطحهعيصبااليحد:سراعحاو!ر!عاسرص!ا%وكاد

لادالاخاصاودحيرا!!تد4سرألاوأاللاتالىلةللطبةاثادعهالصهمرصهـاعبا%.إرصا

(8-118،312وعما،91-،الاإوماالارردالأ!سالاكلىالدع!سالهارحرد

العضمالربيوممولريب

عاصس!مالىعدىسكسكاالزمداصكربدالرمساعيالإعلادإدالإشا:أطتكلا

رفالاحلأ"بدمرسال!.صال!برم،رتامطلامسم،ددطوحرا-يرم،وشمةيقمرم"حهبرم.ا،.وإضما

برىنجلأ!اثلرح!ماداورفيكلرداسبطاالىس!رم،اربمةالردرسالحصةالدلىس

11ه-3013!-15116)الأحرىالئر-عدأصتالسايمطممضخ!اضأضوعاصه

كا.لتاسلرركالراسل،!!وحال.الألاعى4إدابت،يساعلاليصا-ول

رأومىألدشمليالرضسهيهاأدا!ابياللهـها!وعدالداليالإكاجةالرحتمىالمادلةب!تهو،

1.11)ح!ا،ررءاليبمسارسبرمءلى-1،111-5!23)محاساةلدى،بهردا

للطداتولم!ملراضاادص&+،اتماوابرتانراواشحادعدتاتاليحا!لى

لما،!س!روأووضيجهرداكيرااعرتراليعرداملل!تىا،،مى،كللهااللادد!طابيالرنجة

الكاد31،3اسليبةالكادمدامىرالطعاالدظم!اركلرس3بهرداعدبي.واسدالملعادةعد

.دراصوال!ك!بهى،بملكرمدالهالمىسالى!الهالمىوالاحدس.،الاطدالطرععد،الاحديال!تمع

سئ!ر!لعلكمالنراصعاطلراال!ااطلرا،اد!اطلرا،-6(1)،صألراعهولأاو!طلمرالرالديىار!

حل!ال-اأمالمالىصع!و!ركمحبهاالأمهلادةواحدةكلةصاليوص!31)2ار-صطبرم

الهمإلىبخمىساولمالى!علىشثلرارلماناد!بطرالمادبى.الراعد،وأ!وكهةرلحاة3

اليعمببرحهوماا3-ط3-الماح)إلىنجابلأسرلا03الارمدظلا.،النحارتوا%ةأصدإمم

منخنه.عللينلالررطدا!!عزمكلألى،رالراععال!!لطلهـراالىببطلراسأدإبهموع!نه

صصلار!الأوصالىإا،ضاووجمععاب!لممالأوص.ردعالكلسدوحلاعه،شابهر!أس!حمطرا!رأ



عىصولمسنطالى!مىمراررصار!حي+لعلكلم،والكللة(،11إش،914،،76،،69!

ار-معيبرملير-حا.ايام!ال!!رلهابحدس!عةأصاعسس!!لملاح!.ارضىاضحفا!

رمشرالندحمىطالى-كلالى(822ااعميانسرواتانىالى!ليلىساولملا-1،18فاود123

ا!-719ارصاساألططاالكك

عويهمدسر،فى

أعدتدالى!لأرار!الدتحامأ!.فبواكل!ا!ادلسساثو!دكدانطهرمرار-ص!إلى

9؟(26!9130230امل2130رلى2.2ص460،1!اررمر!ر7)1مدعر4سديحة

صلر!!.الى!31سيركلدلى!رأتاصما،ضعاا)ادبرتالمظ-صضحرالنيار!مطيح!سا

8-113)3.سممسولاأص!خر!عنىلالامراممسسحدو!سالكل!نجكلر!و!ناإ

-11039)2للحعمرار!ملكرتلألىرالها!الأرص31لكل!صكةأسا،1اللةم!هعارتل!مما



اس!ص.ض4كررلم،1((1(56اع!ارلىدنطالممرمداليالهنتال!ليحيحا.ص

سمصكاالنصهالكرار!نهس!تا!رت،الىشساصشححاكالىاياط23سي)الإشاوةسرسهم

اشمةرالأ!سن،صا،ضالىصكرد!دلكصدأك!كاماكادس!الى411-ا،ا!سا!ناوة

احدى!ادويةأاو

أ،مسيرمسرد+طاراديهمىا،-ص!عيهاطنو!مما.سداو،%الحر!ةصلهيبمصرا،3

لكر!لهردضص!عالىصالسردة!حل!رلى!الدالإطل!دطرأدكهروالبيدطالأعاد

عياعطاى

الصفرومشتمدتاتم

(ا-114)الهكل.طلإعا،ةدعرج1-

111-ا1)را!ا!الاك!اصا-

(11529الهدبد)الجكلحد2-

11-12159أدحلسمىالعد-،

التاهـلخمةلخلفيةا

حاالفلبمال!صالحالمع!-دوادم!953عامالاطةالا-اطرتكدمالىالمارصكدضاصطاع

،إشالاردنمهالمطصكلهـحا.إشسا.صكررشعىالبهرشد!ثابلصسابهرديرللم

ا8!)،،صصوالهكل-إلطتالأررشلمرس13-14403845ا-2

.ا!إلهالىور.!!لا!لأدلطسإلىيالسزللهرد.!اكل!وضاطلىمد538عاماىسهاناترلى

شسهحعصصيص-طرداصاليأووفيتي!الىأصأدارطسومرا،،صكالكححأعطاشلد

2-4(اع!ا.-2223+أح21،إصانلإلالى!يتلسبهرداليانيأوونبمالىرلصحداممهإلى

لىررسشام(ا7-اااعررا،كل!!سرسحدحلطانيالنتاليكلآفيسهميصلوا،!لديردوح

1)أددظهمصالميالر!تولرالسراررحهالك-مىكل!رالا!ل!رال!ت،لام!،لهسدا.آط

لدوابكرصال!ورح،دالاصتاحالصعصوحمملرنل!رحال(23)!رراالكهةدضرنرعردساكلةبمفماد51

تانا!مكابتثكلكروضامحعإداالجكل.طإعادةمرلةعانتهمع!واصبكه!داادصرلرطم

إله!يعدل!ا!اص،ددرطللالكهةرأحردمر!ددستعرلام،-113".6الاردا1ا-16اعرو

عاعايرسةؤلانحص12!اصرا،الىرحلمرصضلمةليمبهرلامرصرتاتىعيهبحصحواإصانل



ممأعاد!رالاح!ال:وما

مكلممهم-ا،!للام!سالساحايهسدو!صصترتد.!شمتتعىيداتالمرتاتأىإلا

رحدطسرلكاا!لهايناصأدرلماليلىإصاسل،آ،وؤرصوترتع!ياثل7أحاع!ار!

نرر!،مماالهردمرنصرأماح113،أعر!اوسطملكك!رضاللكام!لاكاا-انلالىلد!ص

ليهرحكمتةرطراللحاوسطككروضالامكللام!رنمالطليش!س!3اح!راطصحمالامرب

مطالحكمسد.مىلكلسدسرلىر.لىم!،2!-92!صداوسمللدكىضدههسدالحكمإلى.حاالس

511اع!راعموسلدكىلاحصالادالهررطعاساعن!ةئاسلرالة.الارسر!م!86،!22

الشلكرل.الاررحمهمأمصشتوالي،الهرو!عهمىالكرةالت!ر-لأصحاسالنصالر؟دعد!

!-حاكإعاوةكورضأمرعل!عشرالخمدصا!انهرىاسدت-لداهـلرسلهانالهسإ-

الر!

الا.حهمحرما-3لتداله!دضع!حالهمفاحصاوكل.،ا!-سل.أم!اصداوسأصحرعشد

شصالكلاممما!حرإسا!ركل!مهاللكحا.لأحلرالحر..الالإلىرراشحلص-!ماسمالهمنحص

6عررا)نا!دعاحلا،!ل!فحلأم!!ندداريرصالا.سىتثحهو!حعلعلهامحلركاهـنحلقنهصصت

11.ا-2.صا1-12

إسرانلإلههـامروأمملرا!وامدوسروكرلااليصيلرة-،بححر!2كورالهردضحركار

صالادتالمة!يأدارصصمىاناكالرمسالتمداركلدارسطكنحمارالمسودارسكروضدأص

مق516عامأينا!.الااضادصص!أوسهيحدأي(615عروا)اللكدارسسملك

ال!صكمرصادقيىرلهرشعلهردارالىفانلسولرطكللمظللااليحصإلىالى!كلاملىوى

ليمراماالألىتوا-ريمصالأرلسح!ميلتملارأىالليمكمالاقي"منتاناالنص!نجةاالصطم

رننل!رالصطبم.الكاصلهرصادرسلهرشع،رشدالم!ل!رلر!لايلبانم!لالأ!.ضكلاأمكم

2-14)2اهـردهو-كرلسيف!!راعلرااد!كفطالأرصىضصحيميا

صربرحليرا!للياحدالديع!طكىحممددارداتصطركي،صلصرطلل!يايلمووص

ل!اطاصكاملروع+بصلام!اصلسرلىلاللرالاكا3117احا،3415مل2الاردمق795عام

،الأ2سع،38عصا)ساصاضعئشأللسم!اواروص911-317أحلأالهىداع!شرو!ت

ماتلداياضنبئضاتنلأ!رالواضح3127وتا.-11213مت.022023لأ،.،13اخاأعا

أوطهض-وراجماادارتتلايار!،للدصلدلكالرعيوتصدا،احهاسو!طولرصار.أيايحر

!اتضساطعدكورشاشرلىأنرعحد511-02اتا-ا-علىا!را!سا-واطكأب

عرداابهردارلاكةعرأمرأمى38،عامشنحرعيىممص،1اوصإلىلالحردةلبهردصحطلى(حكه

رالكامىررلاسللادة!صالهردسنم!رلىرعاد(ل!صايلآ!31مرنجنصرأداهلاحن!سصرسى

بخصريرا!أطالصلادوراصح1191!751مع961-21)عررايرصاداقسيرعالص

ال!ح3رردارسرسأ!امواصزساكروشألامنرت.الاأنعر(-11،51317-11،8)ع!را

-3191اع!رادة!ارأبت

صس.-6،115ع!واا!موأتارلعصد.الا3و8-3113عروا)الهكلأ-دد،للرصعوتد



!ديمالعيالىايمخل

رصأواكرالهلركيدار!للحلااط!سو!اولوكارالبصد!كرطأ؟ملى1،ر!ط،12اسحاح

5-3316"23إوصا،111إضلاولها!38،6رك،ا-23(2)صاانالمهااالاسلدحا.

27(3!ظ،ا-1213)تالهدسال!و!-تابحاصلطرررطد(-16ا،

لكتالةالذمنتيلكاا

!ل!ىنلاب.سصرترتلدساطة!إلهلل،ال!رل!لمحبمأدخ!ااطسصيرى

يد!الصالىكل!+للارأضارصاكهرأعتالصفاليصألىالا!د!أحد35أةا!ا،4أنملد

الاكنادبعمنع-لرحدرلاالممرن!ىم!اليحسأ!ال!!.عدورىالأحماتمرلرسرمى

بهرداأرعيإلىوعاداالسيسالأرلىالأياملىل،سرداليالىورححداحترحلةالسبخلكاورلك

أ!الماهـل!حععايلليدايال!لىلحرسلاقدككردل!!.كلحلكالأم!كلا!راداال!ميالأددالحمرعةمع

ضصام2ن515-52عامصعافالس

لتهلسفرورساامضمى

حكمم!انصهالهسي،ق-م(52)عامص!صارممةمىافكل!اوتور!الى،اليحصنارو!تىلم

لياتلةات!ينناطهالى14ااذمق86،-532عامس!ماالحكمكرلىالدييا-دارسس

الف!مىرالنورارامعديحصإلىنا!هار!كللها.،عاوت11ااانصسبرمارلالادسانهر

(21118تالد122،الشاص

إيىرعبمرما!انكمران!را501(11!تيعلىللكماحعلرا

8111)ع!الهلإلى،اصمكلا7(11ط!ليم!للياصلرا

لتدا112ار!!ت،طرلتيللملرتتإداتكلالادكا،اتروجاعالأصاإدثرصلنه

حرا!اار!دتالناةحزاط!نهمسسكرد3رسلأ،طكلصالهم7اكالهكلموالصممحرد

،ربنرسشعللامططن!ماالحنطتمصنسدلمإدواللثر،اللحططدالانصادتلايةارص

16)علدملر!لبهىأج!جرالأ!دد.كلاجمثىجم!ترر

الراتمصيةإلىإعالكلرأص3رأح!ال!مرالدي.نىلأحل2دبلمررإدانميرأ3.انو

رعدالطررمدالحطهوعلىالهالرعداياوصع!،!،دعد!شاالأوصرممتالدى!رتكلمص

الححع!رالهاصالصنلودحرا%لى(ا!9-1الد!)اسا!كلرعلى3الها

عدتمتسكلىرلىاد!صصمنراخىابخحسعيكدتالمزةنلكىلدكطصحيالس.حاسا

لهموشكدبحادلهوالم!ا!الاع!اوات3يند،المرلةم!سالهر!بحارلوالنص،تلبهعمرمألاحص

الاقحاويةارمغمنالحدوالححم!ارضرلمككررل!ولكعداصنررااؤاانيححي

ا!مامليساليءللاتوكاتعدواينههاححرىبكى،الى!ثت.لاترااقيمي،رالاخاعة

(11ادساالرلالميمالكامىطرعا،قسيهر-وإلىابهرداررالىالحسالهايولىابلإلىمرحمةاالأرل

ا!عصيعد،الا3ر،الاإعاد.ليالصلاتاولدسرالجها.النصع!الا%الان!لطكادإد

(1ه-26،1صورلىالالى-للسرانتالا!!الكط.ط

حياتهاليالأولوياتندركوالى!برهاللهملثدتلطلبانإسرلنيلعلى

ما%ةالههط.يادة،طصتطومما،الكطكرتقرا!سصحسر-اكأد5*لأ4+*وادلرلى!ا!



اديالكارمرالهكلكلا!لتدإلهها-مي،نتةأوتهاساحهارإصانلرعلىصلكرترحملرلار!ممرمياترا!

الى!صحدمىرمملأسهصحلكا!حتالدكهلريالهاركلادحطاثاطعصتوحت.إلهاالى!!!ت

طررمااتراحماو.الالإعادةحا!دسمبح!ايا،طرال!ى،لكادنمرأصاسكىلماتالىعر

:112)الى!بر.يارسصللعلمالرلصد!رلىاطتلإعا،ةشابتدمرااددأسارصلصهةدكةاثهط

ودطدحمرالاارل!يصرصكراةاتالنصررسنراممالىكمرأرافراللكما-ع!ادلتأدر!صرررا

،لأرل!ا-.لعردهمصهد.حسالي!طل1)عحد،

لىونللد4الملاحرتصعلأعدرتملالد.ملكرتأو!انطدلمالىإلههاكىترل!ص!انيل!ىرل

-12)مخلمهااد!وكاتساكلإد.ساياحدلرقاإب!ا؟ماكلعدضصلصا!لحهاال!

الور!طالهربحلالما!!للإمماد.إشباوعزصحايابنللأانارمطصحس،مطد(1112،1-91

(07إتصادراآحارسداأ،مبهرداصدإصانلا)3راكلا(مآرا)

ارو،ىار!لإمحاساتأصدعمبحدراأدوعليهمريمامهار!ردمارعارمركلرمراروحىإ-افيانامإلى

رأ!ل.أر-مرماإلىانط!لتطة،الى!يت.حاإعاوةصعرعسالي!شحديديهس!أشميححرا

صي!سرادلرا-شدواماشلأار!حاطملهطالنلسار!لممسهانالرمعاللاصإلى

!لهرضع،بهرداوالىررلارولالها+ار!كلطسيفإس.عريهالى-صلا،للسلرفيدننبعممدةإ!ا

ءشمملارمرلى61!!ر!ايارل!ح!ليالى-يترأراادسالصوساالكهةرض

رالرح،الأكاهـدرسراللارلسالكتصرتددحديدميالتمدنا!تامرمداتيحولكللمه

اصرانمبرلحىساىربخ!لداعماماماقيمماشاصىعدعطملصرتيكر،الأطالترأرالدس

خىعص!!لأيفلى!تلأدالش!.لكاصرتسالسفاديرالنصبكىرلمس،لتاله

الكلام-،الهردرل!ينطسيل!سواملراتمدرا،ا-32113)عرواسدصحلحوتاد

لى!تكرسعهديرحمطملمرسشمإد!سمراألىل!ط(،صرصح!رحيعدولعامدشيالدى

(1،)ص33س!حيأطصيبهرررحهى9115اح!وحالأرصكلللى؟لىالنمر!صعل!صحاصه

5!ا21،قفرا،

والياسهوالبحروالرقىد!سواح!واذدظ

تمرأسرالأرصالرا!شلابيادرلهم!ه.لأا،6)عدد3الأكلضىهـ!اش3.الأرارل!كل

شرلررإصانجلطةأحلمى311خ31إش)فاردمحهحربرمسالحردر!ص!يرم.ارمهيرم

%ا-علىرثمي!يرل،مكاعهصيحرحالى!هرمر!ا118)مرشعطااضطيوليي!عطياللحال

أحلرصيشر!3إأحلصالسيحابصركلامداكلالاولحامكانحوتقلمحهالححالقتلوسهالأرص

1،1سحا)إصانلحلى

،ار!لطلمرفلإمهالبر-طرس-الملاحطرلقالنيلبرلى،وجلةولدانهملىداصليتارلىلةمله

شر!اإلهلتلىالىالى!حلإلىلححدمم!للرلر!ثة3ارنير1211)مرال!دسلي؟كيش

2-،ا4بحاالارلار!كللةأورشمرسل!تلخعصهولىصلألهسدالىرسللدوتهصسلا

111،)إض3اوسرسلحهمإصانجلاعا!خاربمر!ر3او!لأد



يم!ال!هدليالمدحل

ش!لصرشسةتتس3الألذدلةوا!ارصالراتلدرلة

علا.ص!كا3الأكل!شىء!ا21الهر،وورنالح!اافياطرأسلأ1،3كلقصريأش

آصأصركقىالناصاسدارإ،-الماديالعالحدر!مهشمدلشومارض،الارلىالبهة.وأ،نمرود،

مديهاناضحت3الأمد.كلىممهبنمدا،ممكلص!لارآح!لد.عدمرىركسا،الايعالمع!ملى

دلكسشحدت.إشسطاليولط8(اع!رالهو،رم!كمرلالحصرلىالمحلألىلأرالى!ستالىالنرله

لأقيسشدوصا،3عىإلك!كاشالحرثروبمالكتتحول،!ونعتلك!سحشش!س!نرل

داناأصاكرشنعلانلا،نباليرشلىديمل!لأصهإصاطرتلرسإلهكالىس3لاوالمصلالمص

65،0،111اشالاو!الآمميصايكلرششملق،ربلاعارأ

!اشابيواتكمال!صشطلى1291رل!اقردل!الأط-مىاعطمكصالأحبرالتملاصد

8111اط،35،ح!)ظرداتبملأاديحصىهرصح!ثحكلالضمداحد!طمولانمر!ما

لصال!!مرالأولالبنالى!،يتسلاار!محدكلا!،!الط-للسةكل!راآرالكتسنىولى

إلىاص،م!اقاشلأا-،صلكضطلرصسأع!اليالالهؤا!سالحد!سلأياكالأبامقعمم

الب!داداملأحسالىينصلكبرلىلما6،3هـ1-31اع!،حسور،،روإلىوكرىدعداالأ"

شرالمرلط(7-9)عددالردر!فالا،ولمىآعطمبكلرلىا!ابرالض!امحد.الهر!ر!قالمحدا

الا.حاو.للى!المىواللطاررالس!المحرةإلىإشاو.،الهؤلم!ممنرلالحردر!لالالكللمات

عاوالمي51ملاصالنرش!عدحرا!سهأاعطميكلردالتمدامحدرالحاوالهالرمر-وا،دس

لا،هـس،ضرجه.اتاايطلأمهمو!طالاتمالح!لم!يانى.الىحاكلاتإعا3أط.ضكلا

أسعارالأ!الما!اعطمعد

تمالسحار،تدالرتا!ست!ىراى691-2االيححيكاإد7+ه!هه!ا،لرربماردلر!

السادةودصمع13الأكل)شصار!يبتإو3محرودهـانراللى!الأرصسمر!رحصعا!3كلنت

!لرلتهتكر!أ!صرط،(اا+لىللى!ت!د3اياكللول.رح!طإصانلعدظص!ةعرار3ال!بهي.

11511ووطالار!الهبععدوملكاحمدأمردلححك!العالىممالكنصرنربة

النجاسهمنحذاري

أصال!دسلاالمشيا!لسدكزحسإرار-محدتالكلاتمحه(1ا-219الىسةسالكهةا!ال

-13(ء111-97091عد21،11،،-226)تاورلاله!شائض

لحندكدلك!لسابراماممرعةنجنلانر،!.النصبمأريرطحسالىارالكنا!.علمارورى

النحررتجدوان!لدلكوسداركلت.طلإمالهاحراتعدمعليهوساو.عام"اغحطانصأ!!

مدهردسعار!ت.طإعادةأرصرالهبل.عارتبلعلماللتأدبممقماوردووا+-الحطمة

ررشى،لد،يلاواو!صحداليصالهاروالكماع،الناشرورحالهطولىالههدإلىصاح.اف!ادت

اسةضاعرتإقمىاميصاتا!لمسرالجىشلاالندسلأدالهرد.رورط،طرشعالكت

11-1،-1331عددالاررحماعبةاول.طي.طيلطلانحيما+شار.صلعه

للا.مرطإلىطنىرلأ،مادم!رطلكل!اعور2دداميالأ!صد.ومكما،اتسامكدا

(2141ديالراوو.،كيمرممن!سريهرما.،اتعدامكلا.العح!رألىالاخل!ي!صهـسىوالنبما

نح!روكا-ا1-9)صالأمداددييالحاعراوعدالتحعكلاتإلىاشعالل!انسيهسعيلا،الصص



ممكمصلمرنالرا..الألاوررسووماملإلىلفسراعدما1-5ا،)عرواسعهم.صاا&يالاميلرر(مه

ررساللسأحايهمماإلىأصسد،اس،أ!وملكأصحسأكامصصاد!دولىإلهكممطدط!3.لأسا

دحدلاصيصرلكالإلهاياصأدردلييى.لاشباصانط.آياو%ص!لتهالهوشعاهـشرع

كلهر،ىسحهةمى.الحعاشمرربمداكالىددط.طوسملككررشالملكأمرياكاا-اشلإلهللى!

سيعهم+طالىاليردلةا!عةصاطالهكل-.حاإماوةسيناوكلرا!خىلموولحه!الاصىسر

الحاتشنلأ!الهلمى!الهالمكىع!لل،حي!كالا!همبهه6النداتمحهلتلكلثمنلاا11-9الأعحاد

الاءلإعا!ركهاتسىوسكمالاسسسعرصدمصمىلالدلهاإلم-

ا!سياليالرحاء

23()2الحرور!يتطاضرتكند،س3كحاراححلكا!-لنرلضأتلاسعديرر،يلمماآ!دك

ليخدت/الخلصالصدابساليومىح!نجالصالدرىلى،لفححىكوطفالزصهتحد

داودعطلىم!عاماراصدأراعاعلهارأنم،ظؤشاةصوأحكم،تصعدصحردللاصساحلصقانلا

رحا.نحتقركه3.كلطرحملهار!احارااسررصاررسححيعحدترما12،)،3واعألها"سكلى

وو!ا121اتوومماكلل،داوداسالحالدصللحيلاله.اوحااصنملرلد.إ-ا!طضص

أوصصحووحهاعداخ!شهإدا.االدليكاتكلهاوممك!رتملقأار!إلىبهرداشحعدع!(2لأ3

ليمارادكيرالمركاتراتدممالباقرجراحمدالالككلرصاند!كلاصهاار!ضدحلعحندا5!ايهالمرد

أمامصكلحالرننةالعريطممه12!7ةلصنالد22!ا.أبببمطكل،رممرمااسلرسحط

رالأرصالراتأرللإسو!ايلبهابكماليحسالىالى!كتمي!لباالعلىمفارلدلمل

اء،،335دالال)قاودالأيدإلىتبرمملكهممالكوتضصكراصتقدررلاولرأمامرأممبد.را!د

العهدلرتداو،سلم!8(3)وبوالمصىعدىررطيل3كلحاراحملكعدىرر،كل،آح!د

62سكاالزس!أ!إسامهمعلى،،عدياللصاطأط!ىرتدا!،+3423،21)حر!الوادعد

الارراسل!21017عدداصحهلىرطالى!كلبمرمرص(2852احرنجالا!صاطا!ويشر!(!،

بىلهص2137،21،-!3،3ح!نال،2318!)الهلرإصانجلومر3اللكودارد118)اتالم

.11-6213رك)كرجهعلىرنلط!لحليالهولحلرمرارمهيكلل

انم!سهاساماححار؟مىيل.،صاححادةصلاار!(بكلسال!ي؟اكإلىالراللاس.شنبرألا

عهسلالعى2213الوساعنرالانيإصانلطأ!لدس"كرصوشل!رسلىاالجككحلومر

3!للأالهقلبحرععليهررحيرصتاطيلهصتلىخادياعصدااديعهىا،مرؤ!انيءبشيا

لاحرحداياطإلىيطصلاطس!ونيةبتمصلام!صرصةلحهصرلهاترعس-رلاسلعرلاحع

(12-ا7لأ2!،ا-4-2،)إش.نرعفهالحرانررشوالأرعىميالهديحعخىاككلررلاككل



زكرلا

اليع!وس*حاسؤكرساالىار!كللمهكاسامصاسالماهـدرسانمهالهصانسالنرلى

حساليحدتلها+للسأا&كطاليوك!لاإءرركل!الى!الحىعهديلهسوءلرصا3والأ(لأا)

!اميالهرسوالح!ساراحساباصالص!يواتضه!واوصهحمحىسهداسوورواحد.منص

،كا!91لاركي!ا)عام!اعشر!اليركرلاولا&ادالا(21،18،2)حمحيلحارمرصانمه

!ام518عاماياللعالنهرصصاراعو-لرطالىسارالى!كلامار4اللدكارسصارالعهاله!ي

الأص؟إلىوك!عاهـضساليحص:لعر.،!أطوللكثا.!صر.رمهسؤدردهاصمرلصهـدحلك

ووماللسمعاورظمادصاللسالىسىعادكدوكاد161-112الهـ2عحكلحمدليرالكهرسه

نل!اطشاعاكانرطأد!سححساورأعا!اع!صةولحدمو537عامالأولىالحهيعهسعضابخل

يرءكارالحرمسحد:وصالهرالهالدعاسحسعكحدتلاالصألىالاو-لاماماءكالىألهوسع،صما

-95!الله)اللهصصم!مم!ماحطالى!همهو!طرالمما،ةالطه!حاةا+!ادستادأ!هعلى

السفرومستملاتنقسام

61-111،اللهالىصالردةدع!ة.سحمهألالأ

6511-17)افالهالىذىفاعا

-ا17-17)اتمرس!يدسالكالإلادررما-1

.211-118)كهرمرلىمر!الر!أعدا.صاعوالأرسعالأرسهال!ودو!سا-2

123-21)أررضليموأصساحةياسرحلرحل-3

11-1)3العمىالاومرصه!ضعالكهةرنصمطهر-!

11،-لأ،ااررحوسروصماسردصارممادوالكاصانسي!دوار!لالىال!مهالاوة-5

(4-51)والارنالكادورعلىاللمةخالطاشال!رح6-

لأا-لأ5)3الإإراك-الإمعهر!طالحالهآال!أ-7

("-؟61الحاوةالتواتكلالرسلايهرم-موم!كاتالأرلع-8

مكا،رمىإصهالحمىاوحل.اللام!ى.لها&يالكلالكماصكلرصادقصمهرصعشمعظت

115-6109ارهوخكللهـيييت

8123-1)7الصرمصأضله-را!

11،-71)اللهلسرالقرلالمحقفيالصسممرللإما!والعدلللهالطاعة-ا

-ا23-81)اللهنصوالسحاحياللامالرعد-2



4121-91)الاصصات-1

ا-117)9لددلما%اعماللبايارلالصشكدصات-2

لأا7-191وملكرقهالملك-3

ا2؟-111اللهتصعز-،

(71-لأ11)المالعاصوالىال!سالماص-،

.1361-1لأ12الرتة3الأعداللهشصإنمار-6

91-317)النرصانطهر-لأ

121-411)الدنلمحلاعى-8

للسفرالتا!خيةلألشلفية

-واحدةنكر!شكاداعةرالأتالاجةالهالة)ان.لحةاسهماررك!طمماص!اكلادسولأد

قدبكلىلىإدال!صلكلالىبمالرعرعمرالبكل.كاإعادةادكا-سص!سعه،حاماداحع

)سلهاوصماكداليحسعهاىتانيالفةالأع!الرص(916013،ررايمداحكل

صراشار،المار-الا-اطص!عرشدا!سرسفرليثسدحلاسدالهمو.داللام811رك!سا

ايصا3قالذ،23-9002-26حسفاور)(ا؟؟1رك)فيعهاممدراساانيالمصاب

51،،31-لألأ3،،-؟1عدا"23-22-اع

الللمحاكيوساحةلزلزةنلالىركرطإباند.اتعدبمادى،الأصوالنلالص!ووع،امام

سابالممرحدلراعلانالبلطى.لظ!للأليسهينرةرن!حلهالكرحردحننهكعلح!ه(الممخ

(22،23-لأ808وك)اللأدصصكلهىالى!عد.رمحى

والسفرطنبيزكر!ا

.الهكلطإعادةليال!مالمو!دكارحسشلركرطانىك!لكص-الهر!تأعداليحسكار

!.الاإعاد.ص!وو.ع!اتوحت.الاإعاد.سدلدل!!سىككووا!ححيا)شل!طا!كىدلم

80414،6-17،37-3؟(111وك)أممالارد-حسس!رمفعمةسالهدت-

وشملم9عباداصعاناض.-الملاصفب!ىكاح!نال-سوكا!،كللىركأممارك!ممااليضا

راحكامه.%اعه-لكترالطاعة(الاصدياللهيعرلىال!!دإكرارسكنلالهاةطىشكاد

ول،الإصادسلك!طبىرلاممهتططها!اووضيملرأ.احالم!كاولسالمردركا!،نحاساإسل،

إلىرالحاحه(رالرناتراكيانح.الحتصابطباطترص)ضتتضحررااليدىا!ثنرةاسا

رالرزلىالإعلاطتكيرأتالددلد،طهرالتحوسالملىاللهرسا،-الاصالىل!.لهمنرص!مي

-ءاا:!رحدلطل16013091033رلىلالداالداعمال!لحادركلادساكاوه،وانبر

كهر.!ا!اودىلمفتاخمرودرمالى11،-1013إومبارالي7081عامرسمع3ماعر)

أثامصلكى61اضاالح!لراترنمرماارذىطىشعىاللهاعلا،تالأرل.الالااحررنلا،سه



ل!ث!بمالمهدالىاسخل

الإلصلإعلادارتالر!ةوت!وكر*ا

اكيالفيطادعىأماولعامصحهالحد!،دلمراتمفطيىحاصهأتشطوكرطصروووات

مكاطهرأءكا4العمصال!لهرضععثا،ما1-312ركاليكمنارمواحتحلهسررةطهر

ر!ا.س20261؟1ألر!اإلههلياسورابمادرأصالةقىةاصالاوكاد111-116ا!!عد

2111أحا)افيعمى،دلجصداوددعاطالتتالفسيبماأالطاد

لهرلحاطوأضدأوصالاى.لىحاد!والمحةالميهتللقاوطالصبمثىاتحالكاددكلا

ركلردااليلوسم!ةمكاتخلاليم.الىحا

المرميوالحاح-ضمرطكلوشنال!دي!ا!عب.الد،ج!ات-سنعأدلفممكىوعى

،\-39،35،،-501ول!ه)علهراطم.الاإلىلردصهالطاعةعلىصصالتارلف

71،961-21،اشظردس811

الكتا+لذكاالكات

عدررلحلروأاد!د.من52عامصع12161لجالاددااليرك!جماصة.الملال!وح

كافساليوكيساأ!ع!ا&خوررشحع،!الىطصنه!ححيصةماترتلالهي!.طاعادةس

اديالأمرمحتهالصكاتمراليوكطادالحالطى.اسلالرى181)ا!ل!اناستطالأعط

نلياكالى!لاآح!شحصيراطةكتا41-19صالأصحاطتادب!رلىادس.التدمم!.الحديهشلملم

سان!بل.نيالأم!مدارل!ألىكالحدرلهحاوكد،للي

الفانلالصوصاطللط3حد.1791ت)س.حاطح!سمداحدلمال!دسلا.الم!لي

وكرط)صرليتعاالكلما!،مف.الراللميمدنحؤالدىانصشالعصهصانلاسراححوا

!ا!الأ!نمذرسنلموعصرإلى1911-،مىحماتالأصط.اسلام!لا.!-(1،-؟12؟

رمىإلىسعردالصاطس(11-19الأعحاحاتار1653عامأال!7!ميىحمم!هـسكاالأولاناس

وأىتادلكمىأ!مدإلىوسلى17عام"!هاكا،هيهدورد!ثالىأ!محاليرتسهاإومباالى

ن!قع*"ك!"رسىر"اد!اإرياافيتكاطعدأثصمي(1،-ا2)عاتالأ!ألى

!االأ85عامالمادركاولس!كوليع!لأعىهسر3دلىدتالأطرجركلىال!أي!ماسعصول

اءا-112ا!صحاحا!ارع!،مرضعالىوميرومما.ادمؤنر!نلنمت(11)9-الأعططت

تممتحاتالاعطمدالىيالاكتاواكاحد!ومى.اورضلموصنوروبرضامرتلسماحرتوصلىكت

رضنرالدطلىاكلك،اساد4ل!يلمهمهـصنرر!ءالينلمارم!

دأ"41!!ال!كررردممكلاي!ح!الحاسرمىاكاول،.اعص!ول!"2ا!.ي!*7أ"-5*!!؟ء3ىا

لكىلىدلكليرتركلر،ليلمدساوسوتهاسناويعيرحعركلر،صرمى(14-16الأصحاحات

31وك)الىكااك!ممدرا!راعالتما!الىتنير1121-ا9)رنياددلكعلىهـلدلل+!ه*ي!

ممارضك!ما.الحلااشمرمكحامق161عامليالكاىل!هرواتبسهااتنردةتفت31(7-،1

الص-رحع!عررسط

داالسسدطعمرا!نا!سهاصحع11،-9رد)الأصحاحاتأدلرىحاء،5اءلم،4اشبدسأما

حا.دما،(195لمحراملكسالإشاراتثلمنارلةع!يعسصاتص(-0112-17ا6ارلىان

صه!ىدصاللربدرةصدنه!مديهت-الصمماا!أنملدسلىكما13عمدلحياياوادالىالرطس



باكرد

تحى91-17،1307-،11)ولىا!أيحاي!ىكالحهر!،ماسكللكرعدانجمسكلا

ووكلاتاحرلمصالىحردلإسهأنجفداسىلأكلا1،الأصط!صاطرالكاسايرطسالممرإلىإضارا!

يهاترحظطىدصب2الى!لرمسالمكلعزأمررصكحدتياطأشحاعيعدةروالككن!

-809-11ح!نجهليكاظ!يه!رلىرلاوكيلاالى-صحدةلأحلودالطلحطردال!ا!.علماأما

والرصرعاتالأ!ر!!يتاصالل11ء

(1913لى.طماعر.الىلمهطإلىاسرناولحالتدسالحلما--تد،سمالىأثمإد

ن!ت21ددا،لى3اتحارصرلسىالريابسسةإلى!ال!،علاور!كا%الحددطاألىعر

صرمقالالعالمرلىإلىتدالديزكىمااليرمىمعت-رمدا،نر!مإلىالش!عردةسالي

الإطكىكلإعس(13099)27وح!!ال(6691)الي.إصعاصالطهعهارو+!فداابرلاداباراد

القد3الحالىميم!شهالهاكلادانيراللداد

ساردلكلطىالط.الحديرىمماوالر-عاتا،طر!لياتا*م!أبحاالمررحعةتمحى

احعالع!آصلوبطيالتشالهه

(819،1-1)الصلىيئ

(8؟61،11711لأ403159)الباتلىالىعدالمصل3ار-

لأا2،31-70991310111،،2701032،8)اسرةا!ر!-

7،1،981)ال!را!عر!!د"الديرأ-ا-دنصرا-

-16اناليالح!.رنيسةعراألعصمم!ر!ط(8ا-)الأرل.الحرليرو!سهرادللالفرل-

1،41312،781لأ1202.؟-)ليا14

911)فيأ!ا(؟41اللهاعير-

151!9151113)!اايما11291!)1،6)الرور--

3؟.191181309901013)داحدعةمم!سارإصانيجميرداساليحد--

تا!إ؟"،ط2+مم!ولس!ه،!8و،رلحورطىر!سرلى!كماالرعرعاتتا!ديا!الصرحدةدتصع

سهامد*سصرعاتديالننايهملاكل؟!+*3

(2101)معلاورا7-11).الت-ا

(1131لت!!3،1)انطب-2

،11م99012/111211311211مع612131(13809ال!اللك-3

-(91-16-1،سظرء23-82)31الأكل)اكاصةاليادة-إ

9)سرالاصحاحات91-1)صاياصحاحاتليالمرمرنيلسرالر-عاتالاطر!س!اث!مدا



اللديمال!هداليحلالمكل

الهـدكللى.العلاسىكلاك!أركاش!إدريىاول!طرلى.الملىم!ىكاواحد-كلاإلى%(1،-

لدسالتهالسفرضمونه

ساشه!اعاد.لالهسكلكملومااوىالكلس!دياليصلةوطكل!!الىنهوكر،اليلةرطإر

المو.ارحاعبن!لقالل!اللكا!أ،عدالىحوالدىواودلمىسراعلالحاصةرالإشادات

دا!شصشهاشها،وفلنهورنلاتعسسدلمق2،عامالإشارةتكاصتوكى،اليبا

فاكلا!اشهركر،ررأم!ماا!سصصمتهمةراحع)آطابهركاض!ن!اتوكرماحدمهداخهرت

وتد11،)،تاءلدا.اتم!ااالدرو،لىلميار.ترلىسا!لهيتنيدإعادبمليأطند

ور.بصاوعثمد1(615عرواااللكدا!سسخكمصالادسهالةليالرلطتالمكل.ت

ردكالهحمتصا!ا.رأسسردر!الحاةمرحسللمايلواحمىمر516مطأىناصهاناهـالصط

،لةسو!كادإ،لةا!نهخداصحرطاوآحررد!*!!د!!ولاطرصير!ىلصص!!حلص

يكلليرارصالةالحسةلياصلةاسهأساوساالحبممىال!يهرصادقسعرضعسالتادةو%كل!تلم

(916اعدحمنسةرأسةكهةمملكهلإعما!ا!!

.الهردر!يتولإدإوح!را.الأرل!،وعزألأصاناكهدبيدركطالي!د61-11)الأعدادولي

اررآ،ز3الى!!إفىمنراولمصحرالمادبركآكاشينثرمرالا،ا!زر!ينرلإلمساوحع

52قارلىاالىاوماعار،دى!دتأد-اتيالكلا!داتاتهايحطأيطمل.والاجا3

وصاصاالا!اعرعمالعصادأ!ا،للام.اللىاممدالنحاحولىميار!اطىس%لىالمزإ!

أطاا+عيا.رمل.لأ!ا.واي!إبيأوحعافىإرححرارالىاشال!لىشالصمكلوأحكامهالر!

ركحانمىاليكهياديرممدسه،.ارحاومدا.رحاسحدرالأ"الدصإلىناسهالر!كلىإدكحرر

للمدما!+لهاكهاالسلبكلرلاالاسارلياللهاسمارم!الأحلا!يا؟سصارأ!،العلىأسهـمم!

ألىالى!قصدكارشرل،اللهالىالىحرعليبكش.لا!حاا!93219،2113نكلاد!ا%اهـ،د

إلاورحعإلطرصاإلى(116كالعلممدلدركلاعالاكطرفايمايحع

رعنرلىالفورست!شسردارانيال!!اسانطالهاللد3ا&لطلامت،لللساماورسدحا

ال!ور!حلطلمفىىسظإطرظعرا!مس+لحمئساكلص،!انهدا+!.لمدانملتإليةلرأد

681-17االيركر،

الاولىالرظ

راترمر.أح!صصعدوسبرحلإدالللابروأت.الألرا!طسهوايلالىحلاالأ-17)

مزلا-.كلسالىاللالىلي!نالوصيرضصخ!ااكرارمدلحهوحلمرطنوحد.الطلديلأسس

اكة،وسيلحةكلهاالأوص!اداا،وميميخلالدرلالراالأو!ىلىللرلا!ار!او-ادس3

.تالم!مد+عيهاعمتانييهرواوسأروضم3شلااتتىإلىتانلااد!دم!رنا

غحسس!رأ،عطةمبمهألدشلمعلىع!تالهردوورلالامكا.سانلامادكلىالا&لىلىنال

إلىوحتقدالل!لالمكماول!(111،15)،ا!كلةرالمر!حةالطتالرثيةالأممعداتيد

د!نيصمدلىاداالهردد!نالمك!اوللأسا،د،الحردوسايعرلسهايىلني3،داأورضبم



يردمارن!شط،أدوشيمحلاصرتا!لىحالىلنداورنمسدرخارايحدصهىحرىراو!اج!ا

ياسالطنن3الأع!عصلح!سصءرألا-انن!تنحرأالن!ر!والمفاوررراياودطا،سالى

اع!،ساتصةالنر!عل!قاححالى!يمولعميادأ!11!11،ال!أعاسار3نيلاعحت

لراحمممىوادراألهمإلاضمىصليلا

ثصز%ررمللانلاأضرسحدتلحيالكد!مدلمهمصاطما،صراتل!جس.الملارحد

اعا!أس،ومأررضبمصهكلدلحلعدكلالداكلشىصكر!صصس!مهـمحىرالح!ا(عحي

شنحسرملعب+س!عحكضصتجمدين!ر..ناللأء.بوصحةرلر،آخووملكقدعطهةشص

ألرحلمنميسةارتتإله151-5؟.-إضعافارلى).م!ود.عداتوككلرأوعهاالما!عدالماس

لأدحعاليإرحعرا+لىارلهلدعؤنىأ!نلهميوصعفشىمة-كلىرمى3ل!اطراتمادما

الحردو!شرل،ايكم

الن!نيلىالرفلا

مد.الملانوتالت!رد،وصة!اداوطرتبملرسضصاعتر،!را!سةأرتا1!-118)

6عامرسنارد)التسةال!ليةالقسو!ردالنر!-راررشلممإصانيلريهر!المرتانىالترردس

261رلى)الأل!الأوصإكاماتإلىإشاوةارت3لىااشغدامادلرعع(825،اريا314

يا3نررررلصوواابهرداطدتاليلترردبردوا)3برعرمرلا..صارندصاعارسةاو!رأواس

شاترليارلميموةالماملردالحاع.مزلاسا!هنمريالرضم!-ندلدهالهرداأرصىع!اراس!

صللخلاص.المط.كلتيصال!رحياصالة،نجح!/صطمنرلىاااتيحواديال!سا

-325صانيلا!لى)الدعإلا!الحسطال!واصحلدضدولبخاكدالام!رالانطاوولالحرالر

ا!الث!ا!فلا

عرصعلعرور.ساصحلوسم!وحلاوعكلوواليكللعأح!لى!رةأممراوكلااعد-3:1311)

!رتلأر!اطلاكارعدألىأوربهالحلودةالحملسهوصاح!،الحرة3عد!اتملالكلى-أورضمالد-وطرل

حرلها.م!طر!رمرسالكلأدلهايقهاتكى4اطصططاليرالآصار،ليهاح!ردلهاليىالله

حننةسطرىولا،سرطاللهيدمرا+لارأروكر،اليادرددلهنا(هع!ار!هالبمححا!لكلرلى

،لت!رة،لألهرالطارا،مادإلىاللمىالحلمةالى!ندر.دىران!ةالنري!صلعهحلاصعلىالأص

الدبى3الأإلىليارالهحدسدالحرور!سالمكنالأسه(46)الهردر!قالهـدحيلل،لقر.رلا

حدلة،لدبمةحطرطاتسىالاصلسيعيهحدنةالنروردرفابحشةبمىيصيصي!ط،طر3

طصدءلالعىالهال!كلاد!ي(1!3تناوداالر!عنحمدلهبمىييسكصا511يم

لمامطاعابانىج!عحاد!!شسيمىألى

دللددي،لى!كر؟31يظار!يترلد!دسوأممىآنيمالطلأسصبىتيارال!حيشكلي.

112-1،!01ر!لدسلا!ىشصالى!بكرسدالرم

تانيألى-رمىالمطىيمارط.أ!اومكلثا،واتهاحالرحا.وفيلرطمحي!شتفاد!إدطلرعرعا!

ورماعمعكاصرلهممطصارلهكللتأررضبموص4الرسةضصهررميلأءالر!كز%!3با

13-لأ،رصا224أشمار!)يمدلاالر!رلانملرر!اع!أتأتشسحولاصاحل



يممكال!ه!الىاسل

نهسدىتمأ.61-42أش)3للأليراشكىاررس4لإصاشلالى!اخارسالمطىالحاكةإما

اربترل.الس!،وص1،961الأرصشسسحلاصرطىشللامم!را(21-31،)،ار!يمول

بتكشلأ!مدلسع!شوك،نحهمروح!لاقمرعرد،صلالىبلىواكلعم،شحلإلى+آش

(7-1563انحر!لكللجمسالحلا

لمحرابمةا!ؤلا

رالنطار،ررنر!نمامنا!الطبمالكامىعرضعرأواسال!ح!لةالطامرةات-131-11

حتشدااالنطاروطه!لإصانجلنملا!دارر،ط.لىماالكههوصوسرصل!ارسهممىص3لا

م!ول.الظارممسصاربلكىشاطرصعع!انيالنمرةالشا!الىمبرا4بنار!يمهص(اير!مع

نمحصلهرضعإلىموحههبتمارمةلالظ.اووضبماخاوالد!الى!بصن،نطارباار!بخهرلى

عوالظاد!حمالالىسا-.الاومىضلة.ضطصاألبس-!حبهاثادا!ولكلمسد..

ارانبطرس!ا،!وكلم1121ناو!االاطياليلياله!صطرى.حلصهاسشسهفرت

ةطاسعاتوأتع!!مرا،رمرح!سةصهشاكا!سر.الملرةطرضعنا!ل!عرالار!ندا

يفىظسآلحالاتضساضيحن!رإدرقيىطكتإلى.تانلاللرشعإلىالحر،ر!كللاملىرى

اللاس!مزلأءبسكاطاعيكأي1371،الرالمين.مزلاي!سالكرآعطك.ديارىعلىأساوتحاول

الح!اطستبةعلهأصت4طام!ا!رداالى!اله!اد:الحطمالكلاصطرشعنطه!ألىل!دالراش!

60121"ثنارناالمبةالاحلالةالهياةاسهاشساص.رططدتس،للرلىالعطسالحةم!

8رلأوس16-51لح4حرتالاعل!بحالطادعرشععدابيادب،الهاة28111مرمرر.

231امل،9-لااض.32038-328،31ع!داسالال!35

لدلهككالىحتالستلطرصصاوراكادطحلا!على،صاويدعلىرمحاظنجييتأ!الات

2اطلالداادبها،مرالعلىجكلأكاطةللملكأ!مماالطنةوالط،جالهكلعدالتصاكأالل!د

ودا.الهالمى.ار-صال!لطارساالكههىنىلهرضعمنصعا!ةم!(18-؟61مل2(27

الاحكامم!هلحمط،ار!!ل!اهـثلورص!لىأ!عبكل،ار!ضانعبحطأ!سنطعبهوبمىالر

(1"مرضع(127عم!،لا2طحي234،،ح!سال،11لأرسنال!الصلر!ارال!اح

بحسا!يهرشعرعلى.أكةرحال+لهماسا!الهال!طدلمو!ناأسال!الكلامىثهرضعيا،لا.

+س21لأر،23،ح!لبال،818اشو!ط)الحتاكدتورد!ا-لار!إعلا!إلىضدولسامحا.

،6-235اربا1110اض،612رلدهاهـطسلالىض!س!رمرالمصسديأشماطا

،93،،21،اشاا،ع!المرسلاويالر!الامضالىاوت!اتلىهـنر33،1-611

،12-23-،3ح!تيال.5311"51،2،13

اأ139أعبرصعواحدحرعد(مهرضعت!امو!الليا!حرلهردا

16ررطولنعحممركر3حعرمماصهيرىس-.الملال!ى،ممكرة.الأ!ا!ح!ت،اسرصاوس

!ألأصالمصلحراىال!طمالكاصكهرشعأماممرصرطكارالمححرارا،،صهنطاسد!سا.(1،-ا

!ا،،لأح!أركالأرلىركا!7011)ءالهكل.يانمامعدوععالمىاياحصالهحرمركالىر!االهحرمدا

الكلامىكىنعمأطرلى،ار!يت.شا3أالسررياررمأطصوصع

يهرضعالكهةرنجىسولصىثبةةمركل،كلى3حرمر01الملاسآحرتىشرأىاسالحصكا!ر،كا



.381-+،21-2811حروح)قاو!صتأرسدو.ع!يثرصادقمى

الالككلعله!مرولىالذىالكهاطصالحدو-إلىإشارةصدالهحرصاارألحاالكى!ر!رمما

-26اط،1311ءلر21420ت،2،5اي،6؟2أصفاور11822م!صرواالمادة

حي)+.وحهاترحمةالم!تالكلةداتسالم!رعياور9ع!دأأع!صعواحمدحح!على

غى.25،111ع!هارايصاالأرصكل(الحىتلياعبررحهرعطى1151ح!وح

.ا!مرواحدححرعداسسعالقصردأدالاخ!يحصبرىدله!االأرصاالحرنسعىأرحه

راحد"برمسالأوصتلك3إرأدكل"الكلاتم!،ساضضأرحهصمةالححرلهما

رمررالسا!1،)كلماالارصى!يالهانذار!أعدمياط.أع!ممعالممصرلىأ!آحرردرس!

مل.تملاعسالعأدكلصرلرى(328مرمرو21661.حو!ظ5/61رق،)والنمدللحر!

وعر!1(191129كرلرص116،33،1يرصا1-23ا؟اش)رمراهـالررحالمه

مىمرسرصىصححر!اررحى-يكلله-المرامعلىرلكةار!م!كل.يااعا!ةليلنهرتححدار!

2،1ط9).ىالدمدمحتارلك!4اياص

انمب!اافصهعاسالس3الإ.المححرمحاسار!شهاكللاتواحد-مرمديالأرصدلك3إواهـلل

وةالكطكرمطتصدرمماماالراحدايرمسرالاناوة4سكةلكلأطسالحطهرمحرا!1-609-1حص

هـالىواح!سشلكلادل!صتالسالكلاوة!ممركل21لأ23لاا.الهبكلالكسلعدالحص

.425اطارالج!اللامويحم11،،لأ02لألأعص)الرصتكالد،شعبكراوماحاحةولاالارر

الضاس!التلا

ص*ممأضترطإليةللةانوممىوءلرلااليالحدبرس!دوادضتةالالم11،-141

الر!ليعررصرعدعمارةسى!الورأرحليالهبهلرسىالوجةالجاجراقبةالىالروحىاللاوعى

كتسداللاالكرسهمد،ماار!ررالىدلال،ال!شرن!صيالتتمدماللثحبأطرصع

ب!نلألاروياولوعد(6عدد)الرور!لط*لىعيول،لنر.،لاكالنمر؟،ظنلالل!طدار!

الالارصمصصد!رلرة(25أحس.نحالرالار!كمس3ق،ررعيالكلىرحفيحلالل

الجثىرشلوشاصدباالإصادترةشرالفدرة134!11!(121كر1742مرشع)نكلل

1،161!نار!،1411اح2)المحسدد،لنلهل،لفرحلصألىكهىرال!-ألعارالشاد

141كلر2و36لأكراأ!االمحطا.ىولسسلدا

ميالاوتالحلرتالعزمد،عح!ألىروصاعلس.صلالمرهـطكلمأطال!صالحللهاأأت،ومى

الهالةإلىإتمامهديايصايل6115)م!واتالى!.يالإعا،ةاتضسلقطلىالهردولوعد

94111،،،0أش)ارحردمىضحىمملع!،راتع!لحاارحمالالحراشكلورطكلأمامرتتلل

ار!علطرشالحراشكلكرلومكدااله!در!رلرةكمهالملافامسدالعصانحسسابملعدرصرصع

إلىاشارةمارالسراو-كرامةك!امةلا!طاححرسحرع((ء،،،23وابال1552إرمسا)سالف

ا+لادصررحهاللهعلإله131-311صرا(263)أشالهايةإلىةال!امىالحةعمل

رإلماة.انابمعد،المسيرةا!امرويرماردرلى،رمىأسامة،صةمندةحاؤحلالس،رلالإصالى



الثديمالمهويىالممخل

رع!!اثلع!اد!أع!أدالهاعةسضاكلدصد3031حع338ع!وا.1،وكل!سااتراصمة

صه1،كللاا!ارصنيالهاشذاد!أعبرمياليالعأونكنمع.ور-رن!ةت-،المل

(21-169011اكر،13"امتال!

كلها)الأرصعدعد!الرانطارتإط!نادماسنال.وما!برالا:بمبرصادشرتادنادماما

(1،،؟اعح!!

ادانبمارتإيااو،رنرشبرالنمرد،دص!صمم،الكلاتمد.!رليالات.أواشدت

ادصصماآحردنال(دالهدبالنبمالسصا!)النتال!!،للى!لنلادةكلهاا،دص!عد

اصاول،الهروححدترتكالداالكتونجسرم!لدانرسةصصاليمرصأ!هاآ-دسى،.رالاسا

اللدس!ابصصاىيلأحرابمصوورو،الا!دالأس!ليو!ر3الها،اوالىردالهالوالىالطسلحرظ

مما!!.عهاارلماصرى.طرلد51-4،سلاحيكا133،11تنارداانحدعد!را

مطراس!كل!ض.ا!يساأرالاللهاصاد،،الأرصر!مأطرالثا!توالارظرارضنا!

سعا3-7اعما،ظرو6(،11درساادمالىصر!طأد.ا!ع!اللطا!ر!-شهامأط

117-516كع.25،لرلا،171ط1"3091مررح

حا-وفدالدساواليرو!اولالكههرنجىبه!ط!قصعرشعماالىتاساأد.ال!لاسدسلى

الن!سال!ارطارتدض(3101ررب،528م!صراتأشحاروتيلشروطوتيى

22،127سحااكلارر)راننر3واتهب،رالاللصل

الاسةا!فلا

!عرعر-وواعام!ررطرله(كرطافيل!رع!اداعيلدفتستالطن!اسى(151-4

ادوععوغلىرلدال!سةصرنصاىرحى(63ط11(الجادالهبمل!رالىاسا-،اتأدرع

ررراالحالبماللحةشكرلد168-26،38051-27،1تلاردا(3عد)اللمةكلات

لىسدس!عاسهعدلحرعط.!اما.الملاأعدو!ط!عرسحرالههحرالاصاد!مريإءرالادلبر

ماإدرالكل!الحل!،الاتوالرصةاننةالرتخ!دىمىع!اللترنتطا؟،32حرلمع)الهادة

(5مددمع"3وملاحي3101بفار!309امادالنبهكلالىتاطا!تلاومار

خيعونمىترطليرنىلرواكاص!اط!تالارق!نملاسردو-!نرلأخ!هـهااى

اعلادرصررو؟15،1،لاو!لالدعىاكاسلدسهنلاالاوصلكلملانانطجرمىرولاأإد،وحطرنه

ار-!الاضاردكادالتشنخلمادكهدالفع.رحارلا(*813سل11،الى!سد

السا!ة!رر!ا

دكلاتإ-لورعهسلعأرالىركر،الىالى-وو!طدالرةمد.والإتال!أ.155-111

الإسهو!لهطامرا.

.511،ح!نيل(+91لا!سى،25،1تاليمها.حاكاللحر!مبهاللإبمةونعد

شههم.سعهمم!دكلرلاالسولال،امراة-سكرا:اططنميأط!!ا"8صسعط

الأنههااواال!أ؟للطا!حطما!.العلىيمصلث!-الاكسةرصطلهالةاال!أةعي،الرميمده

اداردالأترةفال!)الهبماة.إعطاسسركاسنل(،-216،53اماافإلىإت:



81-317!ض12الحطةإنادالمداسسالىطسلىورص!

ا!ثفطلردط.ططحلا!ع!ملهاولالأم!رنطباس!عط-عىإعلادالىولطا!ي

.279اض364لاررارن!!رالمررلن!المحاع!.ألراثمع!دإصلةابملالىإعي61رميالاداتا2

و!دبمها،سرالهاضووطسنهـصخىاعير!ألدلةاننلال!أة3علىطرعولداليوشا!

مم!الإثمةسرففا.اختسوالىحاحدتن!ام!91صمد)أ!لملهالامها!ولكناتطدرحاسا

أحدعدخما!حردملاال!صال!حلمداثكلمد!ث01وا!ا!ارص

شماوارصا!حملامااللعاديلرطآضايهاأحررررصىمحارال!ال!صصىاا!الىص،مادا

ا،رعىصالنربدا،ضارال!!لخمرظرة،للهرداتلحدو،لل1،111112شكأ!لد

(5-17،3رهـطأالارصاتروطا!راليأمال!ص،كل.ارانيرصالياثلطاشمادلي

9251128اوصااكاثلكلبرنالىض(11ع!)!مامماطصلظهرماكلاتتبطلشنىل!لها.

،اترسر.ماراضناق"سالم%ةلحسرض

الثاشةالرؤيا

حط!ابمنحاوحاتتم!ىيارعوإدارلط!تعبيرولتلحدث،ولعالىكات61-81)

دإنبرماراسرلضنروانرةارايايصواياصداياحصايالادلفللةيجرل!رالىىلحاسصرالهلالى

8161،731ار!اا2؟،5كض)اللرب

صتحارطاياال!شرنرصلالطمااطلسا!.الحدأحدرص!.علسييسحارعانال!كاتم!

الصلانإلىوةإطدهرسهـاصصركرما(21لاردأوالى،صهرلىحطأماآخرررىبهرظداطوادي

ا،حراالمص،أيرساتألةتكللاال!صلم"يلي،لألرا!1181او!انترالظرت

لبلاياجصساصا181نارد6-!،6رد،)رالحرعاله!!نملراياصدااد-تلىحالىا،ثنر

.!(،)عددسللينلاظالحد-،الهرمةرعىاتحصحبطسرالمر.،ررالانصالمع

لىاضستأى-الد-سم!!ل،كلهاالأوصجدلدلىالرمر!صطرحةلأرع.!اوواحمى

،6مل2نارلى1،91لرفا11!،-!،291؟اسل!"ا،لأدلعالأوفىأوكادإلى7اعا!6بون

-318رسامع216لاود1،1اوما)،يل،لىالالارضىإلىنرعا.ال!دا)المعرس

مىكظالى!فلانا.رمااطاورحاطإنط.حراص،،للع!للأا!ولرتردادلى.نحانلئ،161

ممل!وسحالماوإدإشار.اصادراطرتااليم)رات(112رلى)تالحينطرالعطمصق

يادا!سسحيصساطاتليرخىكىشالامعبدتطنيلايبطرتالإسم!ولالىسديط

لأسدتهمب!اشكلرصأ)سصرالهر!ارصلحركحيانمسةرالمجلاسر!د%ىكاانرامد.يسد

71مد)اياوصميتىنلصادوانست!حس!االه!االنزأطاالهبن،لكسافراث

لكلرحالطهرشر،،ال!ادلةللهدثدنسلة،كلطالأرصسدلدىادنردصوتطءالاأوواعمي!.

)أبر!شلمهصتالأوصليا!رلادسلكص،اؤلهوابصىإيلسلنارتننحهار!خىض

111إعدنصرخة



سيمسههييالدحلى

11ورس!سالدا68)ا،سلااتلأوصإلىا!رمر!مرداللاظوكللىعلشلحرع.

ص!ساكلس.يهاالدوصتواخحلت!عناطلالللاكأرسداد-عصحرارورلتداعحى

اضحسااليالثالأوض5131ح!س18،21-7!91لظ.93صقالظولى،اد!اطممآظ

طااالناطعع!الساسننحسرملصركلل،،لبهرلادانلأتساشمحتاإصافيلمنا!أداةال!

(115اش

تتو!لصرشع

كهرشعسرأسعدرصسهاتطساوادلوبلمهحدلا*ا،!كلامإؤركا!"69-511)

مكلسلهر،الى!مكلبتسكاطرمد(ا-ال!مئالىحلمر،1تانلا!كللهالصالكاصكلرطدق

ك!-عهـلطدنلطرحلىرالحدا!سصرمرادل!

رذمافعهكأحدأرالميلىكىلاال!!كلاممملهاينمااللامفورةرشكررك!بع!كافاوعولى

مترلادمالردعررمحا-مل!يكر!الكترسىواسعلى!صمهاشحا،شها!سل،الىاملص

لبوس-الزمدتر-إطاطكانجحخىداودنلسطبههصلالهمىتبئلميهرشعلأدا

،11م!مرو،\هـاا!-الأا!6-اعاددس!كيرشةعلىالأ!إلىوالكاصاللد

235،23115اوما،42اش380راس)احهالمصا!حملمرذا91121و!كاتاس!

عر!ارا!سنمصددولىلرنهص.لتمكاسهرمىالأرصسومح!ا:رلها،رلراعدلاشحرىالرعحى

ححا:صررحطمبكلايلالرةمد.الاديالبكللاالر!بكل!ص.5321أش121اعح!ا!ر

الىورلبمسكن(317كرا1شسامكلا،16181)تحةصوةع!3ررحبةبة

،.،61لاال!طأطسسب(616كر2)شحالهيكسصد،3لهاإلموصكرر،بمري!

اممضا31باكيار!سط!ايكلا-،ساسكا.الاكلسهاراهـآكيححرصسهالمعسع!ع

1122-2!الدا،اردحسلىنحامماسص

رلكى(51113إض2150201،16ص!ر)ع!كر!رحل!!سلطالهورحلومر

سبماسيالهماواليروو،يلالحبمالكام!طرضعي!رالالحامار!اق!يطهر!13عط)نجهاضة

رتماللامعموعلهر،ر،!.ربممما!وصية،كلكاللهعدلبال!كلالرناقإلىتاالى!يت.لا

الأا213اس،136اعظ!لى4!لن!اكزسمىلكلالرور

الضلهومالمجه

المهمعدعورزركلرساالى-الأعحاحمحاىالحرمسأضلةعداءا-الأا6؟تانوح

لارللكهةا،رمىضص!هعنلو-لطإلىار!كللامرصاوالا!دصارد5بطلهلط.للمرمالحش

نكرساالم!اربئانوكحل!03-اساوض!نمأكغولا؟ااظليعرط-لهل.ردض!

للحانعشكررادالرعلدلكاثحر.وصعلان!ل!دحلار!لياحا!صرمامماألى.ااالفذصأ-

الأرملةنطلرا*أجهمعن!!لكلرحتدنصع(السمالىوتكر،لكإلىنم!انك!ات!جلوانصرلى

ناركلىلاالير/رو911-لأا،نييسيأحهع!ضامكمأحديكرولااال!تيرولاالمرلاا-ارلا

ر!عال!ر!.،دللا!.تار-ام!لندايارلس.الأبورعىالى!لهلادىادي،لكلاماتندك!أ!

ال!ا،للاتورلىصالاواقردا!ص3ر!حطابا،مداضمديهمشميراح!كرقصرنكإرلع.ئبمك

رلص(صوكالححملي!حرار!!نطرضاشأحمكاصدعلرادهراس!!-58113)إش*!ول



رك!لا

،(81-14)51،8ماررابنرلنشتارل!ببظعرت.كأطرلى!صبرشساصخك

لد!نبقراحدرحلش!طد!سكرلىوطلعرةاا!!رحمهلرصرا،نيالرن3رافيةثمر!

3-23(7-80)8مصيللهدحئالأطسكم

؟له-رقرتنمب!ةشمر!سرسسلا!ث!انمدا!حدسىارالدتالى!يت!رروصسبصنبلس!

-ال!ررةالنمر!لىك!ىلاعذشبتدي،1م!.رال!اللرس7راطا،عالهملل!ت!د!سمحدص

الضامص!ارعىرمى،النر!اوصصشصأحلص،طندأالهرورورلظمث!حلاصمهـرر!رلاكسص

كلساححم7-818)دال!يالهقإلهالهمأكردوأ،ضسال،طرلرداأدوشموص!مىنكسلى+س،

دالدير،!.اتعردجسانلال!ردج،مد.،أروللموعطتداجترس(51م!صر)قرد!ا!

31-37123!أ-23ا،3ح!بل5-6(43ا-111112إشاالر!سالر!دلى،لإطلهمتجحنق

،لامسصلحرسر!اعطهمطكاجمكىواحدرسلكاألدفي!لع!لأ!صىسراس.أ!3،واجر

اعاصس322،121331إرجاالها.إلمكردرأ،ثلييكرير3ر"طهر،.مملكيمإلى*ضى

مدرتحنقأما،لكرلراسحهببهمعه!ساسدار!لأدارالر،فىلطلمالى!رعرلى(ا-ه،9

رالطلام،الأرعىنصالطلهةسمالألهلك.اصااد!ومص!رلى.حاند!ءشيي!لرس،ثيا.صأ

،ض!انك..!سللرلىرلى&س3الانرفيىعلكرمحداالى!تقكللداما13لأصاد

نهملرىأالجالثاركرلهممحكمللهادتكاطسعيلمصنلسظالى!ثفونكيدا-1613)

911إلاودصاأطودالسنةايبةالعة

للابتهاجدعوة

سوا!لعودرصروعادلم!.لكياشطككمر،اااووشمتبإشصهرراتباحط.انهس

لس+اروشمتصهرلتالىتت،،لانهاعللنا!دعرةإلما،911)9أ،د!ادححقوع!صار

كاتياللاماب!ررر.الحارلةالمتحترجرتال!!ددتعرريحلادابعوالردالمروالطولالباللك

إضاصا.ول!رصلصلاودلططكا21-ا21)صصوادرجةرأسادما،تاصهاليدووسلم4حلب

حرا!ول.ص!حصادع!لىوكاساو!مرأ،رعمسروأطقي5--2316إربا043121011

،اللاملىنحرثط

%دللا،ا+بهرداصاطالأأ-بحنر!طنطقالي.الكلىتعرصط!الثلاتمد.كأطروط

د،له!ةممتيالكرتوايطاضحر-احصر4بكردرلهاحدرلافيضرحبهسصرسرعيهردصف

الأص!ما!لىصل،هـصرر!كالك!(ااأ-،9نك)،اهـنحهدورملا!،!رعل،!آاس

الدساللدسلاورأ521!كرا1131تالار!حلاصال!هطسلالي311113،)إضلمحلاصىمحل

حار!كرا!ددح.صمرحلص،رب"صإنوللر!لبصياشوادى4ا%ظ!الر،!

اتنتااالردحةرجل!،سلر-فيلراالسراصالكاتىأنابصاضمايدإدراررح!دأتاداإسحضرعلى

ضإ2،6-17اصم،210128:3212عدا!اا-23112ا-2،5،)ميمررالصداتلصوالي

رححى"أررشلبمالىانرا+حىاشسهاالانادالأحرش!ادا!الان!شصاب!عأ!آحرلدهـسىا21،

كادصولىللدبةوصرلهعصالد،اشط1613لرط،112)مرنى.نطا!عبيحلىلمأظ!اس

تندمهكاتاليدالأظأمهتعادرامالكالىلطأحدعدحلىلمممهطجراد.شطاالب

الرممرلهداألدضماترنتفصهىاتربنح-ارارتواسعاروندالاررلىولصاكىالهوإله

11،



!كيممعياىالدحل

مل!طسوع1291تطدد22-،1812)مرحداد!.،3ا+سولى.!"رالمرعللهحةالى!معمها&ي

وكيساالير!طرد(116،و&مع18115مرمىلالد213إش"91-7)ل!ط،الالماوالمحاو

صنالح!اوطمرس!ارنةرالصا!اتارالرا!سانرا!امحا!ع!ار!د-نوصمهلحي%اطالأصطح

الىنهاس!رلىح!!دف!طاطالامراوأالانرمىارصرحم!الأضارلنصد!طعدمرحهلداعصا!

طلةاليشعا211.1مىرالأعحاحاتالحالح/الىاصانروللىاعيرعصعرالهادلىالأصحاحومي

ارسإلىفىحعوميإ-ا!طصةرظهر-الى!!!صوخملاصلنر!،رملالددط!،ا+ىالمقالهع!وس

لأ-131اللومى!لهاصلاد!أل!شيحدواعلادصللطبمرالشاسوإد6(1-13)12ببل!

التح!هيرينبح

دإ،رالحاتالهطهصلنطهرأررشكلرلكاد!داردلتممسحأ-عبكىالرمد!اءلحي1311

لرمةكالنصراله!صاالسكلالهلاصللالايطصو،رو.االلهسةلقديمم!ماركى،الياتامسع!ع

واضصام.!رتيالصرس.عاطعر.الملاس!كاالصملاوشدنهاكاطكلسو!طهرماحالحة

ابرعمحاكالىمضد-له9(.91مددتاولى25ا+انطهر)يرع(.طأو(!ا361ةحاللكللةالى

دلرعراعشمص!طنرااعلى!مايىوكرا3سافيئنعألىاطاحةلكىايبكالفواردرلآنانصا

كاد.لىادالأروإلىوانطب(318حروحاكلالدلللإتسحيرع&ط(1291ننه)نالد،لهرص

كلرعادىالحدمسهـر!لاله!يمكمالحدطهالا.إلىنجفسالحسع!صرضشعح!لدمادر-سضاددم

كر1،اا-ء93اع!الهىاللهتحمحياتأ!لصصانرعكطهرع!،كلا&سهسمأدلي



ملاخي

*حيد4إلى.الملاك!صروصاليهاتتش-!النحمها!اصاوآحسسلاحي!رسد

+!!هـ7!هعريلسنا!سطرحرمسررودرصلىاو311الاردمحيكصركلمهلىاصا-لا

عرلاموالسملاصطعىص!الل3ار!كللترحي.1111إلىلةال!!ممهرلأللهههحمة!+عاءي!لا

يكىلموملاستكال!فورصع!وامملفلإاالكا!.علاعايةمىالىايمدارضولد.الكلا-

ياكاشالى

الأعطمار!لص.لرلطصلاالكللهطدالكاصالأصلا!3مرملاحي"دالاخ!سالاتوالاعتاد

الهدبدالي!اانحدالكلى

السفردمشتملاتافسام

إصانل-رعا،عطاباملاحياليلمصوانىالأولالأعحاحلي

شىر.سسمعلىرالركهالرسفىلا!!حلاتيا&عرءإلىضرالىاحانادوالأصحاح

111)سمةأر،

ا2-ه:11)عرالأ،ومرلرممه(إصانطالحفرباجار.لىالراسحةاللهمحي.ظظ

.6291-؟1)الرلرحةيطد!همانصنمصولمل!ال!طراحمالمالكنةإمال،نا.

ااا-لأ2100الى-مأطس!مةمدالليالط!وطرتالأ!ى،نحرل!لداممىالشيع!+اوايط

احا217العهلإلهأس!زلا-

الأح!أح!ةوالال!ددوأواطاليمراساضىالحرج!لع!كمالكهةبطه!مرال!هدملاكارب-3

(6-31)وا-!الأرمذ

اركالةاكلا،ماتنرور؟سادط

31791اللمةا!تتردالكص!ةا-

111-!)3ال!كةإلىس!ر،الفى3-

31-،لأ213سمم.التما%مليمرواكرا!اطرجارااكلنتا،لطيحاة

رالنزالرىسلهالخهالسادس!ا1،-1،116اطاصءعرا+ص.أصعارا،حافالة،نا.

.(الأ؟ونا1-91113صلى(13ا،لأ11،1تالا!ل

الكتاللزمنولتي

س.صاماكارالاعنادالس!صالت!ي!الاخسل!صلةرطواحدد!ىرلدكامذرمدالمربخل



ملاحي-
لرا!ةمزحرةامالةنكىلمو!!117)90عددينيرودسامعتعقلايالهاملاحياليكها-1116)2

ونداتصحرةا!لةنمدالىالعالأ!حمىالأج!ةأعحادانر!ادكا-صهاع!فيلصآحم!كات

فيحعلركلاالمركا-ملاحيس.ضبعر!ولاالملي،لنادهـال!بلالكا!.علماصادأيملار!ص

ركاد،له!ر3عصرأكارملاحيأ!الهرديان!بدس.رحارادلهايمالىإلىرصدأر/صركلاحيت

عرواكار-ادطىاليسدالهكل.طاعادةكل!ر!ميالصفرتصكلدعرومدالرلدصلاوط

136-311،1،25)ع!واللصدالىسهنحممرلأص

حهلأدرشبمسابهردعدالهي!شلىنلاىمف،،-58ل!ماالزنماسة،رلح!سحع

م!ةلأرلمت4ء،عاماورثمع!رالاسحارصار118امادجاعلوابءالهكمضلىكادا!اكلاعل

7اك!ارعدم،الىوحيرعسمالردحالةإدسباضاورند،السدكس!ىمق33،طمتانرللصة

-16ملاسمع؟-1392سب)ناردسلاحيصرمرصرعمررا&يطر..غأريعد.البكللسلالمادب

س.رحاكر!وسدوالملابررالكهةساانيال!وورحكاس.قسانجصعامسحهرال!ر

ورطددانقايمادليلالهيالملته.ا،بةللنه-الرت

الكلةلىادلىاليأ،ال!د،.احدوأيرستعبيرراحمى.الراعطرلى.ا،صاث!الم!مروسلاحي

د!لهرانصكحطماادبباتيالرجاةالهطةسع!دانيادوحةالادئلياداصعلدأممهانقة

ىسالساليايماإيهآت،الر!سماوالرسالاربرسةردرا!صلاعانرترطك،الأوبة،الةلماور

الصص!وأط،إلههالى!&ىدالنط،!صالإلارصا!ةبابعكلمهنمحرللسعالسالأطصسسرع

إلي.أرحعإفى.ارحمرا7(31اللهإو!ردا!افوعدحطلمرأكللتاتعدا%كابي

التا!يضةل!فمةا

اياصسهاكةأرالكرسمىللجىسويا،إصانجل!ةساطعرا&يالييمدماعمرارسالنلطد

-8)94.إش!صاتممطيترأأ!ال!!!رعدئرثلدالجدابسالممروأدوعحا،كادالاطي

ميوشتكرممة!ر!تلربهجاجنا-،عاد؟الاعص!ا&ى.والمصالىاشعانمارلبلى126

32اربااوالنشالرلياللكداودأباملهاكادالىصطلدالمى.الناطونثيايهتوكاتملطى

-1،18911إش..263-،3احرناللتطعلاوالطرمحصسةيرجلهشرجشصررالأوص5-16

2،123!9،إشاايارصلخلئخىال!رعددرشصاعد

كابهرواأوطىإلىاتصصبرةصرعةعادتادشصكماساحاكدكلكىلىالحنت3أعر

أرصوسمحاور.سعصةططنىوسالدشب!،مدتفىاتصعادواالد!راضكلسمحملةابةتكىلى

وطد.طرعىلموشصتعدسدةارناتردى.البكل.طإعا!ةسكدأالكروعاساكا%ةع!ص!ت

نتنقلىراياحلامالهنلررت!ا3.رصلاحيا-؟11اصالرعرا%.اللادالنحطرعمال!د

ضمماسح!ااطصاسة،وساالادا-سردنماكدأداآ*7لدباتص!بلكلساأرط،داالدسخى

21؟11لامحتعلا-ميوما2171)،االمدلاله،رأ!(1)304،الهردو!نطم!كاراط.ا!!

!!اتسا-ىاديالكلتاررحسا،ار!نلصرالح!اروجرددةافالكتناشكا

ضك!ة-الن!بمةادجةلىات!امداروحاصاواتس.الأتاحل!عدالحلاطسعرلخهمصت

-718)2الى-عدمرص



اللدب!العه!يىالدخل

الهدث-الححرد!!كدجماشمدراليا!لا!.نمههماار-اتى.ا!لعةله!الحكاصايحدملاصوص!

النل+له-ولحصرلة.رطملاحيس!عرا،الكاله.علااحدرسع

مستررسالة

ضر.الرلطمدكم!ضمرر..راراعطهلدحةثنرةتعاكيالىحل.ملاحي.حاالهلتم!.ص!ص

كرتداجالهىلملىرر،لهى.ا؟!عىلمكاتاوعرراممارساال!قسالىالحلا.الىالح!ا-يحه

رشهاللهعدلسلارالهرةا!لىلسحلاتاطمبادلاحلىعهاس!أ،الحمفالىللرصلاله!ارساطر!

عيهما-لىوند.ار!ظل،مكدا،لترلساهـشعهألىاليملاحيعلىصهلالك!لىاالرتدا!لي

لكلحفقةيلدمصتةناتكاتلل.جىطروحيوصالنهتكلىرلم،يلوكاالطضواله!دالعثلاسالىرلح

بخمالالددااوطاا،وأالدىدوإداادلىط!!لدداباللهكادإ،ا!صلألتارتل

ى-كلااحرتسلاحييقدمم!اوعىاالربةسرانه

لهم!ا!.اجمهللىلط!مرعواالاتلالرعلمسانلصمالىإصادمابك!لزلةاوالكلرل!الحمةلأرلاتاإلى

عصلزالولطةستيةلديةإحالةرتلل!291-1،16-171372-2)!اديمار!حدمة

النكدةل!137م!مرواسالاو!ااتتا*!.أعدظحرا!!ى!اله!ةعصاتكل%الديالأم!

لحعسا!رلوايماداللهلهأ!يصامحاصا،رىأبر!المإلىيمطرالم.الأصمقالأدحملألهاثحدادمىاك!

الدلتعمرأها!دأالامحارمىححمل-"الأ2!أسلهاحانهلله-لمإدحرله

.(3داللهلمرا:الأمطا،نهررلححرما(لهاشر.والماله4الحطةمسحهمرالالمأ!حسزكلدملاسصراط

امرمرومقلا"هاليايبكرا!أرولبملنرءرناترصصأ!هر.لاعتا،.أدرمجالالها-لس

الكام!ارعملهالدبرل!ه!صهلر-اا!-!سم(2-ه11والردللحاط3عاساددوصللا17!137

سالحردر!نال!ءرلكرلر!اتذكل!جصمرليحلمركاا!سيرللتكرساار!اشساادبىلكل

(-1618)3،مهبالسايهمحدالإلاركشىسمرأشعقحا!صاعأ،السا!م

الرب!الاحب!هكم

(112ات3رلنم

صةرحرسو!ة،ار!لال،اخكميحدالزصالهةالحبةاررعةكارطمياالعلةرط

!!هاالشاتمىكلم!اتىمعنىع!كالىلطا.!اعيتا،ترأت!تد!كاأعماشنلو!شلط!الد

لا&شر،لابامركلحؤ.الرعد.لصسزركللاشانيساوسرالعط!.ا+،،ملزطرحمهسة

للملتصىمى-للع!فنصطاكل.امن!رةمحةإعاعامةالن!يال!ادءحأحلسالحادكالإلهة

رنريمكحر!اقىوفداتالريرالحلى!اماليى!صمل

صا،اللهوصحةعطص!ا.صلةو!يلةطحرا!.أت3لانلاالثعبرشب..اوبلالأضي

لدمى،المرديةيضمىاحرحما&ىبرالمهاسإءالاصةاليطرالصيادأحدسمحسداكلىال!طص

تاصلألموإلى!ا.وطدسطررجر،للدس4رالإحاىالعيالهاط4الأم!ا+لهاللهرمرصرطكمرعرر



ملاخي

%دد3-حراسسص!تحنئلما6-29رعبم(7ا-54)اشلهمر!اوعردكاتفيداا1-ا701

لدمماسم

عررفىلىلرت.واعطحنر-اخاونجهميار!ألى!!داطشطلللحترساععرادورعم

ميعنرىشها،رنسحص%اجعأدسلطاضحةلرافي،مرالسكاتدار126-2521الك

أدرمدصتلند(3-ه21))عبر(ادرمتأساطليكام،اتا!طلكلهالملهر،لطاللهتعطة

،9،811اربا!1917111آناو)مرسلرذك!كاوصصرورةالطالنرل!وراطة

للد.طسالنكرعبها-لى14ال!ماتلي!كرأدسول،لأءومماعهيهتا-انجلتللدلثد

نمابسالطام!ةلىالدلحاتبترمرا7ر+ااطر!امهرأ-

،6ارربةاللهسةلحملسميلبتس!لى!وصةدال!!مطتفيمرالرسدال!!ونرعإد

811صصرو)فار!يتضخىالإنادمررصبعلو!مروس(31

.6-1:91).اصالمخف!ددالكهةأطا،الهردد!لكملالضيرأول!اتيا!ن

ىد3هـ!د!ر/اثلبدساالب!اندةالكهةسحهأب!ولانسعحهفابىلإدراللاننهالدتإ!

حانمرؤيكرلراأدومهماعطمدعرنملأداعطبةحطا،3كاتلتدامرصيدالى!شت-اافىط!ش

ار!دةرسطلرسللجحعدرحا

11)مرشعالكراليإصانجلنلا،ظلى!3دعا.ذ"أطاظكتدإد،ببكرمدالعد.أطيكرمالايى"

الفنرلدالكهةابهابينأسصطكتدا!3911)إربكا!كراض!ابى!ا42مررحلاودا

ضإا!ردالتساعقلأصطحتوتمعطساش!دقلماط13ث!الىبطيدم!ناد!3إ!اص

!لرطعلاتا22لأاكر)لالهدل!دعلالةسكاط!صحاتطايرل!الىسرليحمرند11

النبما،تدلةانالحهس!ةظكاطممسرالشدكلرالر!

،أاصكاخز،03لل!ظالمهمعن-أؤطترلدلاةطأرإدوالىصمسالكتل!تالهراو!سنر

تثدبماسبال!تدولص411-8131-17)ار!ماطس!رطاتيتطالىطمحهكلررعم

المارصا11،رصوالكلى،(25-2261رلاهـس!!51،1تمعرد)قرالننرالأععالنص

ع!مهنلفير!،لهاطكمرا!رص3الها!حاادثكلا1108(لحردر!فالرحهكورلعو!بكأبص

الى!،شرلسنعحرلهىاولثرأمنا،+يىالطى

ال!يانح3تأمةصططحياليدنحث،!با!مزااللىرحه!صرا.ا*حيالي)بنرلرالأد

لل!كل.يااعادةسدصةرطاالانارةدد!تكطسرصكدمحنالىسضسة-،را!فات

ا!،ا-اإشأنار!راد،نحالحرناتمدامةمدمسندب،صا!!دطل.ضمحا.طصصاليأد.لا

كالأدبطحانهراعتدالىسلامرالطمرالرةبأدلاادفتدلكلىاتلأنا-،5212رطسرس

لا!!ولدا!راأحط7لأحطل!اع!دىالأس!رالحرناتال!حانحم!شدبمبكلىالترلاللهرص

ا"-66اصحاار!فدامولوطرمقلعط!رسادال!!!ضاكسالا-ارصانلالصد!.للألبا

الأ3بينعظيماسميملربهاالىالسسصثمرقش

-ركالمطمملكأط311111الأسعطم-لأدطامسةدننلمةيحرر!-ثنر-كادكلوس



مقديمال!ه!!ىالمممل

.(15اعد،3الأسعمواصالحز

الى-31يحمي!ثصالأءراتالكت!ر!أد،الى!3عىسلاحياليأرادالكلاتيهد.

كحىالتموسلا-ينر-ت!س!كللليدمح!ار-،31بمدسسحدمدااددنةلهمرأعطكاسالم

111اع!راطردو!لالا،3ل!عبماصسي!اإلىاني%.صطاكلوسنسه

البنسيهلكللثططةألهيهممبهاشها

حضاسملصالعكرعالحددر!السادبرحا3ساكيالكلاتصعلأله!هكرصحاكدرلملا

+نا*عبمالآشاللصصكه!كلالكي!بتحرا(ادساحاي!ال!المرث!حاعةالحما!برح

نجمادلادوالدإدليألرللأسالاايرابملااسيليكلرلراأدضنروادلاكانةنكانارأاصمرا.

أنطلى4ابلهاليش!لملاومي(،91دطنالد(39ات"لإلرابمأولا،االححا:مدص

1،-3+.21ت)فاودالأ3ي!عطمار-ا-لأدا!ر.تمع،مة!سطي-تعاكملكرتإدلي

د!س!كلهة!اساواس.للى!ننممةالأ3كلصإحرنمكل!صمرد!،ناولالت،اكبهـشحهت

سرلةرصناتدكانعدننمم21ا-6691)إشاد!-!سرتنرمهاثلنهد-ودلك.ار!لظ

صتر.لاالله،والضالكرالند!زروحميالك!يانعلأدصاالك-ررتد،نعأىلدب

51117اصحر

شط،نرايانح!ت116-1351اعصليالسعدوالنبىلةا!سةا!نعمد.ص.طولد

رالجيالهامشحمههطرسالرح!كنم،لكرلأعلالله*-الأيوانعابردسعليا!"صرت

كرعاللهتض!كلدحمتدي!ح3ننهضماكلهرشا.كارر!(حيبخ!كلححادةابما3أ،ممرسا

21ا-12ا!رسةالحصنحد*الم!بةالمادةمياللهعدوالربهالتتواللهحة(،.2ا!1،الع

لكنا.وا-أبألس

!ا-..الىملنشرلممطاوا!إ&بهس

..الرحمىوملطدرا!ر

؟،.1ا-.21:!ىإلىشرفر!أأ-"اسساربسلديهزأ3لأ

س!!!كلوراعماأ!كحيرانياللهأطمالهبكادكةاالحطلي،راطحمةماتشطهعلى!حيير

المحىلكلارا!دا!ألمحى،وتس"ويخارالىدحها!دحل!ا!بةالحلمهالأحةالهحاةرس3ارحر!

لأدرالمحاتارصرلمرالهماتالسرممواحدوإلوامدأسنوروحاتألداحيساحد،ح!واحدإلى

ددفصالسهدسلندوالأحمالال!طرالوكالطلىواطصاحهالسالى!الى!سص!دكلر؟ا

دكلاموط91،1اع!رعاكلارصكللهيانالثي-حبمسصصاتلد-بصعيحمطهاانيإلههضسة

برنيد!دالى!أفال!وسياليندحيدتكرسالنمر!س%3الديإلهيار!ألا.فانلااإلهمالر!

داحلأتانيالأوصإدإلهداد3يكاش.وشى224،126لاوب!ا!ارل،لىنكرسراانمر!ص

نمط!شدشاس3(ر!!ر3لاطدأما!الى!ردسماماط!صن؟كبىوطرد،ننكطاليط

!ط.و!هلكيعبكمعصاربلحىأ!ىآلهةسبد،دراشصاروسدلأ،،لاككشاطلاهـت(لايه

ا-9(:9عدالا،لى،-،ا70)ت

ان!لدكل.لداالىنبى51لا!الييزكدالى!نىسهالاقالرملمالأحتانحرللامعالاحلاطثه!



معخي

طعاضمهالىبكرسا3المدسدأحمادي،إلههمرشكراأع!لىآلهةا!سألهمالى!تاصا-الثيرايرم

2011أمى.0612إصبانارد،9-91عررااكل!الأدصشمر!ماطلهأحماكامماضدأ.

الملردمراسلداتمي!ضر!انلةرللزالندسلكنلم+طرظسم،رعدانمنت!لمز!عتلقه

131-3123سحانار!!حيابضكاالمهدياصأ)

اتمد!مرار!ادالكلاتم!وارساحلط11ء12شطكل!امر"فيطكاتمدمرا!*إد

511)عدشا*ثاصاةا!بسررلاشىاليكحا!مكرا.ماحدرواصاا!ضللادناطوالدعةالرح

711اكر91060ت.2ء2!كلال!ا

لدلالدصكلمناحلىاانرد.دبلالنىالطلميحدن!ردانإ-أبلإلىاك!لالا!كر.س

كىكيالطيك!صأدلىككىومليهارال!ردهـتا!رح!لمالطلممىاله!ر!رأس116)2،سروا

ساع!ررا.رنرنلالهها!طصطصعمالى،انيانرمحهانرو!-ارع!رادطدانر!سفللاكط

ولنمككلاسياد-ا-،كنانلأطتلحبتهانصبهـط!حيالعطاإلهاسسد!را.نلا!رحكم

المط،إلهاسأركلم!رومدار!مسديعالعدهران!ططمحكليثرلياليوسجهم!انماأ3

الحالعالإلىرمرال!لمساتضكلاويسعاد*ممدالى!ب!درل(3،2،)إثىار!ا-لمد

137ص!ر،1-7332صحمد)تاررمحا،ةعح!لصاللسا!مد.لأشا

ممعلادا!السلإلىاسطرانايهمممردمر،الر!بمليلع!!هرانرسلس!أدالنيوأمتد

(!31الإلسالن!حلص!!املا*راردسراا،ثرار

رالحلةا+تماراتلهمجحتقا،مشقدس،كهت!دنىالطالحهدوص!نطلرصهالصيابيم!ةباشيإله

طهـحر.عدكترص،شهرومبخلوصالثر!،ضعدالامنه

صعيوتتحماتهمد*ضرليلكلرسا،رال!صكالمضههـلحبهملاريييلشالصكادجاشإ!

التع.ا،ملىللى-كا

لبصل!حىاحدسنرلعدرر012،!-50189)عاصصأورللبمسدعادلكماصتساشإصه

3-314ثه)3ايا%ارالمزص

نماس..الط!ىسضصارطمانلا
..لط!رلهاسالي!كدادنةلهـاكل

كص.كرودالليال!يم!

ا-6،.31مت..)ورمكحلرس

دامنهالححصلحطاتسناد:نمددلمالأمرعبهااخل!سارةلماعةالكرالىسدلالكلاتم!

بدوصولاآلا-،لىحاالاررالصبئكعانىسلأر،الكعادةمي-لالهايعارفدوالنرالح!*فر

مهرالريسلمىكليمرلمالفلطالمىصاصالحاةارللحلاص.وحااراكلايالهاتلهر.الألق

117)2؟اسلإلها!ار7برومرالس!بمسصالع

..العهدم!ص...الربمض

الىبكلي!عامىالأفيلصافالمادلةبادبرسةحيأوططاط



الطبمطحهداليل!سل

12صس.330111ت)لحادابرطإلىإشارب.العدوأىرثى.رصليكلعىحيوكلله

إلىافيرردع!سا(1-33)دندءض1123-!حا27.،726ء،113،3لرتا3،

رند51،)سلاحيلمنملادابلاحبا.ا+لاإلىتيررصلىالكتأر.اللاأصدوور4315

ا6!7)دطسسكر"11ا9-:اا)ت.الأ!راصاعطما!الىسرماكلالرةمدمحنص

تطلبونه"الذيالسيدميكلهإلىلغم!!ياتي

!لا2انالدر-و،انهاحمصرمرإد!رن!ورنطلرمهيرال!32،5416ع!،27ححيا

13&ارلشر!1،133لا4-8112اكلاسا!اول!مس!هررساود(639)إش-((2538

السما،لمصورلىاعلادىنماكةالطهررا!رم!216-3حدحاال!لنهسرلرص(815-16!111

301اتطلسدكاليالس1(26!ا11261!لأرد21-232حأحدابا،لىلمحهىص

دنىللعحهرشتاكلحمارصحلىالحصكارياىلآلهطهرو.عدنجترصصيتكلم!حلامى2

-3312القدليكلالهسعهةرنتمماتهما،!امامصقرلىبكرساوالسهكالحصد!ميهم!ويلىمطصأ

21ع!،81،إش،173أم6611م!مرو،231)اممر!أصامحار!معالى!رمكدا

كلهرنالريا،كا،!تحمحاوةككرساضوعطول!ضايةمحهليممحمايحلسلهر.ا!ا؟ط.ا.

مياكل!عىعاوامرص-ال!لى215اطاالعبرعاللهعدمقرلةلدحبةلشدمم!ديانعمتسا

125-!،11261ا-الحاواةإلى!وكانلأمهمحراصاش

.1(2-07)3المثمارجعالنرجعوا

زإارصرالمحمطرما،رلمل!ا!يصحدخمانيأأ،م.صلانلااو!3ع!افسلاحياليبحا!

دطالاياليالمهمعدمحلرارانملدالىلةرصلالةالفادليآلانمظى!يدراطلند+إبياومع

كالر،إييارمع،نت!.ازارصرا.الي3صلعها!!لبحثر3ااحرىم!ةةالكلباردولىايرم3

لهردار!لول3رالمرالإحالىرا

!نالى"كااترفال،لحهرىلإلكلماللهإ!داأسدلمار!حرا!ركالىاحعصممارااتمال3

رالكهةاللا!!ىلىعاتأمنالهارالتتتالتومد..واتفحمةالمررليطرسإلمالى!جرا!ركار

رلهدبللحممةاد!حدامكصع"لالهاةلاعالسشكرارلأ،ار!حمكلليللعلنصعرانى.الحسهع!

تو-2،28ا"عصلدط-270333لارس!الد)صصولىصاد!شرسه-ادشممماف

لل!سمحمر!كركلنححصسنلاتأح!،ميللنصمرصإلىالى!كلامركاد-12189111

أرواكصال!سرالأرملةرافيرا!سسكم!رلاضلهيىلأمهاللاريياكأاسادسون!مهات

أيحاتظرر92.-1،28)ت،سلاديطلىصلكلليإلهكالىسياوكل!لكير!ثحرد!كلرو

(1-31013سا،14"تناوراايقمحهئلول122-371،

الأ!ةطمهالكاملك!لهم!ط!واصكا!شراف-لمار!صرتإلىاتصرعط
!أحاقاور.الهرتإدالشىحعتراط.ن!كلأيحاطمإدررسجسىعيهمار!يصلقامنرة!جاة

!!تالحردربلالكهدارحووسطحاميخيليلكر!502!ا1،3813لع26.2اعا،312-12

اطيشوأتهر!ا3!حي،31001أح2)ترص!خىروقىعصيوأبصالراتكرىلياتحلا



ملاحي

رشأتياراباحرلمكر!4ليالويمل(11عدد)الهردو!ظلاالحتلسلرمليسنررلا(احمل

1131تطدد9،عاصسا!ردادأردمصأوحراد!حترار!راوانبنالكرومأشارماالحنرل

رتشنق9("اداالأواصلحرا12)3اطردو!لظمر؟ارعىتكرلردلأعم3الأكلهـلط!لي

رأتعمازنلكبخدللعطكرص!مرلباكلس،لى!ممررأضط،منكسصانل،،طمال!دىا

8113ر&33921)ت،سرنمحالملطا

(1-ه313:)،الدبعبا*منالمنمتما

لالهر!!كاوألاشاش.حم!الاصاسةرطلاطلةالدعادةنبمالىلهلالفىاتتأترالكم

لاجةوعاراتألرالإصاوصراللهاحريس،لمالرساع!رأ!"اليهرسرظرل!دالهردو!ثلام

طكارأطضماض.عمصاساسمارا-مكد-لمممةرما3312)ثاودحرسالالنرورلكلس!رعت

عىلايطجةباةعاضا!!4الكاسددممرلعلماللهمعرمة!ليدحلراالهمداصحالهرد-و!هتداميالحرد

لحلمشةسهللنلرلهمم!لالحةلكححقمتكىرلم،الى!تلمىم!م!صههـتطرتق!الةسيط

نما،ررلراسحالةعالهمورىإد..ضحاالىعلهصاديالحوداتإلهنها!رمىالنمرسلحرد

كلطا5838إش)نلاصطرلمألعادللا،لورلمصادالرلفرللىراحكامهلنرسهورمصشمد

سحلصستكطألماىارلاعئلىصالحعه!!ماكلرسعل،الإكالىورعرعهالكدإلىت!ردكدت

الضلالاإلى!تردضكركارلتالسليمظدسسرردحرلاشسايةمصرلهامىضاتىالمديت!زلاتت

1113-14-13!إرماود)ظا!!لىارا-المسمدسرط.!سىديل

أماسهرفاوصعأصل!رسىلههراحدكلالى!ممركمهـحظرتحدكرلركلالحادبهـد.،إرا

ا؟لارنجمقكاعيمراشمقالهردرلهتاللىهـعرل!-!يرللسورالى!اشراللديىظكرةصمر

عدن31ارند1114لدميةا"ا91الل،313عهقارلى16171)3،بحدمهال!يالهع!
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