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ةألهووباإ!"ةبر

آ-ذةضهاميةأءتاءءنالإؤ-انجى-مدرا-،ا:ا--كمثت

،اطهوانب"أ-لافه!نأفىاَلاَنَاإلىباقه"?ث"اتزاماالانةراض!ق

-وكهصهيةافى---ءبمنها4اثيورِ.مّ!"ابيم.ئزَاءرءةدءنا-ةدرمحثِفو-

ءةولىذ؟الأولىالجاهاء4فىاةإساكانوةد،ءأءور.-ءمرإفوفى

ظواءر.-قاّب31!إَ!ثدَهُ،مُل3ابدياجرفىهـبءبّطونمةذشُة"14!أُ

-بيلا.ة،يهإلىبروروزولا-مايلالهلايدر3ونممااطبيهةأ

دونيزؤ)3(؟)خهببّمونير"ءةثنالمهوالمت-ءمتهنءاخاطاءة"ءتتراو

مجاةة"صلاَ.ا3نم15أذفىوثفة:رنأءلىءةاإ-ةماءق!فاقفه"اعمَي!زاةاس-ا

م3افظ-وفىؤ)فيةونفاض!"ءإ؟م*!ز!ه!هاندووت-مرُ،يمأةواطضُإق

أبم3ءالاةاعنب!اثة-رلروْمصلمّا"أ-ا!أيرَو-افّةون،اءة"ؤتراو!.

إفياهيمُإءت-ةوثموءن،وضهلملأل!!وءطاثدوحمّمةمزَالأءووءن-إ؟م

توائمص!ةدّأكلّ"ع"ابا-كلجمبمرأص-كوإ!إ،لادتوبهدّالدتفيّ"

فلاهصريين،اطءارئاءاءسةو-لإ-وةةمصءخ!ايرإ-اوعقاءةَ!أ

ث:فبم.!ما:وةيرءاأكهالةومناةجا(؟!

.،ثءدأ:04ضصدأواةلاؤ.دث!(2)

.ث+املا؟اج!م:اةهبةا-مر(3)
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ولد-كعهيمهيخهَأةمصة،-ندالزِوالفُرسا"داسافود31والموقىكقاب

أكلاوماةإسا؟منالألوف-ألوفأظعْوةداْ!-رّوه!ةو.البوبرل

!م.-ؤزالمضاوفنمها-يات!مزهرةوأء!وَاعةبااظثدراسةفى

وانتاب،"لتىلَ!وعقابةكُرُلاابذ51الموتاهدافرمْىّا%شه"ُ

اواترت،اشهاطينوابالأ!ضهاحاطاةلةالمرءه،االيالىفى"لاثالجدونبضهم

.ا)مثوهاءيةالأ-طوروالحهيراناتبالجانّ

أسةاو،11/جموء4وهواقريماا)5،دو5كأةد11ّكيىْا)ءبرس!ب

علىأةابي)أصمرونإءيئعلى)مصةاأناسٌطبمألفص15ؤُتعاوَرَها

،9الأ!صةار"ذ.ةوءدّ،اي!ماتيم!بالذثنبمليممةواتَهمبم،راأنثقة

فاقيدِّْوهى،3()ء"ا)ثرأىأةوراةباءنهاالأوَلاظسةآ-.ىو،سةرع

ء!حوإلىإنو.وا"نيُإيهصرزدِموكهفا)؟شرَرَأوذَاظليقةَالمْهبرأكهف

وإدأمأسي3ُ-ىواسةثءرريدُموعيرَتةا-لمواماإذا-ئ،:ثاوأوطنوا

ءوءىا؟مإ%فآءإي!ممحإر:الةدونوتشدِّبهمثفهءقونادريرن

وم!أئوَالذ؟نبنبالمصرمخلَثةولةمرع!صَدْفىالإختيارىِّء!ةا.من

رهنمب!أوأءاتية!تيرإا-رءلميممنّوثاتءابمباط!ثرةر،ديارلمفى

!ا،:زوفىارلأ-ةا."رزالى%حراااةرآناأشىار(؟إ

كص...أسهةارايرهلاطارابم:ل5.لويكلأثمالنوراةءلواالذبنء:له"

(.اءهة)

.راةاةواغيرث،د-ونلاالساءرةت5ت+رةونالي!ود"نةرلةثمو(2)
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أوعودةاالأرضبةةوناءمرا".لإئأخرجثم،صةدَءم0،أغرق

ا)بَيداءلفدونهاوءإصمواإ)ي!اإ،م-"ؤ!لمّواوء-لملأفا51زة.!ى!أ)ئ

ةحمم"الىوِاإ?"مذ.منث-!ة!،،1أديمةوقَأجىادُهمو-:اكرت

.نرنإنتثوعبُدءعألموصى؟ندمرضاءإلا

بلاءثنَأهـ،-طإلىقادءذاتثوعأن11-ادسكهفالثةْرفىنرىو

ثنأّكهفنرىوفه"الة!اة-ةرُذلأثةلى.صِصرَءنواأ؟(11ثفاك.

-الثأملىعلىو-وءونشبممثونأءثالرونالحربولورداتإفاعيون1

ؤىفاءءقلاثذد"لئهص!و-ةر:ماذي!وءظفّؤَءَاء4تًاظر511،د،

.اغاغ...أءلادان!تدوأتموكبفاودلافى

")أرتضهُئموهو((الجدتداء،دا))و5سُانةدّي!هيىْالمصكةاب

رسالم23وإمصيحابسوعَسيرةءافيوٍعلىمنهاكلفىةتودُْ!ناجهلَ

لأ?ارiْكأتاِففىر-لمه-،افىءنثفٌَازيم.سُشلمت

لُأوّ-عتررءم-ة،و،أت!ايماوداا)ههدؤنإسه-1يؤمنو

جاءتالأةا-ءلأنذالث،علاء4آ%وُالجديدام!دُواافْهعلام

(5ّ"اي!ودا)قها"مب!اثهترةونإ-ء-ءلرنا؟انوءذا،قه%،1لماؤةًءصذَ

بدهم؟اا)ي!وديج!دوكذلإى(الإسلام)يرءماصاكارون0\وية

.،الأإقشأن!موءنباقالىب!مر!ر5وهت"،رو.-5ءترب5:إقيأ،51
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ء!.ا.()ئدءيزتثدXَااخ21مةذئراثكا-!ا-رىوةد.(ا،سي!-ة)

او8ًالأعة-ئذلاثصنيمصة:ةونلاوالجدهـدأةديماثن11،،دَتقدتس

ا"،دَنائ5)عىالمقدّامحتابا:الةساو-ةأ-دةال.الىثهمة)2(ءيرَ

إمحاجَأوأ-ةار.ءن-ةر!ط،شءسااع!اسالجاصوتُهو(ءها

وءوالأكلا)-كا"!إ"ةطقثِ-ورو5آياته!نآيةأوإ!احاتهءن

.ا!اطأمنص+!وم

وووداتُصرةت8وإ،ا!رآنفىوالإنجهلاةوراةا3رتذُوةد

الذعوفى.جمر؟ءفةد((الإنبرهل))أما،ةءر18ٍ"كانهاةاةورا"

،!(r)
دلاصا:ن4و،ةءر29صميماط

كا.و)يثه11.نموةيرمهبئ-وواليا)01؟.نال-"-لىا!.م"ذااء:هم(11

تة!رية!ءدذ3601و!0409صصةئهاادةالالتأةءةةر-ا-ارروءةد

وكانه،.اه؟هةا-كائواا-ء-ن!ةاأطاقلىبإ-لملأحالاضهصالاع15اا"ت-اإث،لف!اوةولى

اططير.ا)بروأ-"ةئأckPالإةءوا-3ذن!م5ذ!"

ةاءمفةالأورأة-اتافى+-.ىائاوىب!-اوق5111ةيرأى)2(

.Apocryphaأ.و3رءةا

(r)201ءة-!ةوبص!ةأضه.هياَإ)ء8.1ةي!ااةرآناأشارائااتاإرءداوذإث

ةوله:يم+با)-ءأوص!-اب1أةظ15

َ)اقه5َوا3:وا%اذينا131تا" Jكلترلىادفىح+نابوا)هول

وءلا؟-!-"ةاتهيم-فرو.نل51"نأشلالدىا-ء.:ابواواهرَ

.،هداإضهلالاض!لةةدالأترا:وم!وا-ص!لمهووح!ت:"

631الن!أه)
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3"بأنإموأموا3أنفىالمؤه!ينمناث!رىاطْهأن"

قاعداعايه-هـ!لىنوونهةةُونائه-بيلقتافىناجةّ"ا

،شبشرواالمحهءن،رر."أوفىنؤوا)ةرآنِوالإفي.لاة"تورفى

كا.اءظيماا)ةوزءووذلاث)"باثهتمالذىبببءم

1؟بةلشا

وأهرلديهإثن11زاء!ردّإاطقّادءتابعايكةزل"

."والإنبرهلاةا)ثور

الأىِّانبىَّاالىسولثتجمونالذثنلا

كا!11..والإنبيلاةاةورافىهمء:فىباصي

3انpلآ

يجدونهـالذ!ى

؟!7فالأعرا

ةلاهورألأ-لاه!لأشصاء"الأحمدثةإ!اةالرا.رئإسكلءدءولاىأورد(؟)

-؟،مرأن!ايرىوالأنبرهلاةوراةان4تاتآ"اقهرص!ولءد5متاه"قبا!ند

:وء:13،نجاL.ارا-بدء؟-!

أواةليا"ِ"يةفيأهرب1"لادفىارءرق:أ*ربايلادة-3ءنو-!َ"

اله!ربواهوا.ب؟4أرضس!ناا).طثان*كاةءاهترا015بنادداة

j)دوفا-5اام10نءن!مةإ.بز.هـت bا؟و"

؟.-902:39أ:باأ

يثربالىء*ن5ومع:"اةيا5-رةالا"وان.ةاا3َوراداا!ربأنومةد.

5(المدث:ةأ
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."الإنبثليناهو%يممو)نبعيهىوةفّهناء.."

76ئ!داطد

أص!ابعلىأةزلالمحهأنياتالاَ"ذ.ءنالمهلىثنجم!رةُْف!.متوقد

"إة-يلناك5بموناوبذلأث،."شابيةككباالةلائةالى،ويةالأديان

افْه-جدّثالوا-دجهليألإة"ذاوفى،دة?+ذأةاج!لُلا11(وا-د

ث:طهقلاالوصفاهذو.ة؟ء4الطو-يا،إيا.اناىايهاخأنيدير،بمانة-،

:الأ!يأثدث:اإثنائاالأناجهلعكلى

.دةكل:ه!-1

ةفعص.ث-وعَإلىلاث-وعأ،ئاعءنإلىو-لءحهاثُ+ؤَىكط-3

شىءقاةوآناتُثهه"لاة!ى،يمصوعةسيرملىزاو3ةُظوهى-3

المهدين.عةدالفهويةا)سيرةبمتبحون-رواأسبهسبل

لأههدءن"وهلي(اكا.ة1لىمماْأتبق)اكوراة"تا؟سأور+01صفرأنفى=

..ا!ديم

أثضاَ:الاَيات.الهوهت

ألطلقلمانلأت.اقأفعاأندكامتيراة،ا،قآ)أةولا-!"

.،311أرسهذهبىانول!ن.اهزىاتأتيملا

("-،:69ثو-ناأ

الجديد،!دياتاَبهضقاةر،اإصبفة"الإفيل"كاةوردتولد(1)

.منها:

.،الانيهللهاثةعءوضوأفىطلمبن...ه

(؟1:4فبلبىأ

http://al-maktabeh.com
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13روةكل،اإةاابوالىاهـب.نإصثوبماkء"انبإلىذا4-5

ةوةر11ّادءوءاتءة،زضالأنا-ءلى)1(ا-افىمةاةفى4لففدماةض

.اةار!والم1.ا.فى

لةول8"كا-وهرٍأءلررفىاةرآنالف!و،،م-ةدّكلافهلاة،وهعأ

ت!الة"؟ءدأ2(ءفةاشهس8اةاءنوالإء-ال!وصإهةء؟-ى4"أوهه

.اورة21الأ؟طارإلطلهعهدراتو--زاتهروه-ز؟!ق

إةداولةا"،الأرالأ)1-ءلةإن!ء-اونإ،-لة،5"ءام،لتاةإث

إبةيماء4إتثيرالذى-ثلةألإلاتَ"خيرآ%رُءءكأ"عأهجهثنالمهبين

.31(أالس!دجمأ

بيما!اا:وهيقاالى-بيللأا)!11::اأ!ات"ذ."نات5!ةساأاوردلدو(19

.أمهصاورةأم"ةوءةإكراماله"-:حم!وعت:فهءةوااناءطوطنامبقبمر/

ال!ء4ار-،لافى!را:ءلهةإئثإءرمبنما-ىقالواثة5)2(

برى"منبأقىلبر-5ِوه؟:هـاالتوراة.نSAةثاتلماا5مصد

.،...أعواحمه

6(تأالص

)31Uالأأهياهة-هى"تا؟بمقالنبارب.1الىءبداشهخاال،:

(اقرا-ناذ3ر.ادىلا-يحانكليلالبومثو-د"ين"

،إ،وا؟ءسأنوأ.ربملامبذ.الىْو-د-،اديح،أقىادىِالإفيبلان

لدخمنفاململأخلا.يذوةيرنلا.يذ9اة.اأا-هى.وجداوان!الآنيرجد!لا

.51،واطتفإلزيادةيه!واللثو
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غَر3ولا،اقوآنااليهاتثيرالتىبالتوراةصلةيماوالأصكذلث

دةناةر02قهلإصائدةأوالملاإم!هاتالأ-والةتكاإذانهةإذيثفى

نتكاأنهاثبرفلاالمْهتقتهي!قابت-5حا-دا)ةوةمىءنباةت

إةثربريناأنرتبولا،فوضهويةَأع!وأترىةاقر15بى!ثقبلة

جد!وىدودتلهدا.ثخ!ماةُاةوراأتنزةأاله-ل،؟"ةلموبممفىأثربراالذثن

ألواحهـقمنةوثاكانأاء-وافهكلامءلىاءةوءؤأنلا51اةوبموأ-

ةإخهااطاةمرةاةاةوراأءا.ابيماوماأ2(زوقالىُّعلىيهتولاأمية--ر

.أن-بلغلانهاأةوص،افْهءةور!نا؟م!ت13أإ13ههةةءإ!ذ!فى؟إ!افى

ءمثاركالهاطبماذبء3قل31511(وَز-نإ.-انيراء4منفكون

.ثنإدىاظ-،15أسفارمن-ةرإنصالى،والأ-لاقأفا-فئوالم511فى

.ايهوداأ%بارت!هيرمننهبأ

pإخاأىةلان-ب.واأ:س(1) -5" W:!ب!:

ة"-ممادةلإ؟-ةر!511-لمبمةلموقاجمى.وأء!روء-يضاهفاباةالى...،

.،ءؤءةين3تتمان.أ-بم؟اإة"بأءرم

(39ةرا:ة1)

بع-ةبىلم.إ-5ةدءائ!ما)5-لءهادة"صبجاءتزأدأةالاَث،وء+ئ

.ةث"بم+!براهقءلد:(افتحبا)انوق(2)
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غَر3ولا،اقرآنااليهافييرالتىا-!التورصلةّةيماوالأصكذيث

دةنازر02قهلنسائد-والملاإمعهاتالأ-والةتكاإذانهةإذلمحثفى

نتكاأنهارثبفلاافْهتقتهي!قابت-!خا-دأةوةمىاءنباةت

إكربريناأنرتبولا،فوضهويةَأع!رأترىؤرةا15بى!ثقبلة

جدوىدونلهداثخ!ماةُاةورااتنزةأأ؟"اله-لةلموبيمفىأصربراالذثن

ألواحفىمنةوثاكانأاء-واذكلامءلىاءةوثؤأنلا51اةوبموأ-

إنهاةاطاةصرةاة.أةوراأءاءابي!اوءا)2(زوقايرُّعلىيهتوباأمية--ر

.أناباخلانهااأوص،افْهءةدءنا؟-ت13برا13ْةةمهءإ!تثم!دبمإخ!افى

ءمفهاركالهاطبماء!ذّبقل1)4وَز؟ن)3(إؤ-انيراء4منفصن

ثفادىاظ-،أسفارهامن-ةرإنصال،والأ-لاقاةإ-ة4واا)ءلمفى

.ايهوداأ%باربرت!منبأنه

:لموب!:5-5"إطضاأىةلان-ب0،1أ:س(9)

ةة-بمادةلة؟-ةر!511-لمبمةلموفىابر.وأةمرء-يتابربهتاةاوا...،

.،ءؤء:ين3تتم.)نبَم؟اةإ""يأءرم

(*3ةرا:ة11

ب3-ةرلم.إ-5ةدءائ!م511-لدة155:سبجإء:ن!.أدأةالاَث"وء+ئ

.55"!-تباهقر-لد:(حاتبا)لىقا(2)

.رزث:"و9لهأ-5أىاِلرأىيئوزو"لtثة3()
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أةالتووأصنهراض

خَة)ةأناقديماالهولأ-ةاوثةابّوهوالمرءابِّءنثهزُبْولا

أؤوعْ.ثقوّى-ءفلاَ-إ-ت!رفرةم!،ءةمهودةاصاغرأالأ-ةارمذ.

04!وا)سخإاطةدويمريةفُصوصرىّا!ةهواادينىّاتء!هئباإلىاليهود

ءفاوفى.ثأفةاستةمهالوفي!اوالمذاعا)ةثنثثتأرإ-وّغوىالأخرالأمم

ذلث،بخ!لاف،اعوثوصهِةرأن-ينكلوذلأث،نراأتخماكااي!ودا

إسرائيلبانرىإذ،بىالأجةبي،تالزوأفيءوءوعفىخ8ت!اا1إلىيجةح

عوبرب..لهلم!و،15دَّوُوةَ.حى!"ووفائهاشيابرلاقيهوه4بها.ؤةةإةثتزوَّج

.اواص!مافمووايهوداإطلداوداإلما!أبرأ"و،وتل!ىىث101

أترى-و:وا-ورإةور)ةُابما!ىُّآَلائاة!صَاتةتمىوءن

"ى.إللذاتماة"تبم4!-"قاطوادثة!سجموءةَا؟مهتأص!اولث.يُي

صةمهود،ة-قعلىاضههمأ"وفىبئترُوا-دهظأا(صهِف!""ءة"اات%رز

ا)-كا-بءثننُمهبَماهلةظت"إلىإضهى1َ

)3(3بيصمرَثممح!ء4،مماإ-دُأودىإذآدمَا.ىَبةبأتهدارهعا-9

ةه"ءنأومانك!و.وا)ترزماماداتثطا:اله.ما(1)

ء-سلمجيو5"ثةال،و.ت!يماةو-3"كلذهب:الأرء،فىةلانءمرب(3)

.""فيا-وفىكا"الغار

http://al-maktabeh.com



-T-؟

.ا!اإ.ة"ءنءةُوءااظا)قمنماهلرنأوجى،"علىمائمأالأوضإنقْ

كَلَرواإنالأءإ-الأبَ"و؟نءاإثإاإنآدمُ-ورُزق2

إت!الإةياءَأ-ضنرابموأ3أكاووثهفى،ا)315رةاطِةء"ؤالثفىالأوض

ئَارذون5إ""دتةال015أءثمرةإةوأباداطوُفاناأ-ةا-33وبوء13فَى

وأولاد.ةوض!وما-ةث:"ا3أقاضّممنإلاة15اطةءدفى!قَةأآددمَ

اله--يطةظ،رءلىرونكليمونإذلاىو،الأوخم3وزوجاألةلاف

آدمفىَرَأؤدافهكانو؟ن!ا،ةوحأ3،(أ1أرومةءناطاةصرالىةتح!

كروءةأذاتةةحا"ث+ال،ا+-بوإسقعارالث+رةأءل:الأروءة(1)

.،وءةأرأطثبءمن

-)مانء-أو-اةك.اةرآناإ"-اه.,1افيئااة"نور؟"-ةولادىاوءت(2)

:ا)تلافو-"ة!.اث:جلى

اطلقوأةكأق*.ما13أطراةءنالأوشمماطو؟ناأنث:هت!ا)ةرآنأن-ا

ذلاثكانفإن!ا،ا)+هيماولامالأ!اوأنةصةإطهةة-ورةفي!اكانوإذا.عا.ة.6

ح!دىةالة.aء":ااثةلىأءم!بتاواد)الأاباهمول55تيوزلاخر،5خطلأهة-؟رةtryء

8طةالأرضأن+قدمماكلوثتر+ب.(الماونانلموضهوعاأةر،،5ءماوط"رتالاق

.نرحةذرءنليىواإ.!ذا5واقفائ

ين."كاةرخ5"ثوصماةأبتاهءتوا-دان15أبأأافه-2

+زل*iوكانةاانرضماوةادىكا؟بالموجفيب!م--ركلو!"

تثه-5-بلالىساَوىل115-كاهرينمعءخ!نولامه:ااركبيابن

15ببخوطل.ر-ءءنالااقهر51"ناهوم1طءملال!ل.اءلاءن

لاةرلن،.نة-كانض!11،

(2،-،4)ءؤد

.الاوراة؟بفللمامءذإ!
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كر،تصرىّالل!ةالحنسَادأوهالطوظن31،.4ثَّأ"ا(ْ..

....م-03ثمباطل!ء-در،ودر

و"ةيه.بةيحءأخرعفى

ءن-غىَالأ!رددبم51وانه،لملأنة5!لواةوش!بنىأنءد-3

الأء!ز.ءِداد!ن-إمًصراخإ!صاذيتموؤد،اتيزاله

الذمماافيساإوأو5حاءالأن":"إصىَ!ةلأاأءوذلأ!ا)ةدخن

دوماإءصرا?لبةوءاشوزد.ا-:وبامنتإي!اوءامِهمرَإلىافيررر

5رم(ل!ء

،الذى.ظيم511ءهمروافدإلى3ءناةمبالبونوتثمرإ!ارمأون؟دّ

نخه!هّتبه!االىءوناصمةمْرَهو،طاء51وهـثىّلها1الماءءايهـايُةيض

ار-.الونعلي!افىواثوةور.ائمراتنلأيا،تو-تاةل!افاشه"-ةول

.صاغرثتوأجلام!دحرمجيش!ا.علىوثدّوااةارةا"بوَ

مجدهاءننونيهوِّوا8اة?!رشوص-ضدأ4!فىأتةقوااوإ

ةيه:مأ"ذراقهو"وهة"،.ش3:هال!!ذرأ.م8تاة:اق41اترأذ(1)

.ا:نا-لإفيمأى

أ:له.15ث-بالاعهلامانأوإم4دء:،أماهه.ا).!ءجب21(

اءلاةمم!ب":دوأءله،ار+ةغأو51:فار5:ة"د5:الدىءالىاةسأب13)

ءدممهونلىتاا)ةظرءةدا)هةقو.دالرأسرةعقا-نه.ل!ئ3"ك!لىثت!يأ-ئ

الى،،ا-رابكلرفهةله

ف!وكه.اطع:الث+رتتدةكسر.:الهو،تتد(4)
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0،1،س
علىصووثب-روانبرَواءفهإتلأ"الىسبيلءن31يكن!8:إذى

+عابىالمة-.ةرءوصهـا

برطءن!امإن:هانْيمإ-لحبدواأنالتوراةا-ءةه"آ-ىوةد

نواو)وّأب!4-!رةبهخ!مموااكىالهازلاة!هلابذاإثالة"ؤ-قّيْالأءمرة

ا-مموكصاقا"إِغرءنثانةيةلةافْهعىّاةالذىأ-لبلاالنبىّذي!اسبمفيه

)2(اجضها.وضالأرلى51فىصهادونلادَهوأوو5نبرا.أتم؟نءلميها!ةرةىّ

%ءلنر!اأنإة!لأ"ذاوءوى.كا4ّا؟ثصرىّالاج!"سأ)اأءحون

ءلىفاعتإقىءيضا.4حةوما-ففاهبكمثا8ةلةَ-ىاظرأقداحمنءثرربُّ

فشامدكلذايهرَصامٌإ"يئ!5وءبىّ،ف-وأيرتبُماْ"ءةبمنوأ"اثنَر

ثعالمَبذلا!4حث-ةبالأ!رإ-وه"أ%جمرثمتفهح!كأنإلا؟لاتةلمأةيه-

يم!-شانإي!هاأ1إلىانالأ-وافَةد.يةا)لحهصوأثرفه"اأ-بابمن-لموِ

،ليماا!إرّوتبطةأ--،ي!هـااذُْم3رّ--إءصرييهاصنء!،وقد.ءور-4

برانإ!لمفإ%.ا،اء-"دا"ادوخ!او.)3(صفرأةاقرقا-.ءنص!اءاإذأى

ج!"و(4رأءكأ-إ"ل!از5أو،"51ءذ"لا!يهْوي!15تبأ51"1انهمثِ)

.زصي-!)،ة"م!نهوإوروت

.ذبويمازفيى:ءلميهتخرص.(1)

.8كريص.لجهيئث4تويم،و.ة"،)ةت،وا-طفا.اختاره:ا-خهإ.ْ)(2

الأ%طلهة:ل5حلأوا1ةوإ-5وأذاءار21سداع(اةع!إأاءار31

.،شاروآخرءافرْارا2اوةإنر21هن+،:دءاذاءه

=صارةا:ا"لمهوأ-لمه،عهةرةوءا-"ةيخر.ةظاءه.ةير:ه+رةةوجهه,55(،)
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وةال.لإ%وتهكونالعبهيىعبد.:هانيمماهونءال!

.،إمءبداواي!نعلهعانسامإدالىبء.ارك

!لا3-،ه:9إنفءو

يةخّذواأنيريدوقثنا)-اءرا"ءليجّمنالإءأنتةفىّمماو?ئ

+نيدفا5،ءبي!))أنكاةأ-ياقاءنوبيهو.!مءببدانبينمحةءاا)من

.،؟،ا؟ثَ!رةا-وادُو5ي.آمهفآبودث511ّ!هئ.انبإلى

ث!هسبألأا؟لمهلالشيخَذلمث،ةة!يانوالخ!قالهدلكانوؤفى

اانهكلإشهئمابلكةهانَاكرىءاكلَةءدهاطامهةالاء:"َ-لماث

برأعهان!3المة!هودونلمامحةهانهيرنواذلاثلافئوأ،طماظاطعأء

بهايحاهُوندهوراثّررْالإسراءياث51إئ01ةِ،مىطبىْأصىابًمفي.3

أءهرت.برا01ءد:الةوه!51+ر0""لا--بالدى.اطدبوهوإونااقاءشوعدمهـ=

.ةبات!االأوات5ةيماح!لى!:الأرض

،.وةةا+راءةد?"فىبم6041-:ة؟ءسق11-و،ون-دبناوض5وةد(1)

:ةفال،م31أتلاينا-و-5اةاساانألىا-ةلا!لى؟صةإالأش

كولمادردانأنا-كا؟ناتاإماباثمإملمءلاممقبيسااةاه.ضواهـتر!"

..ة"لىفىأشءار2ظ"اأءنءاه"ع!ةتدموةأدوادإلمونا-ء-واؤ،حبنطم

ا!واهلىشهماوأوا)برداطوطههه"ءن8ءةط!ألى11-وادإ"-:ةاةولاوفى

فىوا)ةاوللأاا!ؤإء؟هلينيلإونا!ت5أنرذلىث،ةاتاطتواءن"دت+يمون؟وة

ءر+ئامر.وء3أ-اءتا)مف.مبى.ةإن،،إ:وبلا:تا!ةة5-رارةءوائ!مءزاجمن

لأء131أتوءاهـحلأ!رالةصولطمةا-ا.ةةاهاولةةالأترىن5إحدأماارث.ة

-،!دالإفراط"يود!وأ-ودءايمماكدتداثهظاوثلمح
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و-ةحاّب1)فاةمرةزروء12و-ىالىاءرة13مروصءمثيانالىوبقوقون

وعسدل.انجانsا.لادابلمكلهقفبضلماثح!وم25أفوا

ثءصربىء4ةةديافثُأما،!قاطراءنءامرأؤ!جمذافى-8

وضاو"1(ا%ثأةلوّاءنبة-ؤاةةد،اآ-ملْءافىدتوض!لاالشرقههَوقي

دةا"وذاكوبهذا.الة-إلؤمةي!ت11اذوعفىالرهيبإمهطَرَعاهذا

.بعد.!نا)-اىّسول!ة)-ام4ا)ةو-الأءمرةعلىالإمارةلوا"

أبرامُالى!نذلأصاة؟وَلِىَا-اىّاا؟فىر%الأبرز-كان5

خأ!فىاب"س!ءءةه"برااسضطافةدوةوصُ"وطةأءا،وطأ-04بنوا

ج!ارةةا:ماثةوكاروا-33ةأعمهةت)2(اًبُزرزو"اراة-كاماوعهوَ

،2الأصةتالثفىاقيلمافىة"ط3111!اتءَنَزقاضه"+الأوبركافىّ

وإمه!ةاد."واا""وطءيرَالمؤتة-كاتأ4(ل51ءنالْهيىةءيولم

ا-ص!وثة،ابممأو،ت،ناخإريمونواأءلاهم!مأن،اةوراةاءن

!امWا)مفىأووالفتالىةا+لةCوة-وا!!نادءع!وم!خ:(ءو!)اوةمر(2)

.ا--ةةافى

تمغمحلأتو)،وء:"،ةيهتيرلاوا!الأثافامصداالر!مل:أ:ورا(1)

.،ا.ورأوماؤاوكا3رادأ-وا-ئإءلماَو

نا.ب"والمراد،كاإ-،:ة،بح.5111ةز!ايمهرالأرض-:با،شةةة-د(12

.ةةص11ا!ءخبi؟ة-أقاالأرض

.ب!مأةا:تاأ!ةأءاهاح!تا:ةةلأن!االا!سمءذاالةرآنءاأسياوأد)3(

lء-دةمنوهومة:"بنوهبءن...ءنءناطبر!اقل =اي!ود
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بأبدانيمفيَواقدفإذاكانرا،الةا-شةبتراخفىبذّوملط3بل

لاع"-ابالجوّْلتهيئةعنما4تُلاة!رورةنجاخممكاةتلأنذ!فإنما

اظر11َ!يةههّبمذاالمحهرسولطةقإذ،ءولاوأءظمإشاعةأصهدَّإئم

ااةق!اأم!ا)بهيموَفَئْ"ابة"كل31!ثثزوو5ةإذاصوابهعنهطارحتى

ءةهازمتنين)ياةفىأ-خ!اثرااطاَد4!)-. ء...هطمصر

الأرضىَأبيهمُبوط5منذيهراواأآدآإئأناقصّةمنمذ.إسقنبطو

-نثالىالمقاذرتزلوأ،الو-لق(ويرثطمون"ْالترابفىيقمرّءون

بإءمرائيل.ا؟-تا)ئَاثهوبأرءوسعلى

.،تلبهاةالأرضأ-فىةلمغ-ئجةا-،الهذابسا-بوهوفيلمي!فأدخل=

:الدىرءن

بماةاغ-ئطملهاأرتيخه-خ"نالأرفىوالنلمدلاممليهجبرا:.ليفزل"

،جمه+الخهمللبهاثم،ير3أموأع!وا!كابهمةباح"+خةJAIحمع-ئاكفيماالسماه

.ء1،وى.\5ص!أةاؤاو"ثثول-نجأفذائه

"نإرو،يةهببتركته"كول،ضر؟فىْأ4:النبيذالثارب-ةب(19

.ب!كرةيضجرمهأى

6!فاد.هقفىا!يىأزوومنهلما،فوقالىاو.ب:ولأشو.و:ب:ةزا121

بخ،الخبلكلالحرففزىألاأعيفاP!:-دو.نه

.ضهوةةاب:ارجلاةتام)،(

اشضها.:اليحرعاةنر(،إ

ةيه.ولع:ال!ءللىارةطبم)5(

(اةورور"ةء2-!م)
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::ءارقأاتاخ!فاه

ابنامحرالبفودت.اأبي!همنلوطابنتاغهإت"

أيضابا!هفيروا.اثوماإلىالموآبهينأبرومو.موآب4اصيءثود

ه،وم511إلىكلونبنىبرأوهو.كلّعأبَئ4ْاصيودءتبنااوادت

83-َ!6:؟"يخما-جو

مى:ر)ةlطةَءَرو15وهذ

؟،اسث!ألمر)"وص+والراس"صلابةكلوّنائو!وآبثههباءُرفاةد

33-وتد-راإهراهءلهلهئاط-رب!بان%اةديماءنذح!،ان!وءا

31!،ظة-واأناةاةورا!متابءلىفو-بفىاظسا3!ر1ب!موثمزلان

المفيا)بأزفي15بيطصهةواوما3أءراةفىأل!منت!م31(و؟وُ%واعاي!!ا

بماضفءننحىوم(1ْتجةإووإحيا،41"ولةا)8"!نأقهجهثاه"ثمّ!طنوأ

ا-مل:ءراسثهاقءو.4فهعوءسومافا.هوزاولطبى:مارص!"(11

.المأ-ذهينأى:أراسال-3ءو.طت"Iء+أى

.ثةلولملءه!؟المبه5جق":ْةلانكلةلانلخح2()

.واتتيابمم8ء،قأطلة،:افاس9ضأءرفىلعاهءربم)3(

(t)(اضمبا)اوودال01اك؟غلىة-رو:!ا-كسرإأالأديم.ةل:

كه:(!مة11فىءمابأوسم)لاءةا.ة!عبهاةصاد،5لزاود:ولال.نعبهذصد

.،أولادلمفبتلللانإئفى!زوج"وي!ال،آخرمنوأه،جنىهنأبر.-يران

اح!ته51أى"إ"ةوذةاةلابةتأو"يةال،اجم!051إة"او(10
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رُزقمافإذا،رواطرداضر.!رَميماشوتذرُ.أساناإبوصهة".--وقَه

.أ2(الةادح(11لإءحرَا1ذ55(ثمأوراأولاد

الماشر.اب.لي-ئألرببهماعةزفىا!نبر-للا"

كا.الىبجماعةفىأحدءفهثد-للا

32:3يةثأة

-؟يلفى،واؤِعَء33تزَوأالأبهثّنثينأثهاذتن5ءلىو!افترَاةد

قىَيأأنبِه!إِفّةِاي!ىروه!هومةيّءِرضفىالا-ةطالة،?نةِرتح!3ك-5

+اةالىذه5-ء!ةل

بهذا32تمص!ةدالكةآبأوأةكأنأةولأوة!مارى-!

نأ،ؤث.خ!ا15وأةقدءفزاماسابهاةرطق!4إة؟،واذالذئ،اظتام

أملىن5كاا-ا4ا،يئئقةا،ا)ةضلاءادءدِمنخهوذرّوطاجىوائحى،ِ

خاءلمو.الئهفاتضذه،أبرامءووا-در-لاة!لا?برُلما

المحه"تإءلممأودُبرالهةء-ببالمّهإرا!هيماانفبما"

3:32بقويه

بأده-والنةل:لاءس(1)

أْقهـوأبهظه:الأمرفدء،(2)

."؟دح

ديئ"وركبفادخإ"أءرنزل"يظل،
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غير.كاشأْوبيناية"يشم!وقىاعكافىيطضدَ.بأنوو!.

"اكزاعاجوهرع!نt.نفا!ءن!ئو.؟قص

3ة"أ)5ولاءنَك?اوكهلثوأبارلث"

21:3ثفوق!

الجبهوىأفراتواالةيلبينمايظلذرّي!يأنءوفااللْهوآتا.

.اوةتذكفىالمهروفأالعابئلى

(jالأوض"ذ.01ءطىانساثو،للأبراماوبظ!ر!-

((لهظهرالذىلربمذبحامغاكةبنى

31:7ثن--؟و

)ةس!صهَقائلاظمهظأبرامخالربقطحالهيرمذاكفى"
.!كاالفراتن!محبيرااافى0إلىر?مهومنالأرض"ذ.أطىْ

51:89يخماتبهو

ابخهوأولهما،اس!قوإصيا?ل!انولدتإبراهيمزقورُ-7

Aْء9فأسارَةُ-.دصيهاوأ؟هوطردتهوقد15-رتدءى4مصرأمَة

بمفأَىءخها.

قي!"ءصوأمامالتىشورالى-ومهبةمنوسكئوا"

،أشوش3قي

18:ب5تكوين
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افْهنهتلقدحتى،وزدطذىبرجلاليهودعندإحماع!لبمن/وأ

.لإإرءيم.إو-دهيىالا.نبأنها--قخاهبي

ملال!فغادا.بغهاايذعمحينااوأ-ذثد.إبرهيممدئم.))

ءررّلا!ال.ةذا"أةةالإرميمإإ)رهيموقالأ-،ءاءنبالرّ

أنكعدتُألَانلأفى.سهئا،"ته+لولااةلاماإلىررك

كا.ءئو-يدكا،:كت!سكفلماللْه%اْف

13-؟.:VTتءوين

أبهروقد.هةوبوعيما-و:ميئتوأولدهـنإ--قوؤَ-لَ-8

وإ:لىالأكبروالأخابمراالابنة،وإإحظاتأ%ه"زهلاإةورَء؟-و

بدّةلا،الإنجليزالإظاءه!نءندمالهمثلُا)ي!ودءنداطةوقسهصن

احمراالأ،لقذا5هـ--لىأنإر-وما15ابرفى14الة!هتبررىَحكاإذن

.ا)ةوواةعت،بءلىذا5أهوَنَوءا،اص!ورت"افى4ءنَة.04ءلأ

إلانابلاه!ااةفارَايبروبو2ةثداو511ل51ء"شَثه؟شُءيهو؟ن

ن؟-ثنفى،لةبابكللمها--5أوإ-33(3أصحا.أا)!ثدُءة"!!أدف151إذ

حمىْ.فىْمو،3!تارِاون-م!إلىءة"إطضرل51إ.لىأزربَث+ةوب

A;4أ.لىرض5:ثىه11"نهدف51(؟) jAA:لوا-+ه-بوا%ا،أ،

.وتل11الأإيرىكا)ةرضا؟--بأى"ا-ت!!فةدصةهـ5ءن5أودموء:"

-5 I ( coيرا.وهوة"م!ةلمه15ر:ا-بداى.

-ل051ثم4:كاا-وفوغ!وهاأبوالأراالابلءو:(ءركه)اوبر31(
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طاوأ؟(خاوأ3،،وهوثوماأ%و.بهءر!.اطرواماأوانفى!وثةةالخيامقى

1 0 410 سىرَ.
ءووخهتَ،ا-وعاءن)3(ظف!

!رم!رعت.م15اطاؤع4-ثه"

%وقيبهةوب(ظهب؟ل،ْ.فه")ثمرِكهأنأ-يهمنفاليسايهإش!ة"

.الهدسصنطإ!-ةة15إياء؟-و.ةباء4مهبمووفىوصهاوء"يه.أ

أعيا.وهوقداطَةلءنء؟-وإثةطبه-اثهقوبفيوط"

.ءهَءتُْأؤدلأف.الأ-ر"ذاءنأطءهى)ءيةوبء؟م!وفةال

...ك"بمورايومَ!ا"يم!ةوبةقال.61!اصي"أدومءىَدُلذلأ!

وطهي!%بزا!رعيما-ثءةوبءطىةأء51ءةوبت"إكول!ح!ةه

((وءةىوزإمربودةكلؤأ.ءدص

!4-*35:3حمو؟ن-

.لآناقر!وادن11كلوإطاق،اطيخأاأىالمدرتلافوهوا.دوامأءل:الوبر=

.،4ءةادواوبروافىرأثتما"تةال،ا)طيخاءلىبنيان!ا

.اثةصتأولم؟ع:ةلانطوى(1)

.اطهامان5%وة"وتلاأ-وعاءاه"إه!ء-ا:.ت،ى(2)

.واضهطرب-فور:عاءو.اء!امثةإ.بات(13

.تلاةاأى"ال!يا:يم-ئةمر.حة-تول،W!ث!هه"صصلم15%:"!ا.ب"ؤ+411

سأ،.ؤء-ومةتهل51.نهاطهـبثولى،وإةتر.%ها:اصثهـاا!:-ل(15

.واء-ة."افه:13أى

لتلى5ْ-ل15ثةط-أدء"ةالبرثفىوهو،اء33دمقا.توةلمب(6)

.الأءرةدطيخأثرىالىذ!ث"ردوأهـيمون"--ربر"ء":اه
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وارتدىةة-"عن%دعهـةهةوبء.ها.وكاّتإ--قُصاخاوا

.ء؟-وأة""لأ)ء3وإأخه"ءلابر

.ا"ىرا!وأ.اةظروفال.إاكهوإ"ثيارائحة.ؤثم5ّ

.ءامطاةدعىءفماالمحهةإههطك.الىبزهـباركهكرا!كلةًةل

.شهوبلثدا؟مُ!-ء4.رشر-ةط"ثرةويم4الأرضد-موءن

بنوأءك.لثوليما--دلإ-و-كافى-3ن0زباْلي!وة-ج!فى

((وصبمفيء15ل!عِوكومبماوةثن!لإءئوكايمن

99-37:27ءُنص!-

وءُءوِلثفوخجهلأ%و.ءلي"-:اهءا(دومأ)ء؟-وء!وءةدءا

محصيرأاظر.ا.وت-!رهيؤ-يٍّأنقx.إإا-دثروص!ن،ا،لفه!ىوي!أر

نهوياهيئخهر.وثز%رهطةِق?دم-؟بءاو)ةيرذ)كن.)دللاودبهة"

عايه.عويدو

.ى4بلاةو.ءم!؟ةكيمونالأرصْدءعبلاذاو0055"

،...ة-تبدولأ-يكا-هيما!ثىةكإ-5و.ةوتمنإ-مماءأ

04-72:93نثحطو-

وظةر-أبهورث"ابوقّثهقوبفاؤ.إطافا.اء"ذى5ىوها
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لتوآواإثانةبالبؤص(أدوم)با?يمىوواإ-ة-إبةودءوَاتهأب!،بهرَص

-.إ-يهإلىتَوة

"15ءهراأدومويمون"

:2148دعلى

عليهظهرأنوأوصهكوء"1ؤصإنهاناءةهثّلاي!و.ثمةوبُلِقَو

!ه.فهاصي"ثتيوّبأنيمو.ايهإمةدّو،َاللاءصولتا)ةة-ركةرولا

.إءصراءئل.

فيلىلأنكإءصرابلثءةوبد"كلافىاصيكممابُيلاةةال))

كاوةبىوتاةاسواالئهخ؟هدِت

82:!3وق--؟و

ءثصرودأ.ىاء""جازولهولدت،؟واصِؤءذائهلا!اء!روَ؟ن-*

و-بامإءصرائهليبنىالمحهأ-بّوزد.بالأ-"اطااهروؤ،اقبائلااء%+م

ايهونوا،رأمةةفىذلاصهفىوخرولا،اءا،يخااء!ولضلّمهمضهوانه،ر

أشه،م3زذأك!ةاهأفىءرَصااخُاةوةد5امث+وبا"رصصاأما،الخةارئهضه

اترل?دءاء"صود.ءيرَ(؟،بُئاتةلف-ةخى(ةذالىَّ)ءالةلتباءةى

ةلان!"ت-ال،لردا.+"ء:"-"ة،ما(فيموا!خ115وةفاقي"هث!11نةاه(9)

.إمأرذامنأى"مقو9ةاثاتن05
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اللْهثهبةءم!يرآ،!رضاثهوباوهذ..أا(اوَىاطُؤا"بةا،ء،أ!قهقُ

نأإذء،بيو.ءمث؟ة".-"ترضَ،ذ)كوهى،الهضارةالأرضنصالهآو

.يأبادلىبادوا،را)ةصدضكاهـ"و5لأهءاداأرضإسراءهلَإئإتطان.

لموماو-5الوادء،ثهوب11-لاثءلىرائيلإءو%انةضّو!

--)21
لى.3مإ-ءوةاوجز-

أمة-ام!لةاا)ة!صمذ.اةووّ)يىلماةاتورا%بأنعةول11وصةوةُ

ماةةةوالهمظث"إلىبماا51!هإوو-)م!ومافىءوءا،%اإنهماك،اعة!اطاأم(

منحونا)"ذاق%إإن!ااذْأنتإ!p15،أعه!3أُ!هبَإ!هو!يا

و.ىآدمأ%-نأءنالأرصْتإقإنماوأ."41(الأرصْأ--ل-.

ادأيق.).ا!وءوهيىالأة.):قاك:واركل41(11

أفما،أوع!ن3واَذا)ثاتن5-ذمح!ءا:ا)جزرهالسههةةالثاة:اطزرة2()

:كا""أى41الأ-:اد:اع-زر.-زرة.واصدت!ا

paث;ة-!روعلاادباع-زر*اهما351تةاةهـترلاتهان

ا-طلاءاوالاشباطى.هة%م!يتةوهىعكةير.لىن!رءا.:-ةاكهاء::ط3()

ملأ".أ!يركانءا:(اتاةاند)ص

(t)ء::!مالمن!ا-!وأن،ا)يمونءر3زالأرشأني!.ون"ةررمماهكان

إيح5-االاء!ان3بوا)-ءواراةواامث.سأأنوءةدآ،و-ود.ءناةاثةا

الأركا.رةtلاة+

وا):ور-ارلأ!مطحمبرالأا):ور.بئاهظهه1ينرا:فىااقهةل5"

كةير!،5،-لدفىالقهو-1501.والة-وم.الأيلط-مالأصش

.ءالأرض

-!1لا-16:؟ح!ويئاةا)
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ء!3.ءثُقىلا،همداووءممالحَفهبءيىَماههودَ"ؤلإءخاق،واقدآدم)؟!

في-ارئمساءاإ؟3ءنا.يختاشَهؤلإءو-إق،فوحواكأةوحفيرَ

.ئهلإءحراو"ىئهلإءصراته!ةَفىءن

.ءنأودا-3-منةة-تواا)محؤءِهلاتب!ذ.إءحرائيلو%آءنوزد

ناإ.ءءودّصةسهبمص!أفةوووواءوته-!مول!ءر

ا-ةارصذإياك.إ"كلاربسءةذثءبأةتلأةك"

(اليدر.لت01-زء،كأخ!اأثةأهةة،تماأؤلاكفىء.؟:ةارةا-5ا3-اكوا1وأن -

الأرصا.-ول+ررور.

فىاا-هـ-صغ-4ادح-:؟-ةتةو!م،طويلادهواطلة1511الاءةظث"تاداموثد

(م30459-37،1)ةي!حمابر3و0-ا-ئة"5ودوبت-دىابرصطىاون1أةو

و-*.ءناثأاا"رزق-طوأرياتظروةخدةدب511دا5ءلىالأولىإةلضسبافأهوى

الإت!ا-الى.عطاةاااطق50واخ!ور،م0069-ةة.أوحرةأةورو5ةوجيوردا

ضها--ناأإ!ما:قاودعو.أة(م24Vt-؟.46)لىلهب؟اياهواة؟-وفا

+ههدتوزد.(م'036-01!؟)3يريرءانالألمافىوالنا-حى(الأرص

وةهت،!او.ثا)عاب!ابأص-:-كطو-.اتا+دهةاالآراهءتيذاعء!دكلا:ابويةا

م؟9"7-ة-ةحلأبرىا1يةرة-يةورةا)5اةة-رت-ئالى-يرةءذ.!اطال

له.ءةامن.وردى8:-ثأطاةتوادتئلإرءاب15ة.-ةت

ا-طءاأ-رامءنوةير.ىالأرة!م،3بااةإنا-وابءافرأىوءو(11

الإة-انةرءا)أنا.لالأرضءا!ئ!توؤد،!اإثؤوةأ+ئولاالأأ-ان5صوةللا

الأةدك!.الازلى.دارء-افىةدءاءاضهةا)+ظلةئ!اكافةأضاصا"صاو)كندهوراه

:ر511إ-ةاالاهلق"-:!؟؟ةاك.سرأوا3إان!ارافىء-تدةةة

وشيسؤر"نغ!ا:ك"ا"أعصدأياكفىكانtوء20

(ا+لاءاإوأأ
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الذثنأثهوبابمح!منأتعىث+ءاله)ةءونإ"كالىب

كاالأرضوجهعلى

3:6يةلهةء

علىاةاساأجفاسمنغبرهمإلىواثةظرأنم3-ةمنأنو--بِوا

دثخ!3فىا!-ولإلىممغير!ءؤعنواعه!ةثموصن،مةهوفيةأزوامأخهم

الأزرقَئمَمدعا؟-3-دواةفيابُددُإخ!وّدوناإلابم!33لاحتى

.ة1)ةهوّو-،دَالىئ!مةلما41%:الأؤىأنفممزصبةَ!موءَظأءةواأ؟أ

براسءجا-كأالذءه.ة4ا!ةصَراالضفرةةعاىاص-ا-رظلّوأ)ةد

اقوئاال!ثنالوأَولماظِهر15ِةنهذاينالأوميئأ-5-ارأسَءاىاالىسول

.عالمهاديما

افهبأنالإء!را"ةأ!ءبالعثإلىْأة!واؤداكمةة1إنو-ةا-51

-ذلاثخيى3أنيثفوتنالاو)ص!ن،امأ%إةنكااَمالعاخاق

افْهأنوهى،لم!دالمصءنالأخيمارة4بالحلْةاي!مإالإففهاءءنأء-كاوا

"وونَةة3حما1!بيرإلىالإتاواتِاثؤدُّواإءصر،ءبيَبنىخاقإنما

.اةاةووا3ت!ابيَهوذوار

و-فضه.-نا.:وطأء:،ظ!و.طهأن،1)
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يرازو11عثابو

-بقلم-تماعلاّءلى-التورا-ذ.5ة!إنالأءرماكان!اوأ

نءافأ-لتراصكل!ههثسةةرةتبلكا،الأءهليبةصّمامحضظ"

.لإضاة"وااطذفةي!اتاوَرهاأ)-فين

ا-مونادارتثم.رظنصءنفىزهلءاكانةلا-لهبعاداطمزفةأما،

الجديد8اوءظُبُصهة"ولاا)طارء"الأوصاعئميرالاأصبحةوالأيام

و؟لتَثثنوالدتنر؟لءن101-أ-ةضح-جم!ياتلإ-ةاءوعذءلىث
علىنهَذهـئماتفوّ،1عكرأالضءل!ءنبهمإ-إممرقءامبو-"ةوت3احا

.((،؟(ضهوضهاةال!ه"ز!فىاطال5ى؟الةءمنوءُكنtاةاة83بم

ارحوعلىء؟ادوالإبماح!ن11ؤن-"ةد11إةونافىالىيادةوأءا

الإَقى:

وافربر!ىباجر8ص!اا)-نفتا.ق.مذراهوءى(-،-نو.سبما)(1)

11ةأةاباةةهةفث؟-بيمابَ!اتركلام511أ--ن1أرواه L et-أأ-ات،ادتلهـةطاه-ت

في،15،هنا-إبماا30!ةةالي،ودأحهارءنئتبئ-ارAإصأةأتذت!ارفدفىت.ح؟وءا

إبرينا1101لاه0ِنافرةا30عةفأثا-ت13يفهنراوداهاةوكارهاءنوأضر-301

وأ)باالأد،من!-اولةةاوب!تاةااة-؟1ةإإورءياهاماي!اذ-ني9لهةة11!اة"لى

5فدامة2ا)ةأيدءاود2ا)ثن5ما:12 1tرجما،--تلأنفياوأهرواص2:ةا)هنتات!ا

.أفصابب!:تأ.ةالتتاطبرانصىق!لفهاؤبما8ةفذ51فدا
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أا(لا-ةْ!،فى-يمنإهد،-ينادةد--لةءرالمضىّفىاوغبة-؟

الىزقطءوفورلهبمءا.يمفلألوصايا.نالأ-ظرَذ.5أودءوالقاد.الثءب

قدكانت-دتدةايبَءطاإلىالأإمءلىزطمواثم.ذ)ذ111ومبما-وط

5ئا!فىمذاآياتالمتنإلىيضهةوا.أنجواثفرّة!315داءناتعزَ
أ.

علىوالمعدِءونهُثرون11يؤدت"3(اةاطقةواا!ما!تاالمألءنالمزتفىَبُئِرّ

الأسفاوتلثؤ!؟بُفكانأ-رىبى)ة3رّذلأثهلمواةوقد.سواء

ثنةحااوتةول.إ)يهاهونبعةمَزَائاأت:ائمابَرَعِا3بيريفاتءوا.ن

ا-دا"4"!"اعاي!مووقفمح!اةةلااصعلةاهمالذىي!وهلإلهاإنءجمدين

-حون)تءوسىتوراةفىذلكو-جىّلئضَااةراتاك"مةرضالذىهو

.4(أرءايامءلى،بدأضهاوةر"3بضاثا-ةااقُزالأره!.

.م8أمواترر1ت:1لت+ةاهم!ة-ضأةلان(؟أ

.انْاطيو:اناطقاولال.والفضةاكهب:!المناصاءتا(2)

اورغإ؟تأوء+ءةلأفم:او-لصىدن)3(

مئاهدتوكاةت،-ندوقلىاطجرمئةطحةيرالأصأولفى.ي!،يمنلمو

نة.لاء3ةيرءلى،تاهوأحراما

ن5نص"يا11،فيقدموابادرواأنكلدبهءاة-تثيهو.أأبلفقد)،(

.محصولان!مخبرة

نهطيقبفيكرواب!.ههصرلكولطر4بهدر.مللاْؤخر"

22:92وفيخر

:ثليما5لصومب!انرىرح!يمبمةقىوهما

منتمصرا0وسلالةالأارمنغدكث،يعماإكورةتةدبمفيفؤانلا

أبنا:4بمرلىو.ب،!كره
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"ا"واورِقَبطوحَيمبهيهظّونالذىالسهثنا)صَّهيىَأنعلى

فإن،ايهإيماصحرنمامةتهىو5ايس-زا!ءَم،".يُة-وناذى!الم!هن

د!ضغمبوعفةُا-ء3وا.نة-ال!ا.إلىشعةتلاءوىء-واةرءئلة1،1

-رالموالدا،4اتد-واإةا،!امنبهالةمأةة-3يحوطواأنإلىاعون.فئّ

جوروا).المىَ-4ْهنعدُيمتهونعاثىءاولةءزمء!رءلىونءظو

.طرا)

ابرا.منفأدا.15عايممةرضالقالأ!اوةتوفية"نلأتتافبنيتهد،.ة!ئم=

وأ!رش!أةخ!م-:أسلوْتفثالمأطوامينواإ؟ةالأوءاي!مة-لمطبأن،الماءالإء-اء

.8م!لىلأثهببما"-دةله+،ر!القواةات1،5ء!ونأنكل-

ذلكلأن.هردىماضىءء:-ةيهيثفاةأو.ورااكايربعبتلا8

ا)!ك"اوبكىرءس

:؟7يةةة؟

ما).ثا!ةار+:،ثكلةرضماالق!،ءظمصامفةلىت!تأند"،ي!وهأنب"

ادح!تةوءندء"وةفي"وفى"رإ-كاهن:؟ةا-ءراوسوثة11ءمرةالاهءن!افزل:أن

.نإدأ.هـالاَالىمحهاةةا)إ-و،دهم-.وسمات-8،دبن

واط:طةا-طارادءحم!وكااوثتدءمكه..."رونبالمودال"

.نصر-من!فاص...أءطه!ايتإربان!ا"هعافى"فهإكارهنأ

لة:لةداهد51كيراثيمونالبمائمومناخاعى1منرب5-بدموة"جسد

الأقداسئعرظشيم....ةداهمبلالنجىةثبهههةوبمرأعصانالا؟كر

.،يار-مادهءهكبناْبئووابفيكأءط،ت!اكلربئلااءسانوثرةمماالتى

9-908"دمر

.هة5ءصوفبرأوكاةتوهةتس5،اضة1:اورق(1ء)
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صغمنكل...مقادير.ع!حكهلهعهاكىوالبخور"

.،صههبهمنيقع4لهشهءثي

38؟03خرو!

أْفا?زاولت!مق3مغالاقتراب--ئ!ْاث-ظرونإكامل

ءمم-3!رهونهنو!إ--رىّصنموهو،الربأ)ةأ-داوأفُماأكلا!م0

أ!هتُدوقَاأَودءوامآ3وط-طوّامافإذامواظأثخمالاءثهأَدوقمهفى

به.ص،ظنقلاهةجملا.ء

سا3ن11وءندةزولوناللاولهينزّالم!صءنتحالاشةهند!

."ثةةلطثقتربا،ىوالأجنبىيونإل!و.تةثمه

15ةاءدد

ماقد3ّنمؤأوؤلاوى-جْطنمقذَ.ظ؟لا!وءمىالىبّكام))

وبفهء"رونوكِّلو...وأءخدءو.ا-كاهنا"وون

ثههل"هثة!ربالذىوالأجنبىوصممةه-رسونكم/

8.-.3:5عدد

كا.؟و-وأائلالحظ،القدسواايرَيد-!اولا"

4:03عدد
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كا.ي!وتاوبّءص!نإلىاقتربمن"ك!

17:3عدد

!م.ارولذر"مواوو-3صلمطابهطفىلأوىبماءأاك!14وكلا

.الَا)دتنيَىَأ!مالمشورةقديموبالملوكههالالا-قبعدممن

فخةافة-4يمةبء-"ء!كرءىّجماىيبملمسهـوعفدما

محونفةييناللاومحمنةااءندمنعتابفى4ا)مة!ريهمذ.ءبئ

.!حهإتهأيإمكلفيماهـةرأو"ص

91-81:؟7يةةة-

!كاظكيُبماتفَىغوصاأميطبة!5فىن!؟وان،وا)جاهاثالح!نوا

قضاءوهوبهإلالكه"ليزَ-كهلا.)ةرصوسهلةذ)كوزبلكذل!ط

إلى-الاستماع-ق!مهمأنةخوّولا.ثموءن،4اب"سهالةاحهةءناوطرأ؟،

!ذاااشترعووقد.؟لبالىتهنءَلاظ!ِاأوثممهلة؟النساءاء!راظت

بامرأته.ل.راصهقىابفإذا،اتَيرايهة:س"4ءإثءُطاةونمااةوضا

131.
:ا%ررجلمع"%ا1زدأفهاصررر.لىوه-حمأ

لجفهأىوطر.:منهات!"ةوعنالم5يماي!ط-ةأو،اطا-ة:اوطر11(

وحاجنة.بنب!نهوةال

صدر.ءفى!ة-"يكدتأنو5أو،ئالىتطر:ءررر.فى11،!ءجى5(21

فبها.وروثررب!افيطرأى،الضماشفىي!جسوءا"اطدفيوءنه،اوسواسثل
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8.?،ةبانهار،ةوبأقىال!هنإلىإمرأ-"اوجلبأفى"

ماءادكاهنيأخذوالىبإمامويوقف!اادكامنفهقدِّء!ا

أرصْفىاذىاةباراءنا)-كاهنويأ-ذخزفء1إةفىسامةدّ

.،الماءفىويجعلالمسكن

؟7-؟5:دهعدد

الأ)فاظإهض،لإوفىويشرعالظةلجة،1؟!إرأةباوفيلوال!هن

.با)فبارالمعثوب1ءإاعهايررّثمءنها؟نءاتُةرأنالمرأةوي!ةحلف

رجلهاو!انمتتة--تؤدفإنكاةتالماةسةا15وءئ"

فتِمريرلخذهاوتقطإطئهاةيرِمللىرارةالاهغةماءفيمايد%ل

بلىقف!-تقدالمرأةأ-ءنوإن.صه+!هاوصهطفىةأ)5إرأةا

كا.بزرعوقىهلأتةثرّطاهرةةتحم

28-27:.عدد

ءتُّلاالأعضاءوظائفوأنالمرارةَتدخللاالماءأناهرماوءنما

اةهزيز"!ضذخأدمةاتإجراءعنهاوا،وفيقإ-؟باْظُلمقىّْالمسدثإلى

راضه-يايخرض!ثم/خلأةفىبهاث:فردفهو،المرأةعلىا-ح!هناسلطان

.،ايناسوظنظت،ا-وءاأهادى-وم311:اظنينْا11)

(النوراةعتة3-مأ
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ءلمّاةباإوتفهدَينهاأ؟(يموى--؟ا)ة!لاءولباطقو%-ا-طاإو

ين.ا؟9ناصهأوأسمرةوعةَ"اطهاة-تَمُيدء13ُأوارباله

اطبروب!هْبعلىواطضّ"ةوءيّينبالأعداءبس"2(الت!ر-2

!وطمعلىوالإ-ثازترامأَوإففاءدوومأءقارفىوءؤوم"3

وتكلردق+تجتيلهمأى-.راةالةُامح!طلملأحءلىَد3ّ((مت!رء3))و

3يفرأ)ناوقد.أماح!-ماحتثاتاْ-(،!ْ-
..وحهـ3يوولنهلمههـم3بيو

يةاتراأنثنلإءصرائيا،1يمُثبنةسه!اءا!لاءاوةُالدًّمذهاستتُضدء!

وسهلة13وا.ادةو5َولافيهلالينَل!ضارلاةظكلوّن،ئوابءؤيَضه

.ص"صَذَء13-ةلّلا!ةظإلىذرو.ية

ةفيأ4"هوا)1511)ة،إلىكرءخ!3وإصصب!ع4الةوءخمإرضهاء3بريا-3

ءصرءلىواوةَدؤ"وءشيرئيلإسرأأن!ؤكلؤماذاثو"ن(1)

عاءا2؟5أصرءتافهاثخصا07تممعدّةتوكاثوتءنبدعوة

بينهم.كانلادياواءنةز-وةدا3ر...ر...ناهزقدمعدتدُن6حتى

.،الأولادعداالر؟لءنمافىألفمفة-تثحو"

+:31وختر

.اباز:نهاد(9)

.ونددوص!ب!مب!مم!وت.إ)أومجرس()2

.هرو"،ماوخرءتم!!:15واداالىجلفق31(

.ءند.)شب!اأوممد.مما!ثربأاةمحر:وتةةبما!تانشج(4)
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.وءجمعأأ-!وَاوؤد

و3ابنةءن*ماالأءمدد5الذكووب!والأبمثبمة-كان"

وثلاثةومفهيىْاةاأوعصعرإنا:ةينمء3إبردودتقا،ةصاءفىا

لأ.و-بون

ما3ة3ءدد

54.ره..نروالجة-ينءنالأع!راوزمعانالمف5صاءةةاةإذ.ا

الإء!راءمايةالموأةأنإل!-إصَداالأجمعرعددعلىء"اولءررد،بة-مة

.ااهيىو65ما،زُءدةتغ،

ع!اوتأخ!ا،ر?ءنالاَ)بكنا)ي!ودءن.النلا."يينالملاوهذ.

!نا)!فّويشضلَيهوديا02ء!ات!مُّصء!راعه"ةضهعَرْصةوففى

الطابرو()الماولىّا)!هفّأىطارا)لا-ةطالوا-داءروا-""ولا!مابقه

..أوامر3!لض"أنءوسىثدهمظءلىوذّاةومتراكهإلر51-.

ءامانعىيُيوزيهرالفرصةلادفىانيمأة"م3ءزاكلوءن)ب(

نيةَظالم!ثإلىوأوسلوايرباوزاي!وداأغرة،!يهود)1ءط!اد.و3اثةَ

مامانهيرإوزوةتكلهاظتةخذى%"سلبتهاصت*13)ساناض!مءنلموبا

العملءإلىايهرثاو-فّ،مرضاتهاأ؟(اتجاء

اتطامتاذ،الئابةالمالَميةاطربأبلاسنيماات5اي!ودا-لرروقد(؟أ

ظ!رإمويقابالنازيبنلهن!رتجمهأنروهافيا."ثكارولحظيةمحووإءداه!

عرثط.ءايهذاكأتاعولد.مهمئفةإطوإفندالهن
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.،ألفاينو-55شسةمبففهب!3ءنوزتلىا"

إست!ر":!؟

صدووَمثلجةانوحبطوظنية!هلفيمااظيالبهموجمح(-)

اوأصرّوفأجاشبررية4م!هأو12-ا3ريافه!هاناالماوفانذلثيمونإن

فيحه3م.ق42348سةقامحوعبكىلمَّهاهراثترُالماءءوايدَأنع!

.4مافيالأرضيّةعرةَاصلرة1

بمص!.ةةطتضالأوءلى-دااا.عثيرالمبوتاظهت"

دواءاءثصؤ-س.ا)-مماءصتحتاكأاا)شات،الجبال

."اب؟ل!.ةةطت.ا.المه-هاظهتالالر-ةاض!فى

53-1":7نث-جو

"كبلموء!راتااب!را-ظحلمو-5"؟لإياببر:الإفِرِ-:ز!ةَإن1

-تظءفأنو-بالمع!هوىذا5إلىالأرض6أرجاا!يا.طهّتأ1"فإذا

نءاوةورو"!ايأقىأنفن،اإ"،ود13حجهأضهافءشرةَاله-رءياهُ

.أرالَجزبعديذهبأنوإلىا"اء

إء!را؟يلبةوبماكلُىِا)ئإةوا؟ل01-لاقىٍّ-ةسير5-ل-8

.شو:الما..-ووفلبملا-،كنرال!ةىهعام(1)
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ايهودئالدبنأنذالث،ءنهمثأن11ذوىبإض-إتّالئود-ن

وعان،النثورويومهص511ءةيدةءنخِفوا-%ةاقاةا؟--عان

وافوبةةوبةاءباونص!-5ءاءلىيبه!اؤَونالناسأنالاءتةادُءقاصَ"ثةوم

تحَيقكل!ارثةأَلطالمناطقةعةدذأك!ياتء4وصن.الحهاةه!.أق

.أ-إة"%مهيملإثمتةمن!اانصانبإ

يهقوبن5ليهوذامحرالهبنَالا،اعير"إ!رتااءبهطوزد(1)

اثصّباتّصافهلااةا)ةورهىءمثوّةظرقسبها3،زءاشبهقي"وق4.ؤعؤءن

..كلرالربةةصفالرصتأغ!بنه"ألرءبوجي!اغاوء-وِّ

عيركان.ثا!اراحمها."؟رِير)5زوجةيهوذاوأ%ذ"

كا.ا)ربةأءا-".الربّ?ئقثراَ!ةزاحمو*جمولر

7-6.ة83نثصمو-

ءهكَتفىازادةصرعيرخ!القإَا)-ةرذا5صا!بُافاعينوأ

.؟يبارأ

بملمهياهلا

ت-بَاأخيهبأرءلةيهئَأنكايلىأونان"لهالةالىأ-وه3وهـرخ

الأ!إلىاإرتةبسهيلُمصاب-بَ"أنايموداهـثه"ةوةةةى،ء!ا
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ةتدز-الالملإءذ-حسرهفىأصأوة،نأن.)ءيئَ،قضَىأا(اكى

ريدةة4بتُهَىَ)ةطة"ذ)كُؤ--ءَ،ءَةويمان،بأ%يهةدق"المة4عاجاَة

.نرء2113(فى

د-لإذة!نلهبمونلاا)ة-لأنأونانأ5"

نعصلملأثهطى)محيلاالأرضءلمىأة-دألهأ-يهامرأةكل

."!ة-ء"

8:9!نثحك-

رأة4ةلا+-يرااةنلىوا؟حأءخ!ع!وا-دء+اوءاتة)توس!ناذا5(9)

وث-تتءا):ة-"زو!ة13ءاتد-لزو-18أتو.أ-:ي-للرظر!إلى!ت15ا

الميتأخيهإءمثةوم-بدهادىاب!راو.الزوجأتسبوا-ب!اوتتوم

...8-5"رأة51تآتذأنالر-ليرضأوان.إسرا؟هللى5"اصحيمحىاة*

فىو.:-قر-لمهءنi)وتا!ي!م!ه،خأءينأءاماله"أتء"ا.رأةءهةده!

الههل،ءدعإ؟تاء!را::لقاص!"فبهى...و2%"

09-.:02-ةنية

ا)ثابهكانةقد،اطاها."مربءنةفواصةرءئةاءداةةااءذهحن!ولم

"ثارأيى"وءسزو-ةيرتكاناةدةل،:"قىبمءتيرثهاهأأته"و-ةزمماترمن!م

ا:-كاحفأطاواءنااون!تاءة!تهاقهإدىأالإصهلاه!كانlaة،الهد5اذايخ!-نو

."أةتاة-كاح"اسمءلمه"

lا"نآإؤمفعحما.:-ء-واولا" كانااة"م!اتادءاالاة-اه

لا8-؟5ساوة-اهو4-ثظ

022لفاا

بهيب.اطتأوإة،ورروة";:ة-هـةلإةا(2)
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الأبهفقشاءمرُو-،بقهشاله-ءباثةُح1ّ"ذاعلىالىبوطقه"

.اكااثابنهالىززت!افىjتفاقلابأء4َمأوءلة

تراءيى+وهوءخهااةرضاتحقهقفىالَانَ-ئاقصّ"اواضعوأ-فقوقد

يةسمفيتامامها!ماءن!ةاصاير"واةبر،اوم!تأبٍصُإبمنطةل

ظُإقىّااثذوذبا

وجا-توتاففّتببرخوتتطّتقىمّلماثهابءخهاءإءت5

ييوذا15فةظو...:!ةثقطرعاىافاعيفايمءد%لطفى

إلي!اؤال.و-133*غطتّزد؟نت31َلأ.ؤانيةو--!ما

عليهاودخل...تإيكأد-لماقىوةالأطرهقاعاى

.،!فهلتَغه

8_؟38:4نتفءو

،دإودبن-اجمانَاإلم!ءوتبَء4ايمودامما-ممهَةةم!هتوا()ب

أثاء"ثاتا-رَفىاز!رفةدصهإ؟نجمولونأناةالةورىمثوِّء:دب5فو

اخةارواةةدد.ء3فىlay-اعانOkiرلاأنءاو،فىا5صما)إ-دى

أ؟(11!هاقهة3الأه.نعئوءمرارأم!اء)ةة-"ءذاة""أثمّمو."أن

.أمهاء.طاوعأة"زصوا،ُبملرهلإاممم511ادانا)ةوههكنالَا!"ذاتِ

ثكأ.!دَ?ابلاد.فىْ"اوأؤامالأعهنام-لماثعبادةعلى

ءخه.وثةربتيى"ظاأى،إ-ةبهأَقالجأر،ومه"أارةة:-اا:"(1)
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فرءونب!تخ3ضيمارةئةغرذ-اهسليمانإثإ1وأ-بّ"

...وحةباتوعمهدوةيّاتوأدومّيماتنياتوكلوّموآبهإت

ام!سرارىاءن!ئةوهلاهـثاصفْأبدّاالأ-اء.نءئة-خلهنتويما

نساء.أنساجمانشه!وخةزءانؤانوبم.ةإبهؤساؤهاتفأ!ا

بىا)ربمحبهحاءلازأ04سمنوأأ-رىآلهةوراءقابهأصلمن

الإتورا?مثةورت.-ْاجمانفذهب.أبه"داودعقلب

اشرا-إ؟نوكلل"اء!وفييناو-سيموموءإةيينا)!هثدؤ

-ا؟/نبنى-يإةذ.")أاودديمت!اءاأربا5"بعرأارباءثىفى

أووسايم!يا.الذىالجهلعلىالمو%!نوجصدحؤث!ءر-ةءة

إته"1)تر.-اء4لجهخلط05وم!ذا.ووْكلإىَر-سأذوإوَ

.((لأ!خ!نن2وياؤيرقدن3ل!الاواق

-؟:19ملأك1

،وظ-"ءةب!ن،ل-يا""فىيحدثأ-إجمانع!ع!انة-اميمنوا

-ءإهيب؟ءنلذلكثلة

:ا؟وابدونك

قيفيظواعةدأذأكأنأ-لءنلسا؟نا)ربّةقال))

عفك3!إ511أ!زّقفإلىبيابيأوصاكأاا?مىوةوىarء
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أيامكفىذان!أفهلىلاأفإل!.اصركأا(ْوأءط!ها،زهقا

.،((أمزّزءاابةكهـدءن"اطك،أداودأجلمن

؟1-12:اامدك؟

و!3!ء4فيهاوطرتالةاص!لطص!تأعهأصهيا؟ء-!ر-5

./ي!ء31(صيرص

"!رءِبالاةقفى-!!راىاهزح،وسِفتة-ير11(

.الأوضاقإءسإلىثردَالاباْله-لمف!رِةحونَلهأنشهأهااالْهأن!!و

مهئاقءلاصةَحيونةةا)-ح!ابفىزوءىوصهتُ))

ألأرضكل-اإاأفعثسرصئح!وعْاةت.الأوض"ينوإ؟ئ

و،؟فم.؟ىان!ى!يفاقىأذعرأفا)-حىا:-صطفىالةومىو3وتظ

فى،امثيلواأ-اااءطا:أحمااثدتدو-ل!وءوذاطإن3إهايرة"قصد(11

ضيثقمح!اب!اا5ء."صرالى"ربمهدولماطابيايمانلىداليرلهبدى،15.نبماالأأ-ور

..،"lأبرشهاه!5ثررجع-ليمانهاتءللىا

أثارحنقالشه-الإسرا؟يلىدمة،ةدندمىة!!ووأء،)-يمانإنر-بماموكان

حو.ءاي!م.وطبمامإر-ولوا)صكهنةالث.ب1)تف،وتو-كلصاتءن5،%3،ب!!

صه+الا.وكاةتةرتقين8ةيئاطربث؟تتج،ذايموةيرر-بعامهمة:ق.ولم

وتكلو.الثلالءن1.أا"-ةطءنءةر؟كلاوا-مما.اقأزح،وس-فشأ21(

وسببهاهةطيف.با11أوافى,ة.وقىى،!ث.ص08قاlاالأةقةا-ةقىءون.و-

ء.kلأاذرثت.نالدهحماأن!+ةاتكاس

اش-..ةءؤاةاءذه"ناترصهولن!!وإدا،!ث.طان!اهأمن"أفىح5و

.اتسى9ةة.لسيها
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ناطوظالمي!ا.أبضامخونفلا.جم!رركلفىحه"نفسكلوبين

.،%-ررذىكلاخهاك

51-9:13ت!وين

-لإلةَرأىالمحهأنو5ا"ثمراافاتدّداةعضرممليلوا)ة)ب(

صيائه،ءإ15ءفىا)بودأ!8اةيةَ"ربي!:وناطُوفاناءنالناجبن

الأرضءلىيو؟ز؟جءنبلوح:مىءأث."ا)ممماءير-بونوكاةوا

الأر!ط3ةاةة-"وا-تاطءمرئمسؤمةِىَ،الأصةاو.نمةاتبضحَا

.ءذَرضَذَرَزواةضفرّا-"خ!مأبلبلو

آدمإ:وكانهنالأذَاك!خواالمدت:")هيخظوأرباةكزلط))

بيههبموا-دو)م!انوا-دثهب"وذاافىبوقالط.؟ةوح!15.

ثةوونْماصءليمميمة!لااإنإوا.له.ل01بةداؤمااوهذ

ض!3"لات-خَ-كأا-انمملث018وةبلإلن!زللم05ّهـةلمو.أن

.ىال!وةكلو%"ءلمى"فاك.ناربادهمز:لمىّ.ض"ا-إن

.((ا،دءُت"،"ءانءن1صمة،ة

8-6.:11إنتءو

طبب،11فى".اةاءواءلث!افيصخوراالضاسضُ"وصادف(-)

اإألوفغيمارا)"!ثا4ثاك11ء3!ةة+،لّ،الإن!صان"يفةءلمىنجاءت
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اكربمة1الصورةءنونقالم113"ذ--ِطمالمْهء!وُاأناصاثمةبأق

لرطاءرأةَ)كمثلالذبراسوة،ءةبو-،"زَرِصورةإلىةييا33رصالتى

مشدومة6َوراإكبتظرةوومتالمرصتلإلمَاثاأموءتخا%فقد

يدصنكورافْهكةلةؤ-خ!ا،يتاو3كوانارأسماءاتماأءطروزد"اقرالمرأى

يومدا!هوا

."!إحكلودفصالىتئهاوومنامرأتهةظرتفى"

62:؟9ثنحمو-

إثهوباتّمهالهمبدالأ%رىالأديانمنوز،مثرصااةةباص-6

.اطربوا)مثَأفىب!ا3واخ!لاطمب!ا!هلمونثيمونراأ

الجدتدةبنإا"الإسر-ثاةئمتلاصه،المةذالأ-ةارمةونل-7-5

سنّةوابُأنلهمحلاص!كاة،الىراء"إلىابداوةاءناةصراةممد،

صوءىكلهه"بهاكهضاة"ئالمه"ذافى*معلىوقىوام31زكلوايدة%ور

ذال!.أوا)نبىّ"ذاإلىرؤيافىبهأَوًىأوا؟سيمافئ

ءصردهصاذلأثوءن،ةة"ساأ-ةارفىفاض!4أءلاطِة!هوثب-8

خَّتقى-ئاع-ادي!ونها)-كامابّودا)ئصكبدمى11مههلت-ةءناولركسهْر

نءهون:-دث"ءمرقام!ء"وا.!ضولمةتب:طه"وصهتطستما"(1)

صورلمْاقهة-"وين41ئهأوابممتتون"المتوطنجأْ"
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ن؟وقد.أبو.يقهوّؤ.كانالذىاالُماثكرصىّء!أ%زيا)نيرآثق

مخنأأنهافيا؟نهالااء"اطااةا)ةورءنرف،5لاا)-"ر"ذا!ا-سب

ئمءنو؟ن،ةرن!نكثرَبأذ!"ثبهررإلأياء،4فىاكةهَإتقد

اةاريخيّةاالأءانةَثبألىبمنوأ،ا)ح!ةإداعثقوءأخيرم!

نفه"أةغةدولهدّ،إ!"اربابضهصيدتتهاقّالأرورعان-ثن

:ثةولكتبو"ذا،كاننهألاإدّيمونأنواجباع،نءاان*

والسعاةالجلاّدينرؤ-ا?ةاتؤأ%ذيمدرثاداعأر-ل))

3وا-ة-اةعمدا3ءهموةطص!ألرببيماتإلىاه"إموأد-31

.((ا،لثإناوأراماربا"بصفى

1:4(لوككل2

معرفةءإتوع،ن-الأثامأ%باربعهاَذلأثثد"و؟ء.

ورأى-وفمابررنُضَةمءئهل"ةأَءاناعاناهرجتىوك11ءم!فر

"ؤلاءد-ولأنذلاث،"ةةَرلأ-طأتونجاةامؤاءوةإيانفىأن

تدة؟سا-دِّالههط!الىاِا-وا(إ؟ةبوهم)اب،دثنروَن/الأنبماص

لهه15سنه

ءخهاحذفوؤفىالة!"تلاثمَرْدَإمالأأخبارأطدعهاحبُ"ذا

ي!ألاواحمنةَا)م3ءإَّوأ-لّ،أرل!ابيتفى1)يه3أدءاال!منإن

.511"ت"ذاد-ولطيز"ماوسوئا؟لةاءوس
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بديلوالها)تةييهببهضَالممبحيةاكنه-"1أ-دْتوةور-"

.التوراةمةونمن"-أخرفيما

اوصايامنالأولىباوصه"تماااهلااةوريماا)5!دمنا)ي!ودثةظلمطبوعة

الَاقى:الفحوكلاهثصرا4المو-و

ءن"مهدرأرشمنأ%ر-كالذىالمكالربأنا"

.،بردية511،لجت

02:3-روج

:وىالفانيةةاوعهاتاي!ا

.،أماىأخرىآ!4لثيمنلا"

02:3!روخ

ء:وديّق!!امةرّءناليهود!روجذعرأنطسيحيّونو-دوزد

الم!يحيّة.ل51دونضاءّةًلميهودالوصا!ءذ.يرهلءصرفى

اوصبّة.نَمنواو-5لى21"ذ.ثوايكال!طلسأا(ةةفىلهذا

الأولى.

.أماىأجلبيةلهةآالثحن+لا.المكالىبأنا

هأفح!.أد!ه:و.:وطلص،وةو.الكنابطلمى(11
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اوصيّةنصءُةأءهح15برذاةيرالأولىاطلةءنصة-اا)برو-ن!تةتفيضرب

:ءفدمالأولى

.أماىأ-رىلهةآلثحن-ل!

أيه:إوماذلثعننبرموزد

أسةار!ى"زدسيّةفىا:صارىوااي!وداثنالاخضلاف(1)

alا)ىاربالأ-ةإل!تء!رةونلااي!ود1أف"ذافىوالخلاعه"،اةديما،د

مهلادؤهل(السميفا-وج)مهبدهمفى4الهبراخ!؟ءطوطاظونتة2نرا؟

ن!اهل!.ثرْلأيم21ءلىم2ةأإ-يحهيرنأءا،الزءانءنزرنبةءو1إمصمح

-لمكإلىض!انظر!ولبيماضافيمايصاأإمصهحية1رقاةاء!مافو()ب

اسإددرووطوبيماثادكابيينأ-ةارونةُصط3وت"ةامروْتظالأسةاو

.1(أكا)-كاهولهبياءُ+قىف-ينءلى

اكاءلة1الأسفاوقاء!ووجميطؤلاء5اثنا!الافوا؟س(-)

عظثالأصهفاومتونءنأ%زاءًئعف!!ذاكقّمهل"والو-دَها

يربأصهةربهاكأ-"التى

أنهااهنءيرفو)"الىفىالقديمالهأديهايرتولأأسةار1وههالث(د)

وأقوالولهووإدووأميهوناثانيا:!ر-ةرء:لزضاعهيخهفىمذكووة

.سليمانوأمورالىاهثن

وة!.الإنثادونثيدا-خيرص!فرىمنالشكموافيةفوق.نوهناك(11

.ملوىكاشالىاثارةأي!01ققردولماتاءمكر"نظلبماناأنههاحظوالا
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حاالشهأمرحيننرنبنتثوعءور-زةذكرقوودءا!!ثوءن

الة،-طينيّة.القهالىإحدىعلىالفصرلهيتئم!كأغروبهاةأرجاْت

منالثهبافةقم-ىالق!وووقفا)ثمسةدأءت"

.،...ر:ا-فرفىبامكتوا"ذ!ى1)؟.4اْعدأ

؟01:3ث-وع

-لائلىمنداودأضأة؟اطدثثفىالأثامأخبارةرتأظضوةد

:ظلئم،الالأكل

خهارأفىقيوية5ىةوالأصيرالأولىاوددالم!صأوأمورثا

."الرافىطدوأخهاشالفبىّناهانروأ-15ارافىالطعرفي

2":92ر1015؟

نأوظل."ا،ان5ويرناصىاولة15المرب!ذ.داودورثا!

-ةوفىيهةوبذلأثهوذا.ابكلومىن!ثءيىيهوذابخوقي+!

."يا:حرء،

17:اعيوئيل3

والةاعدمو41ت!وةأ1)مفبوفىإخب،ا):ي"عايهسليمانوأ--ط

.ءامير

مكتوبةفأاْءاوح!قهمهفعماجم!سا؟نأموروتقيّة"

.((سا؟نأءور-ةرفى

؟11:8مدك1
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والفبرضىا!طمقنماذج

اخهرثصى-افي!اكثرواوأالههثثور-أالمةذإ-وناقح،فةا)أكل

!اخاتةةءفىؤكاةتالمةونَتالثأنذ!ث"م-ىو،1.والتشوبشن

ولاتخإقتناؤهاإمثءب.اءنلأ-ررح15تل!قاهلةةسبئفىدار-،غيمار؟"قد

طةتاعلالماو،4دت"-قّيذوىأمييّننراالناسعا"!رةوأن،خ!ااءةرله

أحا-؟صم-موشرتولهمءةءالىةطه-ت.ا)ةاسءلىادثفي"اطاسة

يأءكأ-مثك!انث!وونأو-ونتةمةم5فإذا4ذءنهءههوبةفىخ!موأوف

وتهلجافّ.أطربا3يهةخة5موإذا،أفر-كا!أ؟(الإءْرابوإة،ة،"ُالهم

.المذاعوأةم!ىاةظ!خاخ!لأاإِمهضونجوهمم

إ!ناإلىيبتدبكونمااتىالاَثات-وّنثذاس!ةة1أو)ةك3،ن

خلخل!اةواأتةءذاهيمايَه؟هَلاةإذاملاش،ءيرفىالأعه-لىّ

الاَتيئ:الَا؟تفى

13 Dبنوموذاظئلاارباأمامءوءىص!م-فة

أغلف!وأناةرعونة!ث-55فءيف.وا.لى55ث-أإسرائهلي

ال!ف!فتين.

الضحك.فىإلغ.:*قأكلب(9)
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ءهلمهاوأومىومرونءوءىاوبّفممم-39

إءصرا!ءلإئإخراجفىمدرءلىثفرءونوالىئيلىاسرابنىإلى

مهصر.ءن

بينرأوبةو.آبا!م"يؤتءوؤ-اؤلاء5-27إذ؟4

عشافىذ.05كرىو-!رونلموو-نوكإسرا".لبِمر

وصو-رياكينفىوأوهدوياروينوءثل5شي+ونفيوو.بينرأو

أصطءوهذ..شي+ونءمثافىذ.05أيةادء8"اإناوثأول

...صواليدمبر-بلإوىبنى

"ربرنلهةو!ت.لهزو-ة!ض"ةدجمرعمامصروأ-ذ.

...اوءوءى

وأبيهونادابةوكث.لازو%،...ونر5وأخذ

...ثامارثو!ارلهازاو

مصر.أرضفىءوصىاوب؟مّيرمَوكان-"3

ةرعونكائَمْ.ارباأناظلأظكلّه"الربأن-،2

.."كهلمةأناأ!ابهأ?صرءإ!أ

الشةتينأغْافأةا15ارباأمامموسىةةال-03

.ةرعونلىبىمععهفة

03-6:21وج-ر

ورا؟!ا)ء:ة4-م)
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.وعون)ةإلها-ءلمقكأنا.نظراإوصىأرباؤقال-1

نهءيّئ.يمونأخولثومرون

أخْوكوهووو4ْآمرل!ءاص!تفكلمأةت-2

.أوء".نئيلإء!رااكماالهطاقةبىءونكاّم

وجمافبىاقى%كِّىيموأفرءونقابأقستىحئوا-3

.،مهمرأوصفى

7:1-3-روخ

هوإذاوةرءونءوءمى-دهثاةاعىاهـ:-دّثأ"ناَ،وهكذا

!ص)11.-

ئيلإسراإئة-ابباصةا-ء،ءيرفى511:اايدلىَ"فهْةاطديثهـهتمهب

فةطع.اماثاطدتءنةثصِل)2(لمحإلَأةهدثهودئم

فيهاةلاءظواالةديما)35-دأ-ةارَدَ:ون21داء511ا%تثروقد

ال!فيرفإن،ث-هـا+ية11بالأ-ءبمالإدلاءوفىالةِ!هصء-سدفىازدواجا

ا-تخدامفىسرَفكلثمممامضجاووب!نتيهقمرّ-يقؤفىمحتولاضهـامن

ىّاله.إثن1أنولإ-ظواء3َصذلأث،4الادُ.نَبار-ا؟لابليغ)ةاوحما

افظوحهيخاا؟عإ!يض،إلاَإة.أى،وهيم01)))ةظ-ءيخاافهكلثطاق

حدبفه.ا+صهبظةلانءدنةاكافى:مالهر.ةطمه:هأك!باةكلف(؟)

واحنبس.أ!أ:اش-للأى21(
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ا!ظ!نبنهذأ-دشَفهلالئالفقَراتاوضوّأخهماتباِةّوو،((ييو.أ)

ذهـ!ءنظ-تئهطوا،كاءلةز!هّ"طء3لا-قوتبرهضإلى.،5ءكَا

ءنهماكطةاؤ5اةديماد3511لأ-ةارثفتان15مهةانصهور"ئالثةتكاأة

كُضلجىاليَمَوا)!ورةأنجّ!واور،والأ-وبالأخةفى-اصّة؟!يّزات

الأخرىأ!ورة01وأنم.قح!الةاالقرنفىيموذافىبرفىءبادمىه

بالأخرىإ-داهماا!وو-انا!ز-تئم،إفرايمفىبةرنذلاثرر"تكتن

ولهذا،-ذقغيرؤتمّاتافيقاا"لمفأنتهدوو.!اأا-امرا-ةوطبرر

دبمءءيرلف13ء:ازة)أخروىء-يوعةبملةع!نه!رماا:يريمنافيا

.ءءةاغيرفى-مارصير-/أو

معااءو-وّآدمبرأاطْهأنالخاقز!"قفيدأةاذ!ثفن(1)

.اطهيرانةروب-افىبرأدما"ا)سادساليومفى

ئمابهااوكا-ةإ-13ضالأرو-وث!اللْهةههل-52))

.-نأنهَذإثائهورأى.كا-ةا-13

.ء.3:اثيمصورثفاع!الإنع!انهل"المحهوزال-26

.،ساد-ايرماصباحوكانءمعطكان-31

،\-9:5Tنثحو-

ءونءسبيدم.ْقلا22سضةقاصرائهلبرلىكاطفوَةا&امرة-ةطت(11

.أ:ورث.8فىاالط
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و-دَ!.آدمءاقبدأافْهإن-ةول!ايخةروايةفيدَأننلبصلائم

رأاأ"13الأتح!اءنقيوىعدنجفاتالىيةدثمالأرضىمنمام!نفى

جف!اأنوراةاحددتولد،ا-،5افىلأالأرفىفىاليمودمندوه!)1(

.اتهفا،-فوافبا

بمهأري-رويفقسم:ادهومن.اطنةايسقىمدنمنيزجن!رو،ن،

-يثاطريلةأرضمجهيعا!يطوهو.فيشونالىا-داءم.رؤوس

واء3ء.ا؟زعو--رادل5:اد0د-5الأرضت!ىوؤهب.الدهب

الهرواصم.!وشأرضء.يمالحيطءو.-ي!ولةالفافىالنهر

*ءاةراتاةمالراان!روا.أثورة!رقى"برىوهو.حداقلالثالث

؟،-؟.:2نثت!و

دجة-ن!رالا-ررثخ!روداقصوا

ثهض!روونه.وكاةوا،ارتاهدت:.:ونالأسبأنإ-مرةير!و،اليمكاناةد

مجر!واأناء:ا،واى41اوادىفىألى؟؟ات"نءشحونءاكلماابونالمناكطأن

ما!ه؟صمممووظوكان،أوبى:لميم.نالفربالى-تموهواهء!ر1.نأتءياتهمةب

اقديم.اله*فىذكر.دوروةد.(ءءنم-!"لفغملىوءو)ء:ومابن

وبناتهي!مةلبراوا":ومن51وادىفىقاll-وة،تمركأ،1ويةوا"

.ى)1!مهدولابهرإلمى41اربالة

3ارب 1 : " I.

مراحلهفىفىالإأ-اادةل.أوسماَ"قمخ!و،تاب3ءنء-تتاص

ا&،اف!.جرأا)با-:ةلمة،ا:طورثةا

أْألماهءةوب-؟بة-ن..Zبجاالاهوت1ا-:اذرودلفم12ةاالأستاذةولو

.ا-5-تةواها)ي!ودثةاقرآناصهن5ك!:اة"ئ

Die Abh8 n6igkeit des Qorans von Judentum and

,steutum5"م!-أ
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الحيواننحتاِتخاقأتمّماإذاصئ،اوقتإمفىءنه!واةصرف

.اء-وّفياقُأنءشيمائتهلمإقتفهت

VD-5-الأرضمىتجراباآدمَالإلهُالىباصاو

...جمّةنفساآدمة!هار.وة-5ن!."أةة"فىونةخ

عدن-"فىووصء"آدمالإلاالىبوأ-ذ-15

.15ظةيرو13ما51ء

"تالبرحيوأناتكلءنالأوضالإ!ا)ربّلو-91-5

يدعوما.مأذا)يرىآدمإلىةأ-ضرها.ا)مهمما"طيوروكل

5هmاهبرىاالاةظءنءأتوذبىا)هرف!-8لةظإن ge- hinnأفةب

اطيمإ)gahannalnاطبماءىالأةظءنان!واءباءسةعض"إاءهرليس

ك!-8صلأةكانتوهد.ال!برىالأ-لالىإرواهةثر-ح1)ذ!(اءسثةا

.ءدأ:للامربءمروفة

ابللأهرب-ارثخ"3تابهءتدسال!طا-زهافىعلا-وادادمستررولال

امرافى:اد!3511الجهب!ط:مةاط:وعا"،الأسلام

أءلمنالباهلميين-ارىواله"يمودءندا+روضةاا-طاخاتاءنغ-3

،يملومزاتارة+ةغ!فىاقدساحؤلثدوروادوهو-!بةوموادى

يتربوناوثدبرنكانولد"افىارإواهـىتاءمإأيوموثمر!

+،-وةيت"بىءنهموضعفىا-بيانا

أبرةتأميةللىية-بالث+رءن"؟تفىغ-43)ةظوةهـور،ت

."و9-لت

أ.يم13اثطا5-هـنولا."برىمنبمغ!-دةوةلا
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اءرأةآدم.ن15أخذاكأاأء4االإلااربّاإئو-23

((..آدمالىاوأحذز

32-2:7نثحيو-

ظكْا)فىيَمهإكُأننر!اأءواذْأنالطوظنة!"فىونجد)ب(

أا!
.اطهوانأنواعءنأوعصن!فى"زو%ين

اةلمالأاالى.3بئصمن.ةكن%--دذىفيءن"

كاةكأوأاذعوح!ااءةلاسة

6:91نثتءو

أ"4لهإماأو)7اسةهية"َاءودعأنإآ-رَأءرعلى2تثرَأنث!لاثم

.نوعكلءق

اطاهرةااب!ائما؟ص!ءن"

كا.ةف!وأذكرا

اة55-"ب-?كذ.أة

7:3ثن-صكو

اووجةظنأفىه!!ف!طاهامهوا"-ة-".ن.رآءمهوا-دص:الزوج(9)

منلق"و"داوجبالزثء-كاهونلاكاهوااذرب11ءروهبمنذاكوليساةان51

يواحدءةوونولاتةافءنوزو؟نءاممنزو؟نرنثةوءاوإءامزوصااو،م

تفهوأةتءام!زوجىتتاثكلءةولةوفىةوالانقمردلذ!رإلزوجلأماير.ن

"فص.ة4لرافىهود-ورةفىوء:"لان"أىل"زو-اوءندىوأةىذكرا

"...اثنبنزو-بكلءنةي!ااءلةوةانا"

http://al-maktabeh.com



-55-

لىئهسةاءوهالذثنأنثو-فَز!ه،أولفىنجدوإ؟:ا()ج

مدبن.ل51من-وممفرءونثرطة

وعوناةخصىلةوولفاوءهمرفىةهاعو.ونالمدلماةوأما))

كا.الث!رطرئيس

37:63ينت!و

اعيليين.الإسءبئ"القضآ-رفىنجدهم2نإذأ

%!ىّفوطيفارواشترا.ءصرإلىأنزلةوسفوأما"

الذبن!الإحماعيالمهينيدءنءصرىّر%لالثمرطرثيماسةرعون

-((كناء.لوزةأ

:93نثتءو

5المز!ورأنعذي!الأنظار-ثرءىوءا)د( Ooبعينهْو

بروفه.مل14المزمور
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تحقبيقوثيقتو

:15-ةدوتحقهقاةالةورأ-ف!ووههقا!هلتفيماأما

يرجعمااةديماد3الهأ-فاربنِا؟سأنهطمبوجها"-ظإ-أّ؟

م.قص!اإةاالقرنه!خاأبهدَإلى

ويقال،م.قاظلمصسالةرزفىبُمءتاللأ-ةاومر.وأن-3

إ-فاربُم+تئم،والأفبماماءإلوكاأ-ةارأ!هول؟حإلذىو5نِحْمِباإن

يل،طوبزمنذلاثبمر15وغيرح"را!ش،أرواوالأءةالاميرازواأيرب

ء-أ-رؤءتفىعت!تائاالأسهالر،:بأ%رَ،ايماإوضههتّ

هدانيالكمصةو

دَرَصهَتأنظبثأالأصهةار)ةلاثيّئاءبرااططوطاتأنبهيى-3

لةلجف!رادفىالآنَإلىإقءم!اعله"ءُثرماوأقدمُ.ا)-لمَىتدُبهاواههت

م!)619-:"إلى13ثو-دع-ارير-جءا-زأهوو

الميلادقهل"ناةو511إلىاةديمامد511أعهةارجصتروزد-8

التربمة"ذ.وفو-5،اج!مإوءن?صرييود151ُايقرةرنوأصفبةرن

فيها.شارعوانالذء-ددإلىؤ-404اسب.ةابا)ثربمةالصءةدويّة1

،.الاَننإتداولالمقءنا:يريميخهإفأءثرىّأصلءنءثَربم"أوهى
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ديفاأ؟ثنالذىثخهويّربأرا-ةونا،511ا)شجمةايمنالمقابلأ.وآُم!ةر

.الرخأواظسنحوعفهتمةصأنهاءن

لادىّالمهاخا)رالةرنفىالأ-ةإرمذهوم-!رالقدتسنقلوتر-5

ءفةولةنياأ4ا)ثر-"ؤ.جعةاصيء:ررونرى،ا،..يخهةاإلىهـ4اهبرامن

لأقىجمةةة-"اوةتقنوءهاتةاإ؟8امثاء+"اا)ة-خفىلماروباهـنأءلعن

كل.4نهألهو!2.

"شيةبرحى4?صرمُتراصبما!اترا"ذهةبجاإلطوهناك-6

.ا-!رءا:ففيام!اءكلو،ال!ذغيرو4"ءوأر

**

لuالأمةواءبرأا(كاانرالأ-فيارضَ،5أنا+داءا!!واةررو!ذا

.ءمأكلقي.لهـنا!اأواثكوصنجءن)؟مصتوأعصعها

ا)"ديمدا)35أ-ةاراء-ورتائااةهدثلائا351واAءوؤد

ايةكنا!نثةربونيمااعاورثتاة-5اوجهعلى-يردِّدواأنس.واسةطاءوا

تءرفواوأن؟3واوءكأيىتلملأتا1ذ.5ءنكلحدثأثن-تارة

ةونقاوصخ!ا،أةديمادال!3صناءأ-ؤ+غرء13نقاتا)ئادو11!

ا)با:لي4بةاتواتراةيموئاوتسالاوةرءُة-ففىالاَن21ةوظ-ورابى

اثمعس.اقأ%:ا-ونصيدةوة

ح!ابأابرزثقال،ال!ثابأىةورالز8اصم5الهربهةدلازامير+ئرف(1)

.داود-!تكلالزهوراءمةابولد..به3أى
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داْياللمهفرتفصيلىّسض

ءن..كلهّهبماابة،ىَاكأاثراتا)ةءبأ-15اِخايانالجالح!ثوأ!ط

!،الأدلّةوا-!هاءذالثةي!اتمّا!ىاالملابصاتفيوترص،ةدّ-،11الأسفار

ائات4دء9اإ؟تالمماةضولإظمار،ءبثء:مَةنهفىشاعءاكلْ

الأموو"ذهيةةصهلحةفىة"ذاو،ا)ناسثن5المةهاإةَوتلاثبهالىدُرر

أهلا،3اأنذ!ثءنو-يرى'الدااسةرو5وا-دإم!ةر!هلثفيما

ء.)ا!
زيرفا.13وءرووُرّوالاصهفاو"د..ونث؟رءتسّهونَكن.لا

21(-ونؤَترالهمدااجمودإذأكان،فىاثاانلقرافىامصةر11ءذكُقب

41!فاثل131ُ!!هوفٌر-لءلمي!ميماثكان،اليوةالى!اهـلحنِرءت

الخع!ة-"ةو.وثياسمقاا)-كاهنوأ-جّ.ْ(اخ)اراةظهو-سأ!ابُيالىأى

ضِهم،5أي!ودا"ينا)كزاعشة-ار،1لدأتةدكانتء"61( ....عاروور

الأهبر.،ار!برفىأضروباثماكر:ب!ر!ا8(11

الا.ز5أواءيا.ةة-"ااةتأ:اةااةارز-ت(3)

.الرأىص+هف:هضموفر-ل31(

.ضه+ية":اوأى؟:لر-ل.وض!+فأتطأ.رأت"؟ل(،إ

.افىبولأىبماةساوتث:بز!لأأواودءَخ!!الامم1أىشاةةا)ةبهوكان(.أ

التفيء،..ء:امناؤب5ولا.مرةغيره،ة،م8وثار،م.ق769سصةةالأث1ولى

.ان5إرواط51ا!وداح1-5ةم+ق63-خةي!وذامهـا-كةأأخصجمر.فيأنالى

-:طرمر"له.اطدءنوخرج"ة-دو،وقاض!:د.:الرءلرم5)6(

."ؤذضرس
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بنىقدكاوْإذ"ذاأنطيو-سم!اقرّدإلىترءتئمضن"مع

لأعظنمساتدنه"ذَممابأورثايمي!برهضرعفىمحراةاالهيرناةءينلإله

.اليهودساتهةذ

الاتّزانهِظزفىُرجل،كمبهأفورةااقالثا-أثءيىاممئَهو1ُهذاؤقدء:بط

الاعةةادعلىم315يَروةةسهمأءناةومافِيدعأقال!مفةبمهونةاسةطاع

داةيالا)ةيّيراعةالبإبلىّامصياأثةاءفى"2دةدالسصفر"ذاأن

عاا؟لءيرعلىونيةةظرادهوظهثواالمفتظر11-1115،ب!ةدَم4فهي!ة-!انهوأ

3ثلا-ةوءاالممهاءب"نبمَضفغمءام3ثة"شاالذىاطامذلمحثةدوم

.ا.الازدوومحهذالمتمن

قدكُهببمؤنأنيم!نلاوامثَاذا5،أنةمثح!دأ!ووكضيرةءةو

زووثىا)فالرءىّالملاثدفىباال-ةطتءندءايدا)ةالز!نذلمثفى

.،أر"أوقرونبفلائةذال!ووفى!لىم.ق-ة"538

ؤءنفىاي!وداأنحينءل!4ءةدوةهتضهنّكاتو3ة--؟

أ!اءَثمحتّصَولالمىُ"ا)يوةاةءينتاأطواقديمونواأاباتلىّا11-يْ

.4أءوةاةاالأفةُ

المةررس،15!هنا-وحاوهواولث،اد:ح)-كا.ةالعبرىاالةظو5للسيا(1،

دهلة15الأأيىاهأونةادء3ي!-!هءلماىم3لايسارعأنظرون"الإء!رائيليونوكان

.ولأفثللأهجزةوم!اةالذلطرمني!يك!وبمأمداهير-ر"لألدس
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)قسا-ب)-ن!بهالإتيان"-ىّلاكادانبكن5وصفوةيه-،

موةء4؟فىالةاوصهيّةادولةءلىح!ةدرالأةةىوزد)صمفدرالأءصر!

(م.ق323-نة4ءفيمابوافتثمم.صق331صه:ة،ربِلا

بخ:وز3رو!زقيالإرءياأةوالمنطرَظاقئبسوقد-3

تةكاالئا-ةثناعددجمضبااءنفممتدازيالأةا"

%رابءلى-نة-ب!نا-كالةأةياإرءهاإلىارباكة

((يمإثأوو

2:.9ليا15د

برهدُوُ%دواؤدج!وأوااالأة؟هاءأوائكأن-يئوذلاصاَءلى

فيه.ا)-ةرثيُءبأنيزكلونالذى511،دذلكافى

.ل"ودي!ئهلجبراالما-ءكناصعطاسةرافىوودوؤد-8

بشبهاذافي،511وطإهتياا)رؤالاداأةاترأت11وح!ن"

أولادىبينإنع!انعهوتوص+ت.ةبالتىواقفإنسان

.((ياالرؤالىجلذا5ةممْءثرائهللاِوقالة:ادى

61-8:15الدا"

ما:فءراصط:ءواةديهوةواأاوزتذاكفىالي!ودأن.-كنعلى

ح!ص!موا،اممهااوءن؟هلععوحبمرائيلعرَفواولاالأ-رعىاطهاةم!ف
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"متأ-رؤءنفى،)ابلقلاإمصوم)1!ادثنافُرساءناقة؟مصوا

أصي+ءنسيئافوايهرِوأإَالعاةكااءواافْهحوتء،ءنلمومات511بضَ

الياهلميين،ثاوآفىصوَرَماصهاهدواأنور"إل!-ثن21الملائ!

أقاءوهاائاصة"!نإ-ميي4يةدهادبة!هصمم؟تهتهم!!ثرمَدِثةونفهم

بابل.فىمَسبيّين

ؤهلمه"ايمودا؟نإذ،أيهردانةديافىءضهَلا)اظطّو5إلىّ"15يواد

%زا".-اَقِىَمء3ا"رؤأثِممافإذا،يموالج!الةميمكرةإةاصِرغيرعلى

.31(الحياة"ذهوشيفى

،أبثاكهوم"ومإلى،اةديماد3511فىإِث!ارةأؤلَونرى

.اةهوضاب!اتشوةارالإث"ذ.نت؟إنو،سعياأ-ةرءن43الإمحاحفى

اطةهاطالازمءنوهوإ،نهمرفو-ظلط".إ-"لا19(

حظ".الهنبوملاطدلي!و.أنم.قا؟اهنا"،رنفىالأنبياهزهم)2(

هزاعهم،ةتزلأ-داثاأنيد،العقابمنةسعت!قىاالم!ىءفيلىولاالثوابمن

وضلالى،ة.،إهقبىيسعدمايرافيبرسالع!الفا-قوأنمصابلاؤ.نأنينتو

.م3أةتويساظونخ!ما5أذي!دونمynةبدأ

-نظرةاما؟ورالىافظر.لصتمايمولاالثس-ةظرأنءتر2أطاك5"،

.،.نهأةرءوءنأمثرإرأيبلبم-يخاوت!.ت1:اه:يخاالى

31:؟قوبة-

اتأتريخه-15الأعيت!ماواةأبوبصهفرقهان!ولىلاوتوع"ذاءنف!صوقد

.لرتد"الأخرىاطياةفى".ضة!ذ.-ل!فشدواأنالى"ايلا

هامرتن..اجونلناثر.،ا+المايخ-ار"صنابءت"-،!اص
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:ولة-(1،أةطثوخس؟ء!رعنهوءةكلامصِّفرايحترىو-4

القدصبءو-5-لاب!وراإ!نفصططويةمهب"

.،ءهكنولاث:4نهاث!!و

91:08لنهااد

.ا)قاوح!طأعلىمرّةغيرَا-نرا"ذاطهسكاتبوزفى،"ذا

ا)ثالةةا)-فةفىأووصهايمفتحنهو-ذةضر"أنيذكرفمو(1)

لإقبم.ب!واإلماث-آمن

ذءبيموذاروَلاِثييوياةيممُلْاثءنإثةالناامص:4افى"

بير.الربوسلّمةوصاعرماأورسايمإلىبابلءإكبز-ذناةر"

أرضإذبهانجاءامْه.؟تآفي"بعضخييوذاماكييويازيم

وأمر.اههة؟تزانهَ.إلى"الَااوأد-لإلههبهتإلىثةهار

اء!رائيلائمن!ضربأن4خصياةرئيماساثفْةزَك1إ1

...فيهمعهبل!فضثاناالشرظء.وءنالمأثة-لومن

.((...ودانياليهوذا)ئءعامإ؟3ءعاوعان

6-1:ادانيال

نة!ءدله)غارةفىمسرمهائأةطءو-صأناذ،بصدقلمةةبوهوءى(9)

تثإزوبكلرءنءترديم005ة5ار55:مدظر-650
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عشعؤَاطاديهألهةةفىعانذلكأنالملكسةويذكوحينكل

الملك.ذاكحمءهن

ءفك.-يمنصبةوعثزان--،اانيمويازينمانيم"

."أورصايمفى-لمةءثحؤا!دىوصلمك

63ا:83.لوك2

يميازيموله.فكانبلا0ءإكةاةمربز-ذ"عهءدأ-اء"فى

اةغقءإه"الربةأو-ل.ءإمهدحدعاد.ةةئمعهنينلاث5عبدا

صونه)ئاةوغنىالموآبهثناةوغنىاءهكنالأراةوغقادكادافييمن

بهمحلّم+ا)ذمم!الىب*م--باييءدطج!وذاعلىوأرسلمم

.((دغبيد.الأنبمايىءعن

2-ا:4"ملك2

يقولةوهو(ن!ب

و:سبالألفئهاهظماءظءه،ولع!4صخالماكْبهإثاء!ر"

بإ-!ارأصشاظريذوقرالجثا!عانوإذ،الأافامةذ-را

ا!ءكلمنأ،و.ةه!رنهوخذأ%ر-،اائا"والفصالذءب4آنه

كا.4وء!رار،وزوجةوعظماؤ.الماكبي!ليشربقأورععايمالذى

3-؟:5إلدإا
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بةءةصر.عتاار%دكلقيظ4ّإشبرثورانسَآاالماثَألظثزءموهو

إدكأ.ا4ءاهفأشارت،كبها.واص!ءتّةإبُهةو%ل!!ةءمهة

:ذاكفىلهاتوقاالدااالىايفزعأن

وا)-حرة21وسير.ءلمهبمبرلثأنهمرنبوخذاالمكإن"

كا.أا(الماكاوكأ.الحبَ.ثنووال!لمدانبثن

11ة5ل!15د

إلَاَنبَ"فىاظراَة-ىلأنه)"فتهادراالم!اإلىداةيالءاء

المتوهّجا--رىّااظطهذاإنوقال،إيمأورث"يكلءنابرتاَبة

فهصرثعونَرْ-ينكاثم"فاتَهذءمةا)):5ءذاهـةرأا؟دارعلى

ئلا:قاالاةوامذ

.وأنها.كءإحوافْهأ-!ى:!ةا!

.ةازمهافو-دْتَبالموازهـنتَوُزِ:قىهل

كا.و،رس3(لمادى)ثأءطِولمثص!ع!قههت:ةوس

82-5:26دانيال

.ةإيزثنكللإالى2،وا،ء*"ةيربئ5ر511ةبماترا(1)

5made master of the magicians, astrologers, Chaldeans

0th5 ayersة.s&

..ا)ثهوةةو+رالىفىءضءنطوائفإمأرو!

لات2ترتت"تةرهةاطراتم.قوا):امنا)دتاسعا)قرنقميدياكاةت(21

إ!كبباأورشتلممم.ق.95صه:ةوفى.لأ:افىءسجوندء3-ئهاالأشرر

افارسية.ايةراطوقالامبر51ءزهه!.ق...صة،في.يريا-:تفأا-ةيا-يزسبد.
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جُرأَ"الإءمرائيلىّإث"وذاذا5ع!أمحبيراالهاولحرتةوأ

ولم،.بلادَوو5د.!هدّثألذىيراةذابهذاإيا.جهب!ولاعاث"تمااولابر

مرقية"ورغ!إكز)؟"ءة"وأع!رءا.أعانإ،ةرلالةولفىعليهيفَرطْ

ءفه.عهدرأصآ-رذداثوكان.ممدكتهفىاثْلاثةثاقيهله

وةلملأدةالأر-وانالاداابم!واأنبياثاصّرأمرثذْ-))

ممة.ا)هاالئافىاْءةسعاطبمونءلميهأة"ةادواوء:مهفىذهبءن

كأاما1ةأ%ذادكادايخينملثبهإثاصّرزضُلا!ءلةتلاثفى

3ين304ة-ثن51ابنوهوالمادى!رمبى"دار "L O.

13-5:92لياةاد

تزوجّ،اذعىأَمثويرومىوأبر.يرسدارأنرا)-"ذاءنؤخذو

تركماائا11!لمْمهالأواحأنبيا،الأيام-لماثفىثء؟ثانإنا،إستير

أا(ثورةالمأاوثاءقرونماوخيرُهى،فثص!-فارمىءلماثُ!وا-ءاقورثى

،سالمةدّام!فْراءذاةيهاار"طماكأاالأ-طاءوؤرةءن،511ءمرذلثعن

:دهىثا،ء"وتٌر?"إفق

.إلباع!ما-كازطيمنأبهإمث!رأن-؟

اةصردوا،ئورهأاطدتث.ئر3و2ةةيرهءنورواه4ةة:اطدثثفىأ(9)

ا+ءعر.اذاك"نلاوروهة15؟قالى:ءنا

(وراةأأءةة5مَأ
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.بزة!يدوصاءىبُيإلباءول!آخرأن-02

واغة!ابا.س!تِلإلاو-داعالة-5تا-لمفإهاءكة1-لاثأن-3

المادِىّ.وس"اولاالنارءمىّقووثىأخذماْهوالذىأن-4

باءم.المهروف)ير،يقأ-مثوا.نيهنلموصدارأن-5

.أ"ا.نالطبم(إ-زو-"س

دا%لمهاا-ةوا"-ذافىوودتائا4باهالباالأءمماءبمص!أن-6

يهأغرمما-:دوكاهىو،(تيجىءم!اقءا-!)فُا!-5ا

.-با)-كاعلى

.بهإمشهّصاني"اانلهصلأنأأءّس-ذبىاأن-7

م2صمرو!إلىالباأهلثث"ءدّأن15ءالأثطهاء،ءنا؟سة"1-،8

أيهردها.إ-ان

إلىالملاصاأي!اءِخأ4ْامهّ؟الأرلألمأصاةيّونس!داا1كامّة"

كا.الأ.د

4ة3لاهةأد
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يراقو11!داشهو

15أ-فارزةفْفلمءوصىاةا-ورالههثفىط-ؤن1193،نةُةم!ءوما

فأصب!ت،(كبرفىلأالأس!:دواء،د-ئماارُقراسةةرّولاوءخءةور

أنولاءوءىالىبهاأو-ىَقدفءونأنيَثوغل!أمورعلى-ةطوى

.ء--4باةتأوعةدهءنبيا؟ءزدىءوحمون

(A(I(اث!وقه.ليبازو-ة؟سأول!ود.،،اهءقدوملأثاتاةااالأ-ء:رر

إمدبو.1""اءروف.الآلهةأ-د-اهلأةوزكلتفىالمهقوهىم.ق653-نة

أ!ول5ءكى.وهطه!وي!ذب4ا0;ثة!)5أر-ماواسوف1)5ا)+ااالىوأ-د"لأى

3ت.ات،فااة+الاةروصنيةوااهـونقبنااادرممرة؟ة-"الواتفىله-ابءو،اط-ع

الأوصهطا):عرقإلادب!وبأنداالملأث!رءىاء:لى0115ةلوأ)5ا؟-مربا-4.و

.فا،يا!أز

وا-رب!اوةرص11بكلعت-رواأدكاةواإذ؟فدء"الأءلونةر-بءصرغزا

بزيارة?سق-!ات":درالأمعإدأاو!ت،ا:لادال51"دينالازدواهءنعلهه

الأ-ح:در؟ة.ءدث:"ا-بطثم،وز)فىإة-را)ةوءهيخأالآ!ة

الأ-لواده5-:ودث"رأسلىب!ا"بىأئاةوةوه11الأع!ةاعش"رى2اوةاة+"ا

ضة.العوأء*ء،يكلةقأنه.لم.ق323ستةل51فى

ءلى-رءاالأمر"ذأقالظرابى؟شإدةكبارفاجتممءةبدونماتوأبى

،ا!الاإة-وزهواأنالرأىممداو)3د"أمرلمفأجمهوا،اطال"ذ.ء:لفى!ادم!م

.-وسلأةنإطدثوسأص؟بن?هـ5في-كاةت
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يى)ال!تقعأأءورفىضى111إ!رهء"القوواةفىتحدّثةقد-؟

.ء-"وَءواواته

؟ءواحتى-نةأا(ثنأر"اانّإسرائيلبلووأكل"

.،أرضكنعانإلى؟ءوا!شانّاصواأ0عامرةأوضالى

53:%6وجتر

جرأأةواءرtصعوهى%-"صعأرىفى+ائ!فه15):هو"!المدةوءى)1(

.ةمرعثدرولازرعب!اثةبتل!

الث+بةيتهـجا-مماهامنبنا-5لبمأممارأ!اهالموءىالرباقال"

.،ة.وء!االبومحاجةوبلىةطون

ء4:%6وج-ر

ةء-e40خواودالص.غاواه!فىمادةن11وهتا

.:اثاءقدارا.ة،جممو3ةذلكقت!اونأو"تقاط،فئااوه-د"153.(اؤ

ايوم1اةةضاءأ:لتؤصإنتجب،-.احفىت-معالذىاقداراوهذأ.)!(

.ة"عةالا%وةهالدودتدالىق5اذاأ"ةإ5ةدالىمة"صْىءادظرءاولادون

أةوماإثقىاف!اهأةاذ،3ربا1اصباحافط-،وعاه-.ز.الىدرةلأبا+-ن5)-(

8"فىفيبزوة،ءةدماثرووبلاكانوانة""كاوبثروأنءابىلمارْالنيثصتحر!ق

.اهلاقة"ثطبتووأ(اطارالرما،وهىأ

عطلاث،ما-؟تالأنة810ثومفىتجىحماالاةثةالمادةأ-كاممن!يسة)د(

ضعفىكلاء+ةتومفىب!رنكاةواوإتا.،ا!افي"تم!ةطةلاوالأرضا-طهافى

.لىفللأايوىااراةد1

ةقالا:دوذةيهطرولات:هأةلمم.وءلى4ر51كاالةدالىوء+وه55

.،اطةلفىبجدوة"لاايوما.ي؟تااليومإربلأناليومكاو."وءى

62-61:42وفيتر
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آظلتحوّأنبهدحدثتأمورفىا!يفةااتجلأثثقيدّلةدبل-3

إهةأرءضتوزرر،14؟(صمهالماإلىث-"ا)ح!نؤ!ناط-لح

:ةمالةءونقر

تجلياءَلاَثَأدومأرضفىص!اماالذ-نإدكاموهؤلاء"

.!فيلاإءمرابنىءلماِثو

63:13ثنح!و-

ءايزاون!للثالةقيآلتىكاواةيهاصددفى،"زؤإلىثتحدّن!أ؟-3

ءلإ"طال،دالهبهيداأءر3ر"ذءنررتثَ،َ-لجةافى-اص!ين
دمأةا

يحظبر!لاو-دوا"أ!رّاقإءمرا؟هلو)!ن11و"

كا.ا-؟تاإومفىا0-طه

15:32دعلى

أةطالمنطا:ةةوإثوع"وء!ء،تبهدل40إءسابنىفىاط-م51-،ر1(لأ

"الةضاة"اقبءاي!!يطاقممنثونوبتم%ح5و-روءونأ.ثالمن،الثاه"ر+ءة

"ةروةءذ.ص!"توأد.ح!دة""ت.منالاَن52"ةةالديإ+ئإضاة;ةوايمولمط،1

"تالموالكلاطالودامص.،:لادأمور!مرثف13ةثءولىنح!ض"ا)كانأو،ت

واأ!5وفىالىالصمو؟نا.إ-)5انؤاهوب!م-الناضهاقم،قرونبئاأرءنأصرو

0201-نةيخأا3فكاات)Uطأولضصاووهويلإلادءلمتوج.لمكأولهAكان

.م.ق؟.\.ء-:ةم.كأ
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اإشرقهةا)خ!ةلى4لالةلادّ((الأردنّعبر"إ!طاخااسضههل-،

ر.الخ

عبرفىإسرائهليىءوإ،كامالذىا!ماو5ذا5"

،،...ثةابرافىالأردلق

\:143"ة

إضر،اصعرقي"اإاافهة"ءة؟صعّما،ةنج!وأنتفةةىصاوهو

إهدإلا":صرةالى4ءرءناخ!واثهبروا!فيلطإءمرا2إأنوفوالمهر

.تثوعظدء"إلىعاء"ءلى"وخكىءوزءىأن

نءقومإلىةي!اات!دثب!وجىئم-كنأةوازكنَلهمو-ن!5

علىوذ!ث،اطفهارةءَثدانةىم3إيةصرإتالنىالمدنزط،نخير

ماثةطعوهو،.إةةرةااةيافىاتلاثفىبرنيَضصرالرناازمالواأص!مكا-ين

.وناةرءويمىءوتإءد-ولتزدنينَاةواا-!صا،أن

درجواأأ(اذىا-ا)ث!رثماوؤةاولءنةيما-أامؤةد(1)

.سةوات-سغرسهعلى-ة!ةلىَأنةهل"ءو.ْزوأن!ون

قي-بونم15لاطصه-رةكلوءرصهتمالأركطدخامو!قط"

ء!ا.جملىثلا.ءإفاءا-3ص!ون--فينةلاث.)خ!اءئ!نرط

.ةرتواوااتوما:م،اةاص!دَ(1)
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ا-ة،اوفى.الىبلع!جيدقدسا15غركلبمون4اوا"اصة"اوفى

كا.15ءركاون،الخاءسة

52-91:33بونلاو

هدادالةءندإجراءا-كاهناالىونهايؤدّتضةةرءا؟موفوض()ب

اقدسْامحةأ؟إفىصضروبةًاليه+وهاثروةأنءلميهمأوجبةالعامِّ

اثل!ميمدّعةدماإربّنة-"نجدثةا-دوص؟هطون"

الىاجتازءنكلثءطث"ماذا05ءتع!وبأء:دءاة؟مث!هجر

كاأةدساإثاقلأ2(الشاقلنصهفنا،ءدود

39-35:21-روخ

ث!ناللاوعلىناث؟ررلفااأمصههينواوالةإ:"تيناأةءفداوأءا

ءلى.رأسلكلصبواؤلش-"ةةأ-!زإءمرائهليأ!رءق

،15%ذ-أاةدساصهوازل

3:74دءرر

ولمبهررا!وداةتحها-د-حلأن!اةررسامدثنةأنوم511و.ن

ادرلمة!رب"يةال،ادرالم"اي!اهـبتت"ةةو:ة-رريدة:ادكا(11

ةلان!م!فى

.الأةام."ثقلاةةدا؟هةاثمراا)ةي!ةأنءلى،ي!أءردولاريثاى"ثافله!أو(2)

جداَ،طايةكاةث
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خماأءقدّماكلإخ!افىظا-!م،يى)كللةةيهاةُمرإتقدب!كن

.(زمبهروأَ)دوادثالىءئّيبالرافى

زوجَىلى-كاهن-بذُلَأنوادةأةاء.ءلىص.ب(ؤأو)ص

.(11ههص-ولودءءنصم-ا

بخروفتأقى4ابةأوا،نلأجل15مهط،يرأيام؟إتوءى"

%يمةبابإلىتطيّة!،ذايمامةأو"ا!،وةرخءرقة-ولىّ

تأخذلمثاةعةات،يدءاتةللموإن...ادكامنإلىالاجتماع

%طيّةذبهحةوالإَ%رءرقة.الوا-د-امةر%ىأو؟اءةثن

((نلا-كاهiء3رمحةفه

8-3106يوقلاو

يهماا)-5ءتة-كانربم...ر...رابة5-يناقىالإءسائياهفيءدهكان(1)

صةص!8ا)ءن3تيرمبمرولم،االهو!فىولادة003ءنثةلىءالاإ؟خ!ميردتأن

.هـةاءاروااراهازأبتا.وانو"رم

.صه؟ناه-:لفىءوءىالربمحم-وعوءوصىرون5ايدبواوهذ،"

.واةث!ءأرزاروأ)01إي!ووأاب!را؟ادامه.هرون"فهأءمماهوهذ.

.ةأيرب!مل!180ءلاْادتا.-و-فياممم:94ون"ارإئأصماهءت.

الىبأطمةرثبةا)kة)ر!ءند!ابالرأءامإي!ووأفادابءاتول!ن

أمامفك!ناواثاءارامازارأوأءايتونإ،ءنولمسلةاء"رمهق

.ء،أبي!"وون

3:5-!همدد

.-اءة24صءاهة002بزدردأنءخ!مكلi,ة-كان
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اهنالفهاأوئكأهـدىءتةاوَلفيمنلمم121أنالواضحوءن

طءاما.المنّتثر31يبردوا!الذثنولماءا)!-وهى

يُهدوص!ار--اسمَت،نأ1ءنا-ذوت"أنمح!ة"ااإلىمو+ةدّ(د)

.ونيا-يلبماا!ثهاو.

منثلاوء!رابسإو%نءنعَبه"وهنأ-كااثإ؟سثم"

لأ.ص-ور.علىكمان

601:ون5ل!و

با؟واءرهةعةرورا)ة!4والذهبمن،و-!أمةمأ"ماجذوثوبأن

.؟"ادكرءوالأ-جار*

ثاطدثيمنأ1ءفهاعواأ-أوا"روةواهـذأنءإي!مو-رَكام(5)

ؤبلىةىءرو:"ثء--قّألْظالإء!نةىوايسنهلأوا-ابةا.أولةككل،فى

أبمهكن.و-اءهه"هلَهظالأر.ضبطنلمىَثطوِأن

وأفى،؟صمَتآتا1ؤم!!خاةءاةىاتلاثفى!اسرائيلَابنىوأفىكا

ادىالأ-ر!.ا!واص!باشأ1و"دد؟الىإتُ؟ُكأارَاطُو"م(

ت!قىفويم-أ"والأو-واةا)زرقاءوالمأ-و؟تأبهثصبفوخا

وأتذهبءنا(بَينكروهـ!وءواأنالَااةكناءهثدالأواةك

-ارسأوطةثlهuومض،كروإ!علىk!..وئ!ءبرةكاةعروب(؟)

.ءخ!مهوناقراأومحة11*:-ادة:إبونكاروؤ".?ربأو
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؟وءلاةطوملاءقسلاسلإ!ةهواوأنأبالذهبدليبمالأهوا)1!؟وِّ

ا؟ه!أ؟الأ!ض-ياءمذ.إءدادقعغالاءلهيةَالتىالأدواتُ"موأف!،

اسضةزأنفىاغق!تالموراة"ذ.أنملىلاداذيثكلفىالحديث

؟إةجمدتورثء"لهلهموأصب!ت،-ظيخافىُأي!ودا

الى"يسيةالأدواو،إههونءن!ىاأنإلا-ظاوءنهذا-6

إمو.نيمونمامهع!تتُمأصماشإيآ-موبئالمةدّص11!كضابز!صفى

وصها.ءو!وء"امصاتلاثأنإيو-ىءاوهو،أمحاب!ا

أجمهين.الأحهإءأم-ة!5حلأصيا-واءاءرأته.آدمُدطةقد(1)

."-ىءكلأم-واء،1913اءرأ-4اصمآدمودعا"

3:03نثحوة

فأما،إا!%و!طأ-!ىُأودىنولدَألأصيدىء11!ولدتوؤد

الايو-ءِوعرهذاؤمهتروقد،ل115ة"لرء،رّ،ل%اصية-!ن"!يل

ءهةا."أنالرن5دَاحلأ-ءلم!اا)5وة-صره،.-مهصرأوةاَز،َفيهaة"اأ!ا)ةو

.ط!ط11أووهنأومءدَ

.شةنالاسموهذا(بهلزاإ"و!ءُ)،تثناصي"ة-م!نالةا-لوأما

،طلاه:دحدأوتاسأوشهبهذاكو.ات!تا)ةضة؟اءلأ:سهمو.(11

.الةف"نجاهمطلىأعد؟الةفةعر.تاس"ذاثقال
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ء!ءهئتضاعهفهفى:طوىة،و،ن4طأوةصربءهفا.عبرىّفهل.ن

أوًاقتل.العفف

الاصم"ذان؟وكاوبةبرامأأ).لأصل!فىبُيىاميمبرإوزدح!ن()ب

الأكل""كايهنى"رامور.اية1051فىهةا15كاب!أب))هماييئ5عبرءن!بئثىْ

ن؟ئاكان!االأءلىالأب"8"إاأحمىتدإوأبرامأ-ارح.يمونئموءن

وزظل،اة-ا،ْاالصامهّةالأدياناءأ"أقأتظمأءمؤثؤصهشأنلاهـنهيتوخ

؟ةايموه!إدوقد.الأن!.إءخىاتم!هضَ-ئةا!بوّاصولجانعلىبفهةظ

.؟يمبرهإ"جهلو4نبهاءمةةيّربعد

لأتإبرهيماصيكبهونبلأبرامبعداصيكعىبُي.لملأ))

وءوك.أعالاثوأ-5ارك3ثيروأهئمالأ.نط!ورأباأجهلمث

كا.فير%ونمةك

6!17:5-صكرين

بةاعمم!أء"ر-3ءنترجلأة"الأسمب!ذاثهةوبوثمِّىَ)-(

أمأتوا-ء"أ

ءى!-ةدُوء؟م!ب15يص"ظثد.وأخو.!لرجتالثبهفىو"

كا.اعي".ئقوب

52:62تءوثن
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لما-دثءُ:وأنىباعهتءقوب+تهيةءلّةَةتح!التىثةاطادوءذ.

ح!ورء،الهءن!ثد.ئ-رةء"َث-5ظلةةد4أ-ث-لىؤءذلاثو،.ءة"

.نةمص"فىذإثوَزّ،إ--قأبوه!له15.ريدّ!نالتىاثرصةاوص!لمبه

تين.الإَنعيبئة-5ةقد?ةوبءىدُاصي"إنألأةةال"

كا.ئي!يمأ%ذقدالاَنوهوذاإئيهووأخذ

3ن-!وث 6 : 2 Y

ءإيهضربهصاثؤذعىَأنص!تاعهةةؤىاالموءمرل11ء3وذلأث)د(

لهيدعوألاجمرمهفى)"تهطثسأأننةسهع!داودلىةآإتاوةءنءداود

كا.ب!اءطبائلاا!هاحاصوءإلى"

35:33صيوئيلا

ؤوجهاأقىصالهتةذرداود4إاط-ناء4ا)ثازوص""فمادت

احأ!5ا"فىزو-13وءرض.بماإءجابر"!اوألدىداودش3ّةحازةمن

.؟"-وإلىضيّاأنداودثمثةأ،طو-لاي!،لهأ)بىءر15ثخرءرضها

نابال!ن؟دءى،ئه"وإ،1قيبأ،داودأخ!بالذىالر-ل"ذا

.ددافى-ة+طفاطسةاءزو-تهإلىا-ةمِعْ.الأ!ق0(ى

نايالعلىمذاالإئيمالىجلءلىةإ:4صهيدىثفهمنلا"

.،عند.والحاز"اصي"نابالو55ءذا؟صي"لأن

35:53صحوئهلا
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نأةة-"له)تفسوّإ-يحالا-يد-إ.هذاالذىكانال!ثابوذإث()5

يهوذاي!ءونهالمثمابذلاث،افِضةامنةطء"إنلا.كناثانةث"ءهلمهيبماج

دممهث"ْزوإلىذ-04الاءمفىأن-زهلالةاص3ترةَوةفى.ير!الإ--

-اذِجة2بسهطةة-و-5إلا"وإنالاءم"ذاأناتفهحئم(("كريرت

ثأ.اظاةناي!ود!ىا"دكاهة

...راوه!

.القوراةفىنةرأإذابالإءرروذنبلغأنفاعلى-7

زول-سبموآبأرضفىاوبعبدءفىيهىهأإكَفات"

ولم.زةوربيتالمقاءوآبأرضفىالجواءفىو!فَة""الىب

ءئأا،نرووسىو؟ن.الوم!ه-ذاالىزبر.إنعصانثءرف

أضارته.ذههتولاءيظكلّ/وأءاتحين-فةهيئوكأر

ةرإت.يرم!هلىكنءوآبإاتىرفى!وءىلطئهسرا!ةةو3ةه

مةلهإسرا"يىفىةيّيى"ثةم!؟...وكأرو:ا-"ءب!أيابم

.(()1!اوجهو-!االرب4ءرةالأىءوءى

11-34:5ةي!8ة

:)فاهـرو-!طمرة"أةاصوابا(1)

اوبل11و.وت+؟شيرافىلاالإتانلأنوج!ىترىأنلا-ةدر"

أفىءدىخاز1-ءئوبموق.الهترةملىة+فجنءندى"وذا

؟ررى.أرةمثم.ا-ثاز-ئيدىوا-ترك"ص-رة.ن"ةرةفىأت.!

80يرىلاةء!!وأءاو.فىوراةمتظر

(32-33:02وجخر)
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فاةفقدبياأليهإو-ىاأوا)ةوراةكازبَ-ةا"وءوءى؟نْؤلإذا

ثلاثينعايهوُاح811قأءفهوَازو!"أنوو"فكهفثه!ظءروأملىفة-"

نأوكهفء-راالمه!نع:بارةيهاأءلمّمماىاءاماإهينإلأرمنيوما

،ذلاثعهىءووأفضى،ثنأةدعهةا4بريدالترابواراه-لالُه-لّاطْه

،ماتأنيىا"أَ%رَهأو،الماوت4طورأنةبل-اةاالو-ى؟-بفي

.ا-ءبرىأءه-ز-"صيونأن-أَرىلماثو

،لأ1(121منذ)كفىءاالى?أتزأزءةا-"فىص:1اافماِنوةد

الأصاةا)"-ء"أنأ؟وداأ-بارمنف41بهاحضجّماقصاوىة-كان

21(ءف!راءزآبةلاا-إلأَا)باالهزولملأل.انأةيواممااخ!هاؤدءو!ىاةوولة

.الى*م"نا):اطل-وو-،كلمنفاد11اهـتلى.1:اطال91)

ت5"لاد.الىطدواد،ءىموثقيقا-كاهنا"وونصىلالةءناوهو(2)

ي!وذا.لماثو؟ح!،"طرتةة-5"لا-Iوآرا+-دثدة"دث"بمهرءات.زو"االأء!ر

ةتار،إ،ذال!وياطأيهإا)"صاأسةأيةايموفىا")أثةساإء!حمنايهإة!وق.12

:ءخدءا-إة:ا-د.ن!بملى"زرا

فاا.!رإمها-ةرو-دتأداثافانا.فايماا)-ىهن-إةياةال،

.،ةةرأ.ن)ثاظ(أ-ةر-اةءاو-لم.بالر."ت

(9-33:8رك35)

:ةاس11الى15اة5وأ.وء!.الىصبماةيدةءددئرثهة(اءزر)وت!أذ

ا-ا.و"لىاا؟بأمامالئا)-ا!ةالىوا-د3و!له11ش!بصا-بمع،

اءمرا؟ثلهالربب!ادى51"ئى4.و9شرتهإ-مرقىثأأن-كا-بلألهزرا

=...افاهواالر-الن4-ة41ا"أءامإ)ءمرإمةإ9-كا+بعزراةأقي
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ثهةأ%رئالشر!ووةالو-ىَاسةلمهماءةةاءامناآبوءنإينرالأءةخ!اءأ

كمبأفةدذ)كفىغروَولا،ةَ،وأكةبهلماهاطَإ114ِ(يهرهطاهفأالمفقودة

الأوا!الأ-خةبردلوءاإ.ءفجدثدةصووةَزءلُءنءوءىيهو.

يؤنالعبرِبةء-!أنؤهلاط-رءنوء!نعلي،نة-"قدع-؟اااىكان

اذئيْناطجموالاوحينخقفاهرن!ا)ىا)ف-"وهى.إ"محتااواةاالةر

ادمبئاهجلابدتهم51قوء"علىي!-"-خىطهءنىليمهمروءمىا-طم!

.رون5أخو."مصاغ".اؤى

-!ر

وإرك.لاث.بكلةوقكانلأفهاكبكلأءاماسةر1"زراوةتح

أتدي!مراةمينآ.يئ3ك!ا)سمهبجميموأ-ابظيما)5الإلىالرب"زرا

ا-ةرالىرأوأوة...الأرضالىم35و-وملىإربواو-ءدوخروا

."ةاهالترمولم3وأةلاهئواوذ!رب:انأت:سيهة

(8-8:9نكل.هاأ

.طابماأ!ا.:ةلاناِأطلب(؟أ
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تحمملحهـاأبه"ر511الىاةا)قوونةلموانالذالةضهلاءلاسادةااوروزد

"ذااص!--دواكإلى4يَحِبزالأَف!رئ!م،يلوالةهررالهبدتلءنتدالمز

قيظأجاتأتةها.ن-ررثدة"ا"اقةاة5ر511التر؟"َخةَصُّواوا،انخصا

.اشبماتاساء:ب!فلما

الاْصلهAU4ّاةاءنسةد11ّمحةاباا-رجهةأنصمر%:اولعي

بالهيّن،ا؟سأمر4لةة4َأتإلى("والهيرناة4وادكادافي4)2!1)ءبراة)

.ا)بةل"ناطزءة::إ)ةJا(1)

اكاؤالقالجدباهلأبادثةمنم.ق004صه:ةسكلوادبر"لمونوبخدءاء:د2()

ازكاائاالأراءيةجة811منينهسةونجهلمواب.ة41نحانيمأرضالىة.،1إونصطر

يرةء"18،دةوأخذوا!نهمحتطاا)فةإلى،يةر،5ءن.ةاروهى،ب!ايتتاطبون

.برثة511فة51ف!هتا)ة-وثةوأواءدلمإةوهةاءةردات!مءن

قأذإث.م.قا-ادسافىااةرناطهةا!اتجمأالهبرتةا!ة!ةي!أةأتهاوةد

ايمأورثطضرت!اوأترب.م.ق.68-ةةي!وذاةزامهـاءةإلإ5ءس.ظثبز-ذ"

موء3نز+با.ولاب!مةقفاعالا)بلا،5الىةلم!م135أطءنفاألىصهيوفي!انا؟صهءيم!موهد

اجقاحوفا،ت!..6.ةيرا!انتتكلهونلاأولاد!ةثب(ا)ةشوا:ارةالمشاءبةالى

نءب!اكانمنأطاقم.ق.38-ةةفىإلإ؟لا،ال!.يرةورشافارءىالألماث

ي!وذامهـاكأالى"يهودوءاد.إلهبا"زمفىاثا.مغ؟هاوة!م-زاهأايهـودأ-ارى

":*دفىفثاءت(اءمرأقيا،لأراديةوةةلا.روهى)"اهاكارو1ةة51ء+3ءلواو)د

سكلرزلها=لا"::ة)ةةوكدتا.برءةاأةةا.ةا-ت-يخأ،كلثاعا:ةيةوماةةوأء:-ت
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بروفس!ةبؤُ-ص!قابا)ءهظماة"وى-يّةمر511الافةنتةقدحم

ا!بط.اات!ا-و3ثن5ولاافَّةطْابه!ماي!يّزلامههَلة

،إةحةاإا)15ع!دلأوّ،ةامههبراذ.5فياأبه"ر1)5الاة،ةتعاوقد

4رواهتيينفىأةخىه!نواالحدْءىيلىيركنَأنالهَارىءعلىفكان

ةون،أمياءأمثاءأمباءأمو5ا!إأ:اإلمشابهةالا"-رفءن-وفكل

ىأعلىهيىرك1امصهاقااعاةءرإلىتههدِوأن؟%اءأا!أمطءأموجيم

جيلاة؟ن!م!مااضهةاهن!ايةناةدوءاه+أمفىَقيداوون!اؤام!اذدأه8ظ-ةفيرحى

.-لافى

إتمم!ةة؟ةوةه!7.-نةفىأءة،أرنAوة-ونلرش-ةإمرا)ي!ودوأ-؟ب

أورشلبماا:-مإذ،ة-بى:!انالأءبراطورواده-5يرشكان!-.طسي!ىكلأخرى

اتدرتجيااهيخاAءءنع!:قتتوأدةي!اب!نع!وفىانا1ج!13"وأحرقوأترب!ا

يئ،مدالجنوب-فىبف!3وأوزفى+لاباتي!هو.لددائقطرافتةرأوا"يهو،ثهل

م2وأفراةطداتهمو-لأواثربلابوا-يثراقوال!ثعرإبةا؟زيرة!!د

.اسان!مو!كا.وا

ء.ثمنلأصل!صىئابهمإصونام!وىاالتاتةبذلىاإلإ-لامالهرب،أناوا

وتبعاءا-ووة،وةثطلاص!فلرءع!ادداءنجةدوا،اافدبنوافادالمابئيف

ووضهت،في،ءت!مالى؟ءاوعدوا"ن!ما!رستا5لأيهو،رلاؤلمظةنباطركات

مقافيفو-وةر."لا،ىأسابعأافرنل"+بربةا!فةثالأ)ةاظاضبطالهركات

لأفصخةما"أ+رفوهى،ا)8!دلأةديم.نالمبر:ةاف!ةاض!ءطكل"ي!ود.Uء

.ةاطركاتلأتوطةفيرالدخ.ناإقييزاايةروالى،51ى1)!ا-ورثة

كل-تينادةؤ.ا:هـ،-أ،اورىاالأ،بمن"يتابمنء-تظمى

ء،امنهقأمماتا-:ءةفد،اطريرىأةاصمالأيطرفةفىجدايةبينذاوه(19

ةيهاكلكاةألةيتكاات!ا-روفكلائاا:ةاطا-ذةتأفتاذائياوالأر.لدا*-ة

ها.1.فرأنمايك):-.ب-ئ-وارءأإلىاىااأثب

(راةانو1ء:"6-م)
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،فصفهؤملىأمسدبزثلافماأفهلوايتباّىْ؟كافةءا)صطَقو%"6

هكذايرلتباكأاادكلمةوهل؟ظءدثسمَّألماأمىدءلمومومبنيّة

أوكَتبه!أوكُضُبوأويمثأوكُةِبَئبَمًأوىكَةَبَ""كةب

"ملىؤللاكذافءتباكأاوتلاث،(-بيماةهلا!صادرأ-فى")

.و.وفىالمالعرف-نs"لة-5رأt!وو-أىوءلى.ؤُةل-فَذأو

-:نُأو.الم!لَ-مصَنهر.صَرَفَأول111--نوصَرْفُ:"أتُةرأاظيمار

صقِبَتلقر،أ-ك.اأا!جرّوهلمصّالمالءحمرفُأو-ثُنَا"لصَتفِ

م!توفالدظووعات،نا)تدوعهدماأولفىعبَالمط!بيذ.به"را)5االض"

د-ي!دن!.يلاو.لا.ود-يةدةةيفب.زفتثز

ء-هـبمى!اءصاةفوطرفوظر15-:د15جثد

فيدنجدواغتدتوامتدتت515و-اءتوةهـزهالدرءا

و-دو-دئمثمو-طتوشىطتفأرأت!ق؟رقتنى

)تديدا)بير-عء+-مفي.-بةغيرالأافاظق501أنذال!الىثفاف!9)

وذال!،الأسةار:!ةيما،وأتائاالهصورتواردكلكةدصكاناكىلا+ق

.نحوردأءهبمقات!مبالنسبةالإنيبىز-رراركهما

يمدلالاأطورءنأبب!اة،ن،خةالمرةبالةت-ل؟ون51بواول

بو-،!-كا،تأدامل!رآنحفظب!اطابئ8الناط-وفرأناذ،ن!؟يا!ليلالأداظ

ادلالأت.لفبكلمن!طشفما8ال!رب11-بتوفى.الهصورصطادلا+-اطم

افالامترت5مفرةلاذلههومم،فة51باةمنءدودةمصورفىلفاظللاْلأسريه

ءبين.ءهبمالى:اطداله!ر"ذافىقتةرالعرببةا!نةيأن
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الكيتابةصووةفىالا-تلافنجالهالقراءاتاخلافأكثرإن

نهأحيث:

.افةطا-

3-الضبط.

.او-مقواعد-3

--ورةفىأنهنجدأثدثنا!نالذىإص!شفانطا4-ينةنحن

في!ايخةلف!ثة11-ةإ77علىثتملوى-مةص!-!درقان

:وى(1)ءالهرا

!ورفىةرا.ات1ايئا"الأصيلالعهبأناديئر؟لعندولامث،ور)1(

ةناللورر.جمعهبمداقرآنأسءدملىب!ايرأ.اوس"ئاد!قيهَالىير-،انما

الناضئونوكان.اتسامنوخالفا."رىن5"رئاانلقبن!اة"هراه"ت.الفوم

مليهقاامولأنفرىذكومن.وتيويداظامةثبرخ!ءءنالقر3نبخثون

:الأثورالتولوفىس.أ-كاتوبهصااا-ا-فلاواطةظاخكينا"وأمر3نامرا.ة

.سحق..لىإقرآنولاءةمنا)ممأخذ0لأ
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-
رقم

ايلآ!ة
،ا

الةراءةفى

صرىلاا

نأص،مغاكليأجفّةلا-!ونأو8

ويرهلُ.-وواقمهلثويرهك01

يعصةطههوننصراولاصرظتسضطيهونؤا1،

ق4ّث.ْانامإا!مماءاشًقّقويىيم25

ونُةزل.ثلاءكزالملاء!لة.زَو35

اؤع.الرياخأوسلالذىومو48

مرأنثَ.كىابُة88

وأبهرلهيئْ.ا!رولي!ذّإ؟خ!مةةاهءصرّودد*"94

ايأءوة.تأءرنالماأة--دالر-ناووفاوا06

جاتُرُ.اءةيراولهر؟ء!را06

ثضهّفءابذالهلاث!اءف16

--

الافوي!تياءادّتة-ءيرإلىالصبطءنمجهةا)ية-هرتؤدىوقد

ملا.؟اكيمارتىْ

:الأث"فى،فتبماءتوا"صعمة.ة

ف؟!واأنفتبيّةواثفهأظسقبابمإنآمنراينكأي!ا!"
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.،نادميىْمافعلتمكلفض!ب!واا!ةير!ا:قوءا

اتطُجُرا

.ا)--ةّقأىت8الةءن"واؤدة""))اءاهرّا!ااةرؤها

:الَإد"كاقجملَجِّه+"4صع

الأرضءندابّةلهمأ%رصناعاي!مادولوؤعواذا!

."يرهونلابآيا-:انرااناسكااأن3هـمحهم

ئ!8ال!ل

.مقير-3أى،3مصلأْ،5-"33إ+ةؤماثةر

:الَا-ةفىإ*ص،وْر11!احم"

كاهبمهاآفيه+ةاا!ووافىةُخ!و..ه"

99فح!3ا1

.اطثر-اءألبولوإاذاةاوقا)5فىلرافهإءةَخإذاأى

11*ئ:وج!ون،ان"دالأأىصورةجمع"1)!ه،وَر"،?3مثةوؤءا

.15أ--ادإلىالأروا!وبُ:مت

يّةأءثراالاة"فى41با!ثفا"ارا)5ا!ةةفىالأءرعذلل!ص!اناإ؟و

إءي!دىّ.اأ-ابماا)ةرنفىإلأاضهطواالإءجىامءلملأءاتشف-5او!
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ذ.5وء!6يموأةداةاتوراشبطلَوا-وهفاك)فكأوأن5الهلمُاةاوأفىكا

!ريفهءادون11!نمنكاتا!ةمواصء13ِفىاءلاماتوالافةط

.؟-بدبلأو

ال!ةاب%لالةالىبالإضاة،،صه،اءوااا!اءبمذ.اتدكانت

الأمسانه/طذقافىنجمولأءااشجمة"ىقي!دّاءامربررعَألاة-رِ،صا،تدّ

-"ه،أا"اش-ه،ابفنّاإ!ير"لهإتفقُلالذىالىانفىإلمهةاءة"بنةلُاكى

ةإن،يمنأءاذإ!حنوا.فيه3!ةب!اثثر%3ىالذبالموضْوع

المسب-!هال!مةوتو؟لمنلةءفماثر-5"اذ.5علىتوفرواالذإن

بى:أ+رااثنا-اءو"ذا،ح!فاياتا)"-ذهلهمتةواةولم

.،3(يةنحوءلاط"أصثوبا-ا

.إت"أم(اكلدخهلةاةاظ،أتوعأا-2

اا--ةهىلمأ!ا:طفى1(11

:داودأول)2(

واهـ-روبر-لأةتلأةكلاس!!اإ؟:+هئلالى)الالتهحنوا

هدءاتصىة!

،ة2"أت:ار؟)

-بن.لا:-وابوي

.ثل(أ،

ا-كاداهية.اءن"هرةةوهىادينالىادءوةأى،ازة11-ءو"

."اهاهبراءنبةءمروهىالملا؟-كة-ادةأى،هبمويمرأ)"و
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ا،ء!ف.إملاءمحاع،ةءنب!!افيمإملا"ئةباْف!طثامَه-3

.عفانبنثحماناظإهة"ع!دءنريظؤأوموأا!المثماق!

.ا:لاءسى5مةدثيرالأالأزرقالأونوهو"ه-وناالأصط5و

الهبزكلالصلاة:-اردااوأةربصا--تةولكا-وهوءاسكةفى"و

.(ةءسافهة)ا)-سكلا،!ئ!اه1قاءدا)بهـلهءأ!.ابهةطقاكىا-*!امصوالخو

قدهـ.ة1ءنظلاالألةاظءذ.بهفىكلاي!!اوءنءهبئايهأاءها-مأضةتولد

.،فيةاأءس5ان!أة-نا1ثر؟-فت!اءوة

لا:أوالىظرا

آإ:-م1ا4لهموأأولاءسا؟لإئالىقىاَأةاهاتهموصىألا%"

:إم51،لفاذااصيءالىوا15ةإذااليمأر-ائ

أهيهاصرا:يلا:ئ-ةولهكذال15و.أهيهادى510،اوصىاقهةق!ل

أيم،!ائصهأر

!ا(4-39:،جوتوأ

"وءكامى14الإلااءمثَ؟ونوإذ!!ا"11-كأثنأةا5ء+ةاهايه51وكا"

."شا-كااةاأ"والذىننا)ص!أم!"

أولى:الىاةفارثم

.،ا+زازتلواوءةوب5قرءةأرةجمأا،؟-يخاعلىءرونوثاقى"

(1:؟6يرنلاوأ

يةابرافىودا:3اكا.نإتثداا،ىذاك.،اقاما1ا)قيس"وء!ازيلإء!والمراد

اكأوببميمةر55و-+،كلءائ!اب!ااقما1555برهأ:لمدةاأهلذةوبص!.لمهأنُْ"

!ا.شه،

:ةو!م3(11

.،-ةةا:ون5وو-:ءء؟ةا!+هلوة-5صص:ووءذه،

(؟لا:02يقمحو.)

واواإلألفبدواةمىوا"نئلا:و5و،ء:لىاا!".نالأ)فاوة-!تهـ

،-باة"ل
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.1")4الىاقهالأخاتفى،هم!المهالترةيمءلاماتمنااياظ-8

اظ!"أزارء"ام"طاسالمةدّمحةابإالهوبئاولثنأنالةوللَأبُ

ماصمونأ%لىذلمحثوهـفىو.طَلاوةءإه"ماأ-لوبوإ-ؤالة.ي!اليماس

والكقابيمحرااا)ةرآنءنكللهاءَرَضالتىوالأح!مالةِ!صفى

وزفىصالمةدّص!تابا)عهارةَقىثفا153ةَأ-و"ين4زالمواؤفإن،ىالمةدّ

.ابياناوووءةالة!ها-"ءناةرآناءهارةُاءت"ما11هِىّءنباةت

موسى"!ةةو)بدأ

.إ)!اوهام18الا-ةةوملاماتوالأاواصام!لالةوةيها-ة.تفم(1)

اصهحة1"دث-ءلىضفىوردأنهذإثوءن

ا-كاناذ"ئ!ا0التلىةثالداء!ال5ائاا!ر41ر--ةتمةظوؤ!"

.،ا؟بالالىاوديةيقينا)ترب3)ثءتةب.هاةار!اةهم051ةدس11

(42:01ق5)

منوأن!ا(.ا)ةارىم3)ية)كاةا-اهه"ثةله!11-:حد"-5أنالىاتحوءن

ولهذا،!ةةتادا"برءةا"ت.أنالىالظربترءىأنب!ادأرا"؟شيرءئكام

صىيخا.او؟نجا-ةلجهةالأت،1ااشفىنرضهة5ااا"ثهءرز.وض!+ت
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طهوهـةوبخاظلرفر

لثا:اامحا!لإا

اهب،إالربملالبمله3-وظهر

وادافظر.ةعليةو-طةاوءن

سين-!"ءلمهة!وافاو)الّمى!وفَىقةالعاث

!يو!رق

ةظو51مالأة"الربرأىةفىا-8

ىء!ولزاو"الهإهةو-ظمنائهظدا.

.ةذامأفةال!ىمو

ا%إع.هأإلىتتربلا!ةالهـ-

ا)ذىلرصع11لأنو-إيكءن!ذاءك

+صه"ءةدّأفىضعاه"اةفوةتأ

لأهلهةارافةالوأىإذ-.؟

اءلمىنارا%نصتافىايهثوا

أ!-.ورأوقبس5ء!هاصمه%

.مدىالفاوكل

؟؟-ف!!ا

ياءوى.

نردى15تاأ

فاخلعرةكأنا-إفى3؟

المةدّسباوادىإنكنعاءي!

.طوىأا!

.اةارا""ءوءىرأىادىاوادىااءم:عاوى(11
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الىاخ!الإمحاح

إيمهء-ك،+لمثوما-17يدلثفىمذهماالىبهلضال-2

موصى.يا..ء!اضال

أ-وبمعصاىس8؟-قال

غفمىبماأاإكلوأهشّعليها

.ىأتلمازب،ةيهاولى

.ىياءوا3ألة-ةال91الأرضالى3نااطرةمال!3

يئ-هى1ةإذاةاء!ةأ-03ة،رب.ة-ة!-أرت13زمأوَ

.ثت!ص.اصمءصىوء

قيفولأ15خذزال-31ثدكمذلمو!ىالىبةالثم-4

الأرلى.تها-يرسةهيدهابهوأصهك".ؤدّ.ذنبماوأص-ك

.ثور.فىLaءفمىارت

إلىثركمُواضح-لا03أد--ل.اأتفهالربلهزالثم6-

يها?ثأقيرججغاحك"ءفىثد.ةأد-ل.عبكفىيدك

.أ%لرى"ًإسرء31(غموء:لبرعه-ا"ءُد.واذاأ%و-،1ثم

الفلج.

.أةةاىكا-،ةةأا؟-ةطالآشى-ارورقب!اأت:طأىىء!بهاأهش(19

اولى:فىأنكابرصاءكاةcرد"-وهغيرءن"ةولهق)2(

ءناوماأيام-:ةفىإ؟301وماوالآرءسا"-.وات%اةنادlو)"

"بو)ة"ن

،83ق.)
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.لاتوراة!ولكلر،اَ(الب:افوبا)و

ة،كللادىعهجميممن&ابماله،مق؟-شاح"

2(هـ:2)+خكربن

:4لووذ

.،اتةتلت5وابمةواالأرضفىوا؟اأء!ر"-لاةأتفيفإذا"

(9ا"هةأ

.ا)موراةهول.كلرداَ

ءةدسءءةل8ءها-؟ت،ةها)سابعابوماوأماءل!لأإم-ةة"

.،اد551لاماكللا

(32:3يرنولى9ا

لوله:وفى

-نوب!9و-.تةإذاسوافا01.8اللهضصعائرمنا-ء-+اظهاوالبدنه.

.ونتثكراها-ح)مفاها-خركذلاثاهنروانما)ةااوأعامىفىمتلأاة-كاو

.،...ء:-ءة،!ة"8فيالاو)-صندءاؤءاولابرمما4اقهتتاللن

(،،-63اطب!)

.أل5لأا:ن8بي"

.(أر"!لهنسفةنت11ls:صواف)

،515،بهاةاسأث:-دقب!ا11!ماا"صة!فهم!يمكتلأاكىألالىا:ترالمه)

.(ا-والاإث+ترتك"ل

ذات+فتلأتنر!ا،31ولبأة،اقهوسفءن!-،راةق؟ءمالىردا

":دها)ط+امابناووويما.هـاه-ايهيارة"بنئكتهءلاءتثتانواءويوم

كانه8وا.أدام!مووت؟،1كلله.ادىوا)+ءلخاو)5زإدأأ!ذثم"

.،كاواأأثجرةاتتدي!مواأةا"و

(81:8ينجمدو)-

و7لى1"هِمرءن501الطوفانان!-ارءةبضوا؟وليمةلهأولمةوحاأنوةب!ا

."خرى.رةفاناط،إما2يغرألاةف"كل
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وأع!مدولءرةأكلوراصو!نطاهرة8ائم3!لهصءنوأخذ"

المبهقاوبوةال.ارضاراةةالربةتأ-!.علاتكلءسفاقي

.،ن1الإنهأ-لءنأيضاالأرضا+تأأمودلا

2(%-1:52"ين!،)-

:ناَ"فرثةولو

،...أترىوزرةوازربزرولاطيهاالاةةسب!ح-ب-ولا"

(61،امالأهأ

تاانا)ةوراة+ةولءنجأكل

."والرابماثادااطيلافالأبتاهلى8101ءذةبء+لإلىهتبرىلا"

(؟9:8،أعدد

9:.بذ:ء4أ

:فيةولثى)إ"وإثسد3تش)باقهءتتةللا.ارإهنةرا11ويهرض

!للهصمابىاقثمرك4بهداوان.-،بواكالأتانوو-؟نا"

..-،..وفاا.مرادهق01و-احيم-طه!15ةلامم؟

!؟.-41اقان)

:8االهوربةول-بئ!لى

امرأةأواةةةكأوابت-كأوأمكابنأتوكصرا4َأةواإذا"

لمأتوى!ةاو؟ه:دةذهباا:لاةة-كء:لادى-ا-بكأو-ضنك

ءيذيئبثةقولالىف.عولا.ة،ترشة*...4باؤآولات51-+رِة.ا

أولاءليكن?9يدلث.ي!نهاةلاةل"--ترهولالهقىقول!ءاه"

ء،يموت-ئطجارة15بر"ك!أترواا)ثببممعأبد!ثم)ةت

،09-39:6-لحةبة)
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ءبثإلىادكردلهؤال7-ثم

من.-13%رأئم.4ءالىبد.ةرذ

-م!فى.مثلعادتؤدوإذاىبّ

.لمربءوءىفقال-01

ا-ت.الى!يدأيهااسشمع

ذأءحمأءة!مصا-بأنا

تءولاأءسءنأولولا

ءبيلأةا،لي.ءهدكعت-ين

.والأ-انالفم

ءوءىكلالربغضبلحمى-8؟

.أخاكالاوىامرونأليسوقال.

وأيصأ.ثخ!مو(5أنهأءلمأنا

غ!ينمالاسحقها!ث-ارجو5ما

بةإبهيةر!يراك

لىصدرى،اثرحربظل-25

أصىلىوثمه!ر-62

ا-افأمنعفدةواحلُل-25

نرولى-مة،وا-38

ءت-يراوؤلىلواجه-92

لى.51

أتىرون03-5

أزوىبهأشدد-؟3

أةرىكادْةصرِأَو-.33

-ؤلههه.أوتيماتةدةال-36

ياءومى
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المافىالإصطاح

تخبة-"أنص!!ماأ3-ولما

امردىّاءنبةطا3-ذتأ-بعدُ

وصهتفىاوةتوطُهَرأ1(11وطلة"

الحانا6،بووص-هض4ةيهاولد

اهـ"ا)م!ر،3(".علىَ

عله!كدةأ!3-ولقد

أخرىةمز

8r-أمكالىأوحهيخاإذ

ثوحىما

،بوتالضافىاةذةه"أرْ-93

اليمّلجقهةإأم(ايتمافىظقذةه"

لىءرووّثأ-ذ.لا--اَبا

عاه-نىوأقهت.لهوءدؤ

أاْءينىعلىلةصفع(و14منىمحهةّ

---

فى!عد!فارمىضرب(كزةر)اءر(1)

لإاهفى2ضهولم!اطىءطاالابوتوضمتأن!االآتةءذ.منبؤت!31(

ةخا.لاعلاالةار5"لمابوتأقيكلبكرنوبذد،اك!لرقةالأةيةلةرآلاَبةانفول؟

:14اوة!!دأخطأت(امرأ+،لاانلرههاظو-ممون،+فبه

."الماهءنافتلتافى،

(؟.:8خروجأ

.ميرببافىءسوهوابل،البحر-و1ءاا:البم3()

.4راَءتوصةرعونةأ!بك4اباالناس؟صبةملبكتأنمىأى(4)

.كوضظمابرطثئبترأ!(.رأ
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فرعوتلابنةأخة،7-فقالت

منمر!عةامرأة!وأدعوأذمبُ

.اودال!أ!رضع"المبرانهإت

اذهبىةرعوناانة"طاتضا8-

اوكأمودعتالة+اةفذمبن

اذمبىبخرعونابة"لهااتفةا،-

أءطهكوأةالىهث"وأرضهاوكيهذا

الىدانرأةؤأ--ذت.أ-وتك

ضه.ضهأرو

فتقولهأخ!ءثىإذ-04

بمفلهمنعلىأداعكل

-ةريأمكإلىةر-+نالث

.قيؤنولاعيغُا
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:)0قمة،ولنق

ينحواةا-فرءن91لإمحاحا

أ-اطاص-ط!ها8-وقبما

سدومر؟لى"المديةو؟لابهتبا

الشهبكلالمثيخإلىاطدثمن

.5lأؤصاهن

دا-وقياا:!ر-ةهلرالا-7

برترظأابأةانلى8-سذا

r!ب!.اثواظهاء-لحإأخر-،15

عيون!بم.فىيحصن

تةهرافلاالى-لان"ذاوأط

لظقىتدخلالأنهما-يفابهها

سقفى.

."ناكإلىبهررأ!اوا-9

طجة.ءقأى(؟)

هودورةصه

عونهييُر78َ-وجاء..قومُة

يعمدنه.؟ةواز:لُوءنا)يه

.اسبةاتا

.ناقى"ؤلاءومقياقال

ظ!-واأطهراعهنّ

ضيقفىتحنزوفىول!افْه

رشيد:رجلءة-عأليس

اءعاتلة!دقاوا،7-

حقخ"؟"منبتاتكفىلنا

بدفىماقعلمإةكو
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ثو-فصه-ووةا-93إصىاض!ص!وإنا)ة-ةر

أوْرJالأء"-ذ.هايى7-وَدث

يوسفألىعينيهارؤهتسهيى.امرأة

ئا.اضهطجعوزالت

"وذادسءدهلاءوأةوفىالةأبى-8

لهءاعوواه؟ت1فىءاءىث+درفلا

.يدىإلىدةه"قد

فى"والتىب")او)و-23

الأ"وابوغاةّتةة-"ءنبيماخ!ا

.لىثت"ث)توزا

رَبّ.إة"افْهاذLكلزال

ثُةإثحلاإة"ءةواىأ--ن

.اظاإونا

:دان5511:اثوَ!يلادقصّ"َذلاصطءلىوزس

؟وؤاص-إِنبرءل

ز3ريايات!فلاالملألثالهةقال-39

لمكمَ-7ء-

وا.رأتك-5+تزد"ك؟إلان

ير-نامهوهم!بناادلاث!سةباتأيمهاا

بمفإ.لملألث3رياز-ةةال18

وام!أفىث!ثأ)1لأفىذا,أءلم

تإ!!ا.أفى!"?ةد

مريمصه-وَرة

بهلامنبمامةمّركنا!،زكريا-6

زبلءن،نبر+للمى2اصي"

-ة!ا.

لىيمونألَّىربِّزال7-

وزوراطقرأقىاءرةتوكاغلملأم

ءِ"!ا.ا-؟كراهءنباةتُ

(ةارو9:ةةء7-مأ
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أةالهوؤالإلاكا91-ؤأ؟ب

-إتُوافىاذْامؤدّالوازفجىبراءثل

.بيذاإمةصركوأ،صاكالأ

ولاعهامتا-خكونتأةوها-02

الذىيمونالهيرمإلىتضكامأنقةدو

اذىا*ىق-!دأةكلأذا5ةث"

.وؤء4فىسيماتمّ

51صية4أقةا-ةر

كه-كفىلا!-ون-لا13

يرةوصةة.ير-مخةإفي".انأوؤ

رإكؤالذلاثيم8-زال

فءلمث-إةوتدهكنءلىّ"و

صهفيالمثوازهلطلم

آيةًل!ا-هلوب9-قالن،

ائاصاص!ممهألاتك%ةال

نا.-ول151ءلاث

اطةّةيناورب

!نةلاهطةّبلو-2

ءلأاكىةالواااذاذثنا-2

صكاثهلإ؟ءكفىاكسمنلا-41

وصةيرةةتةإة"قيبر

لأثيمونو-قءئ!وزن-15

كاحلأونوحقص!يحلوم!ب

الأوضعلىأ+ا!كةطولص!)

إ-توةووْا)ةاس

وزنرمأوكا)وماواة-3

.نسروفُي

م31أو)ثكثظنألا-8

هونوةء

ثةومثوم.ءظيم)يومهـ-اإ"كأا(الربإءط.كائا

ا)ءاإين.لرباةاسا

الأمة-زاهةةح!8ا1"هلولهذا،ا!ترايومإبؤءخونا)ثيوديمنلم(9)

ةا-طيخأ.ء:اتا-+.تاء،1ثطولإن911-واصا-تان
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01ا!زءور tانحلاورة

إين4تلأودافى(11اةصوجّراإة-01

.تجرىالجهال

رةوح!ءئملاب!اءثهاال؟ت4-1

تء%بزاخلإ%رالإنم!انظدء"

.الأرض

نءأنزلالذى.!-هو

يهحرابمفهص!3اءا?مما-اا

.)3!ةُم!ههونةه"-رثومنه

ازرعابهمح!)إ"همت-11

الأء:إبووا)ةخهلاازثةونو

ذيثفىإنالع!راتكلوءن

.ون-ةة-ءراةوملَا+ة

زهتا51و!ر)ةاح!ص-ء4--1"

اثلزث!هروظر"لىهقي-0002

ا!ءلأصممِ!وص--ر21

الةهروأشهساj-او3اوا

ءره)أء-خّراتوا):-وم

ةءةوناةوملإَياتذ!ثفىإن

ط!إبماءنأاماءءتأراصي!مويروونونيرقىةلىطيئقأن!ملا-ظث(1)

.المطرءاهةيرءذباءاهاط،ازل51ثهرفيلا-يخأ

.-رَ.!ا.Xت:رمى11قالإإلأ-ام(2)
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إطرسص3

ةومالأيامآ-رفى--ءأقى3

لة!واتبر-بلصثنسانونتهزءمص

م3نفمهأ

ءوءفى.6fأثنو!آئا!ف-4

ءهة"

A-ءذاءلمهصمميخفلاواءن

الأ-5آءأيهااوا-فىا)مهىء

صه:"الربكاافءفدداوإ.ثوماإن

ا-فىووع!سغلأيموأ)ف

صهىفارأ--

حاؤظث:-امولأيبماهحماثرا(لاإة"

**لئهاءمرإ

319:4ءزءور

والأرصامه،ءافى15كللأث

92:11أ-باو"

ءوطىءابخرضواءىّكرعأواتالمه

-دىلى

ا:66هيماصهأ

-وا-لىترة5أتت-":الر-لس"()

وأ!:ومثةلأتت.:الر-ل!وَ-ن(2)

!اووة

اباهذبا-ونكإلصةو-47

وءد.اللّهفيإفوان

o"8يككا)فرء:دثوماوإن

دونAءمما

11-صىرءىأ%

القهوماطىّو5إلاإلهلااللّه

أومولاع!ة"21،.ذ.قألا

الأوصوءافىواتا-5ماف!اله

-يهكوُسع

والأرضَ-

.ا)ةومارب%"

س.lا)ة،أوأولى

واتِ)-5ا
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ثكأ-اص!ا!اتءن-آيات

ىوخ!أ!راءىاعناءالأءز2ّأنزل

اقّفه+ب

قيفىثا-مماواتا

د-"ثإههلفيجمر

هـ11:3اوز

اةلل!وااله؟-د

ا:91ءورءز

نءبرلءوووإنأثضهامحماوأقول

ءئوّل.تررأنرونأت-مرإبوةةبْ

اللّهطحىوثإلى

91:4!ءئ

...ا:تأااقيإةولامحما.وأقول

5:43ء!

--!نًهةرأاءوما-كأامحن

زإ؟مءلىءوءوعابرقعاءوكط

3:ه\عورشوص3

شتئسورءنآيات

نءوتذلّؤشاءءنوتؤّ

آشاء

62انكلرلآ

اف!-!اواتا-5الها-ث!

نءوإنةي!نوءنوالأرض

هدهبر!-تلااءلفى

ال!ءصراء04

ثإص!-ئافيةثد-لمونولا

اظِءاطتئمَف!ا؟لُ

54افالأءر

؟اة-كملأَءرص"اطّهقي+لموالا

422ةرة511

1114عِأةلموبممكلو-ءإئا

وقراآذام!مَوفىو.3يفةأن

23امالأ)

68.ءلإءصرااا

اءةتتطداو..!روعىءءلىص5ااووهو،3ت!بم.:ةطأة:!نجه9،1َ)

.ه.ا)ةراَن:آنبق
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داء!ز-انةاهـةدى)ن011\!

ءة"ة،رةاللّهبم.ثءطى

ولا

701ءورءؤ

ا!اوءُ"أ3(.3فى-ةوللاةاأو

رواءآمث!لاوأرصْةيما)5و.إلر-م

!ثْطولةةلااةإرَ.وا

61-3:51ءألةأ.

إهدُتءطمثوأوانإهدُيروءوااف.

لهمىءولاثهس11ءإكا-متةحولا

الحمٍِءن

ث!\:7رؤيا

برةةسةة-.ا!رهطىأذث"إت-!رانو

د!)وءداإ-نّنجّوصهاءكنوعهها

وصرطإفىّ،و!بربملوو-لملا

برصْووص!ابررح

253:ا-روج

:15داةا:لد5)1(1)

بر.ا)ةث--د(21

ةةسىىءفَيزلااءُواتةووا

*%Iلةولاث"ةاةةسءن

ةاء4-ثاثمتةهولا(األءد

.ةهمرفىنولام

5ا Jلأ32ةةر

اءةلملأءت!"لمب،8ةةولتوم

ءُدروزءن"لوزةول

003ق

اءكالأر!ةءإاحمةثنصت

يراءمرولازيماثي-اةنويرَل!

339ؤ-انال!

الةةحمهأنزيماعايهماوعت%

والأنفاهينبااه!نَوااةةسبا

ا)-لط؟بالأذنوالأذنبالأةف

ةِ!اصوا؟ررخ.ا)-ن

02ئدةالما
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.إةإستءاطناتوركا!هةأ)؟س

الأوضعلىتسةطلاء!م.اووا-د

حمةأبدون

01:92!ئ

رعلا-زض!اإ.مماءا%لىعاءيرلىةواةظرا

برموأؤنkفيإلىص!قيولا!ومهدولا

مرةوتمامه!ماوىا

6:26!كط

ترص!-لمهأنتِأةياداذنأ-ألاثةةال

ا-وةش-4لىلأنأفيإ؟تإلى

تضاأم-واثأصمهلا)لهمد3ثت-ئ

إبراهبملهقالىادذابءذا.ءوضحالى

.3ءخما+وا؟مههءأ؟ثالأواءوء!عةدلمْ

.ءصيإذابلإيراهيمأبمايالا.ةال

،ثةوبرنالأءواتصنواحىدايهمإ

ءنرءىَن4ونلات-55نواإنح!لهفقال

تءوا-دقامإنول!والأةبياء

قونت!دالأءوات

03-16:17و"ا

جماطتاهةوا8::اأى51:لجممةلا5(11

ء--رّاتاطيراالطابَىوأ1

؟--،نماءا)-مما-وّفى

اللّهالا

97لطحىا)ة

12رزؤهللافي"دارونيَئْوكا

إياأو13يرزةاللّه

06حمهوتأ*ةا

!اثن؟اخ!مأَ-،دَباللْهواوأؤ-5

...بها!فى51"إطءصمم.

الملاء-كأاي!مإاةانزّأنةاوو

ءاي!3و-ثمرةاوق11كههم

نوا؟ءا(11اُ،زءءكلكاىى

.."ء:واهيز)

111*-901امهةا"ا
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هـ2صا!رروجسةر

اءشرااياألوعه

أ!ضرى!"آلأصاث-نلا-3

أما!ى

حح)وأءلمثاد!إأأ-رم-.12

اىالاءرضاعلى،ءكأتما-ول

الهكالىبثهطهك

ةْلبةل!.-31

-لا-ؤ.ن14ِ

لع!1-لاء4

ةمثة"لإ.ك5ؤرت،؟،آشةلا-71

.هورلاوأمظلاو.فىءهولاكهةؤرةأأمر

ل!اراةمماءاصه؟ةاولا.الى-ولأ

ماالأة؟عه-ووب

-رمءاتلُأوَاةءا-ل?.-151

ءإه-مبمر

اثسيما)"ا.نهثركيولاأ

نااإءمص.نثواوِإاو

إملأقءنأولادلم-ة"لمواولا

إيامونرزفءمنون

ظ!رصاا)ةوا-مثسأاواتةرَولا-

إطنوءاءخيا

اللّهم-رّائااةفسا-ة"لمواولا

4،وصاممذ)صيباطقالا

"ءةونإيمم51

أقييمابراءالَتةرَولاحى315

ا%-ئأ--نُ.سبا)ئإلا.

أ!ثُفى.
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إفىألى:اانمطءلىأواهءنالَاتةثنما-!نفىءا؟بواثر

و!هيئا-............به-مهصر3والا

هـ+=.........اةاإ-مصئأث،ألوباو.

6))(-إهـلم!قءنأُلإد!م-5%اولإ!!

+........سا!ةا"1أ)

"-ش--وااةاإوارةةول!

9.،0+9أ)-3ثيةا1لءالا"

8"=إااِة-طوا،يزانا)-ءلوأوزوا

9ا-))=.000005هـ0ظء-رروازإةموإذا.ع

ا+ثصرءاصاياالىبميممحموأع!دبزإءلةكلماتفىبمإةاأزد1531نبرد

غير:ءم!ا،آستة"لم

ذلاصهلأن،اليا?لون!ترِا!هوَاوءمَمقيراكأا"اوص!1

ءةد-هةللياها0اءةصةءت-ر.ءاةو.بالمحهكث-ث11يم!كلو.نكِفا33بُئ

ا)--رؤ+لءنالاءذى4أ-ةإزد-ءرُةممفى-اارءلأناييودا

تِ!:اله.بر-اطة،

يمونوالمبا+رالاءن،الهسم11ها)تةوّقيظر1)كأ04صا-3

**افْهباءمطؤا)ةمهونير-اب!ود؟ا-بموةووأئاءصراءمماطّهأننأورتةثه
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001لمو

-وءته-و-"ظأ-؟تاثومزةورتسإلى"دءواكىا"--الىص3

:.ذلاث،الههلءنكلإمطبى

يُص؟ةونهالذىوم511آصههء"فى-لملأفعلىةوابيكنكاا)-ء"اأن(1)

الاء-فى*!هارىولاة(liامص"تافلاي!ود4ةه

-ثراحاللْها-أن"وةنة-ول!اكلةهـءدaا)ةرآنوأن)ب(

.ا)-اخالهومفى

نءأةام"االإنةط-ح!ءُ،ء13لا11،رب-ءاأنالى"ذالم-)

تkلامه"oؤ"ةاس)?"تثفى4َاطهيومإةرآوْافاخةاو،ءلملأيرءاجمملا)55

نتءة"شرا"مأكلاولةءزإلىأدائماءةبَا)ةومي!فِكاإ%نوأو!مىا؟اءه"

اللّه.فضلمنء.بةكنالا"رضفى

كاقء507الرأملأنالأ-.وع.نا-ابماا.ومافى"طاضمأهبرثونال-5(11

اراتةا5+اتكاء".صاءهففىلاتدحأا-ءصقاباوأدذ3ر.،ء:دلمشأن-:يرذا

511.لهمنةن!باكلكاانايكلابا:وما"ذاأنتةدونونالهبركانوةد

السبمه3بإدءواةهاق"؟:صورات!مءنني.تان!اابر-اوستلأثولعل

ارالآكلحرةةء-دركذاثكل"توراتوه!..أناصاأةرادههيرفىهافىوأ

ز-لهامثرا3و3بتح!تبمونالذىوهواوتإمنهاالأتيرا..راا.وافت!ا)-ءمة

بكو3جميبأناءطىه:قادالاهمنأساس"لىالثوراةقاطاقأصةب!توةد

اءلمق.أيام"نبومكليهلأ-:هةأ3بحلأوالأمن
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صهلم
4ءلآ.توالةفىا"ذفى):او

ءوص*يمنإ!ن-ئةاتواز11"ذ.كلنفاطرَةد4َأأنْ)فاالي-ووومن

ت"إفيءكن.ز!هتّيَنفىء"مثابهـين

.اإوازاإت"ن!هءنءلا"إة-برقأولاءنرنرهإ

الماءدونيرِالجةود-ا

-يرةثماإطرصف،تُليبراز?يرِافى،يمصمرا1ا)ةرآنُنا)5تط!

آيا-""ن"لاثفى511:ا13ت-وؤثلاثا-وادثَثإةظمبمطال!ت)-ساول

صهةر131أءةزد-ا:ةرةا-ووةترويما؟ص!اطوادثوهذه،تنّجأ)5؟أ

.ةاز!13ةدبمونأنكيرث"وإل،ثإولطة-يرفى"اء13!ءاة!اةإا.
،ه

نأواحرأةإءعراهيلإئإلطا)ثلاثالَاياصفأولطؤذعر-1

قارب-شبرةذ.ومو%،رواصرَواتيمءنأ-ددونثارلءلميمم؟لاث

وثةوليفىت!مثا،ءنىيمدّافْه:يّأثرىاأنلول!ةتة"5ِ-!مبأنالأءو

كامماء"(وأة(طاودسا)صهاو)!ا-يالذىو5افهإن3!اءؤفىم

انعهءورهة"حرةثباءءنفي.اضرلإظ،ي!م.*عا

.ما-كاطاوتا-3بهثءداذْانثممة؟إموقال"
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ءا-هـ9ب

يؤلتوأمفهبالماثأ-ىّونحنءإيئاثalالهيمونئماأؤالوا

أ+لم.اقإسماأوؤاد.عاث-4اعهطةاهالئهإنزالالمالءنصَء"

."ءاهج!خ.واواطّهتمثاهءنكهAإAتؤقىوالمحها؟مهمو

742ةرابةا

فرأكاإءمرا"ثلإئأنوtالمَةام"ذافىاةديمااله!دذكر.والذى

أظامثمهعلة+واأنكلوا-ةهءتك!!م"*ايىث"باطءومةبرِءوا-د

رم!بإ-15رءابمم!وطولعاي!مذل!صرئهلالنبىّ.ءابأد!عأّامحماط

.ا)-"ل"-لم!افىوة-5واسمن5،يهو.الىبِّءيرُلاءلاثَأنه

!ى.صصُدًذههت

لإلاوؤاوأصيوءهل)!هوتتمصهءواأقالمثءبةأني1\

كا.أءالثعليةبمًن

891:ص!وفيل

أنه.صحوءهلوظنّ،?15ا)؟ودإ"ةر-بما-كاإثاولوةودى

%،لذلاثفىفاْلهظبةلىاثفىهفىصِطواء"أداةءنهصيرَأنث-ةطخ

ءمها"وشغِّما)ةومدت!رّبردثثثإ،جوطدءإ!يهالفاسثؤابّو.إ،دثندّ

.الماثمنإياهمم8وخايهرهعلىاطاعأا
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كا.3حءإإلهكموالرب.ءلثءلمهنا؟لماثبللى3قله"

22:21صحوئيلا

رش511ءلىلا-ا)ساأ-كهيىافى"ؤازر.كلثلادصيوئهلاصهطخو

ث-مى.إنداودو05

--جثُطلَأنأوادالنبىّذلثإنا):انه"ةالَاوتةولط-3

م!ةأ-دثبا)قيينحوكممصهءهطحوأنثاولتمليكءلىترء!ن511

اوبا،وتتشاهدواألطالاراع!موما،ثب،-رونبارَلاتدِع.ءهمح!زة

لجبيْنااكأئةاتءنشها،بأمحوطامحةالم!؟أيدىءإتممولابممصَوْاثرطا
وكلامةوثهإ؟ءويمىو?االألواخزطعُوى،ونوهرءوءىثيئا)مثقي؟

!11

نوهر+.

.ء"أتابوتاسمثأقيألْىءإ-ممه4%ر01نجه!م!موؤال"

ترهلمه.رونلوآءوءىلآترك4ههءاوإةإ-3رءنءهيئ

.((ثثنءؤ3تتمإدقا-3لاَ-"ذلاثفىإنممة1إلمرء

842ةرةا)!

أوو-ة!ه-5ي!بملةاطادثة"ذ.ءنعهةءاالةديم511،دربةوؤد

ة-!ر.11ا--تاءؤ)ة"قو-دىفىتدءدة."مابمذلأى(؟)
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علىبوُطامماوؤذفىمو12-طَهأنبى)الأ)وا!أمر!نث؟ثا.أذكر

الجبل.ةخ&

تأ15فيادُو،صونهليصهفوةصّلمابرأ-13قمهّ"فلأبوتالضاءاأ

جمودمأ-سّواءنتريدؤدأو-مةإهينر،أشاولءلمهكفهلنوا؟ة43حا01

او،الأصلاءا.لادال51وإيناين!ماةاسه"ااطربفىاةءاذلاروح

!هواأنمنخيراإقا-إثن1أا(ءريرةإ"؟ةؤونشيمائاا)محم:"لمجد

سمسرةظ.ةهلامء3ثفلمص!ة"و)ذلاثةءلمواوقد،ا؟نهمالىب-ابرت

طلى،"ومات،ئمأتةاااينالىبإوت-اأءداؤموأ%ذئهليونالإسرا

امتتاظَنما)ثَدافةءلىصوئهلُنؤإفهو%رَعح!عؤءنا!يكلسادنُ

.ةافهواأوقىَؤدأة"فزءم!أءر.

ة!فهصفموهوداجونإ"مممهكلفىو.3يّزن411،سطيأوأةزل

نأوحد!.21نم!ةأ!فة"الأسةلكاوة!فهإصث!رث".صورفىالأءلى

بنى.إلىعادو.ؤأإفىتاشابرا1اقيوماةقطيّرا)ةِ،-طهةيبنبهلاد)ئةالأو-ةثتّ

.اط-مفىثهاول!إهة"داودء،دعلىلَايهراءه

.؟ةأ+زا:ةيرلار(11

ت-ا؟صهبهنصتربيا5اص!ا.الصنم"رزاكلأطلمقأن)نا؟زولىأ"(

قى:باماإفةاذ"كرتص:بةةد،اط!لانصنملأحميضا.

حمك.و"باقأ-اناة-ة،"ب!وفىو-مى:41:لان

http://al-maktabeh.com



-12؟-

3-عاوَالزطَّأي!وداب!دفىبمنأأةااوتاأن4ذإثكال5وبُ

.ساولواالمكصرئهلأ:يّا

!بهرةاة!ى،إ!دد.نرنه:؟:أة؟ءاكأاوس،ا:"التاالَإيةأءاصص!3

ة!!111ءِءندنَوا.دا?ه!مانأ2(يرمفىوص؟مث"و5ا()51-وطالرتأن

ن؟فنحمطاءةعء-نالئهإن"موقالأمثربافىتسرةواالاإم

اقدرباالاالماءءن)!ريامباذلاثءلىقفاءثرهالإ؟ان،طيدةهدة511اصهخر

()3ا.وذثأ!مثرت!كيصمرْاو،حرو!"ة!صمورْولا-ءصرور11"هفهةة-لذىا

ءت61َ،ةضرُفيه(أْعيرنبهوَأزهدا!ى1ءإاوودوا)14إنيرا)ةولة

.القاءظإيوماذلا!فىا)ةةالءنا!!رَاوأ)دَوام3--وروُ

أةيدَ،4َإ:ايمةدJا1)"،د15ردت-!ثةلحاداذ.5 ثةأ-رىصاديهـسرد

:ونهث-!ثيالناسلأناطرثدةو.!ا!ا-رةفى-اروا:ةوم5111-ر!1!

.و+،اط+واوات!اءرةرر؟خ!مةءوت!مفى

:مههةانوم.،الص:فمه.هانق؟ء"-إل،أطرشىدة:ممالظ511(2)

طرامثىد.د

(r)اصه:.ح:(أه-5؟االذالىبم-س)اليهأذن.

وأهـةه"دتول!ك!-لوةدد-ولة-..نودافا.اة"إ:5111ا):+-ورد(،أ

..ءة"-درتلاف.ل!إزءدورد..يه-للا

نءةوضه-"ءنإفي"و.ئاودن!و.ءةة"ءد:4الإةاوفى.Iلأق(3رع)0

ةة-بخا.أوةةتاالا!هأ"ررفىع3ر1ثةال،ةاهةإولابمفي"مرب4ثأنةير

ءناص!.لا.ت,و-+تتىا--:ول(للىه)15)::اهالىءلخرع()6
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.كاء)1!
نء04!ةأمهيرااءوأباقدزاح!اءثلإءمرإ!أناءاءو،بي!قذكّرةا

يَئَصَفىْساطانقيتاووتهوءن!3ااادةأدبىتءلمي!مانهةة!باكهر

،الهذاب-و4ث-وءونممط*ات!اكانبالإءرةفيما"ادانواسة!نَ-بمَ

نء.وثنةمثلم!-مءثرت!مءثلَأنلهثدايمو.غفهببا!21(ماإذاحتى-

نأ،ءونصدْءىيُدوهو،اءالأصهدّمفتها3أ-دإلىأوحىة،ومدتهم

ن.أ،"1-ا"ةا،رئرز11ّ)ةصراإ؟دِّ.أَنُإ.اواءداالهرروّلدحريخْ!ضَ

منوةهر"ووهبأن-دءونا:ثوءا،قاه"طهأنءاالبيّةأتالآالات
!ه.

أتطيمااَدتهكأويافىبُل.و!ةَ!ه"أْل)4(أةا31!!":كعلىنهأءوا

إءمرائيلةئاسة:ةر)7(ثم)ي!و.61(12صذنَهجخ!له"وال!-رثب

)هدوّ.ظةر.تداهرلهءنّأنهغير.اةاأ4ْْلاا":اْء0181ْْ"َ
-.ووووم3ل!ر

.ادهر.ناطةبة:1،:ة(؟)

اةضب:واى2وااطرةاخ..،باخ-ئداs"ثنال،أءها:إخ(2)4

.وةشس!ن

فيهعوت،!.ت5:(ا-ء-!رع-اسةابرا)ة:حإأالمم!ك01ذع:ا-ك31(

اكهيحة.أىاة-كاا

الزراءيةةلا:ا!اقن5ص!:يرذاا":ودالالهو5:ل1.)4

.ه!دثداءررءاه!ء":؟طاطاأض(0)

."مههو،51ا)ي!و،ات!ت.،وا؟:الأصءارىااله،ي!وه61(

اذاثقال،وهة-الاتةاةاواث:ةرأنم2؟ة:الى?ةم!الإمااش:ةر(7)

.واةةرأأهصء:ةهـتم

.و.-وأءروو.َ!مر:اأةلاا)ةومأةفر(8)

(ةااخورا"ةء8-م)
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وزد.3(أوكأثصةأاإؤإ"َيخوضىءرءونم-؟شإلى!اط-أدون

3،كالأالمهرإلىءه"ةزلوأة""دالهوأ-ة!كَأ?"مةا-لفهأي!وه511"أو-كَأ

ىَأي!واةءصراررااةرورُااخلهمللىمإطوّوظةرِوالةالمقاءنالجمّابهذ

كهّبمالاءذدووةرةءوردءنصثرصاوما%ن5اإءأميموء3رُفى

.(14فَتثا)و"ةأ511نص،"ءإي!ممبمُر

طهمعككفيرالذىاثءباإن؟دعونالربقالو"

ثفىىزائلاإصراءهلعلىثة"!واةلملأفىم)ثيئارريا11لأدخ!

.((-إ!"ئ

7:2زضاة

غإرءفهلاإمصلمبئ(أْاال!بِإب-ةلَذا5-دءونةإ؟-صرخوإذن

ويخبرُمثهوُمةأءاكهف،ابَلمَدوءظم1614ة11ِّة،ةؤيه!ةونعدّنزلّة

بأنؤدَلأ!،اطربيرا-مأ!"إلاعهطلاءعلىأزرروهماة""اءلهُ--نَ

ايةةرانهلأن.وته":اةتالا-ومة.إ"ار،:8اأا-ولفىأطاأطه!(1)

."أ)ةةالحوءةضظ"ثقال،-ولهيكلو"ون

.واطا:ةا)!وتءن"115وا،رب،وا؟ا:ةأ-وتا:اوةما2()

.%لاهواالهراكءوضح:رع5إا()3

ابد-ةاةإهـ-رت.زمأ.ن18أءرةثةثةةاا:لَل-ة،كا-وهى(41

.ي!و.الىا)ةضلايه"-:وم-؟:3دمدءناؤووي!وأ+ررا-يوشن1ضصءنلواي!وبأنبنا!برثا

.وح!ثزةجا:ةذوألى:طب-؟ش)°(

.8ب!ت"السفرذهب"لlثة،ا)ةوة:،؟اءع!أللضة(6)

إفةلوضىدة18ء+ظه:اطربءن-وبالالافىالثدثدا"ر:اطا-م!17

.:12"ربمق

http://al-maktabeh.com



115--

ترىإنءاالذثنأولئكماأ5،إسةةونفكهيرزبُوءالمافيو؟سيرً/بالجع

نأإلىمفهثهوّنثحوّاثفةولاوجومممءلىبّزاث؟أ-6!1ءإاعهونمُم

يناؤاةكأوز"إصيقيت01!-لهبةء:4ذهم،"هأن4ؤ"لمه(أاوأ؟?!

.الماء.ن%رَعصجاءةثنحما)مهربفىثخمادونلأ

،والأثءاصإ-كانواالزءالقنطاا-"يلأة،5ث!،اطادنةثنأنوبما

إ؟م!ها.الأةظ.،ة،ازاإوِةءةدأنوأةة،ةةدجمماتاطشادا"رةلم؟خهـها*لحم!خ

.،زهزمن5ة:!ل!ص!ن5وء:"ورثا!ثض:ها51:لاه:الرجلأفلم(1)
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924ر-ةا)5-ورة7صاة!اةاسةر

منبدءونصالربوقال-5

ص!ب.1)4ث؟،111"ءننهابلم!ثص!

على-:اكلمنعذا،و-دهوقفهؤأ

.لاشربركبتيه

و)ةوااكثنءددص!ن-6

وأءاةءنةر!لثلاث!همكبيدهم

كب!مكلفي:واءهدداا)مثبباقى

.1ءأإاصرب

لثلالثياءونلجدالربةةال-7

-إ!هءمlواةوااؤةنر-لءفة

واما.ايدكالمديافييفوأدفع

وا-دكلةاثذهبوااثهباصهاءر

فهـهK!إلى

بالجنوكطاوتةمهلفالا

فنبنَمرَمحمءه:إثالئهإنزال

لم"ومنمنىفا"س4ءة!هصرب

اغثرفصنالاءئة"ف!تطهه"

":ءبوامثعرة.بهبد"ةءر

و5طوزؤلىاءصممةإيلاإلا

طإفةلالواقامه"آمفواتنلذوا

و-ةود.ببىوتالهوملةا

أب!-مثظبونكةنؤال

زإهلةةئةءنصماذَءلملأقو

اللّهبإذنعةيرةةة"غاهت

.إناا!ابرمحوافه
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ءوءىزواج-3

ا-لِإرافىوط.فىواهداءوءمىصملهـيما)11ءمرىّاث+باآوىلةد

الحفينءثهوبظلّءوءىحن)و،جن"الأوإخ-كأ-ثاء؟رواقالأولى

4اورصف!اواتته،ييناءمرا-ادت!ماعلىاطةد"!ط"ب؟نّته%لمدإئإلى

الفاسآ-ائج11و.إءحرإ"ءليإئءنور-لمويث--ر؟ن?صرياؤةل

.صوَبَءطهـضهءِنانلرىأنفَىوَءاو،ارأةواءنص!ة!"11!ا!اةهأبا

ولاالةأوةَأوقىَؤدبمنوأ.)1(لىالأفىإزو%ة"أءرسث-5يَئَءَدْ

يما)ةورالهمدفىا-"زوقمة"دتور-أظنّ-و!ذا،إهد31ُ(شَأقَ

.-ةولاPعؤ،اط:ابل!لرةجمابإء13لا)-ءط"

وا-بةينتينأةات%-بمءديانهنا-كاو!ن-1يا))

.أ"ي!نجنم)؟-ةثنانالأ-روءلاءن

ذإثوأن.و،!ب!اةد!أن):للى-5كاأتسةفىرةأنهيونةؤهم(1)

.اططليخاوهوكاه!،مراليثمنةأ-دلاالاَ!"أ-دإءلإ):12الى-!ير

.صهفياهق12ءاه"*تدرىيمتلاهةهِ-5ير؟ة51ة!ىالأترى.ومىو-ةزأءا

افهايةا-ءوثاارأةاإ-؟به،ء!!5ارونو"ريمو.-كاهت"

.،3وشهةامرأة.خذاهـاكالقلأت.هاتةروا

(؟:؟2مدد)

.ثأنله-ار:4.ة+دةلانثمافى(21
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وأنبردهن.ءو،ىة!ض،.نّوطردوهالرعاةةأَقى-7؟

.منهةء-قىو

صينإااءاةالأاي!نرءوءثلىإا!إلىأ-ثنةلىا-18

.هيرم11ا؟عأءفىأءمرء!ن

"وإةالىءاةأيدى!نأةةذةا?مرىّو-لىةةإن-"؟

-.ثم511و-قىأت!ااةاا-ةقى

ادعونهالر-لترعينلماذا."و-نوأاز"ة51ةةال-03

طهاما.صلها

.أءْلهالرجلخبس!نأنحمما"و31-فارتةى

إةقه.اور-صهةمو!ى

لعةشهقاة"لأ.شوم-وصىاةدطبةااولدتة-22

.((ءرءُ:"أرضىفىنزيلا

22-؟2:6وختر

ءواضْع:"لاة"قأ!هرودابيذااقرآنا-اقهكل،!ؤقافا)ة!4ومذه

أغنامءوء!ى"ن-قىا!وافإورينىّاا-م!هنابفاتءدد-8

.اثفدانالهرآنوفىسهخاة1)ةورز-4فىههى

.ون.ةِةأ-بحئدلاداس!"أنء-بوءن(1)

501005 ،ءروإد-:"كاءنة،ونءميرص"-كاق.و،ىهو

!؟:،تروج)
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قاولهأا"ثندوهـأءوصىإلى4ا،؟اكاهن31ِ-زظف

.!هاوء"-:؟نجا"يخدُءَأنعله"ضَث"رِأنودونامهءاقافى

.ةبي،ةيهاثتُا)كأواا-لقيَئَءدقىصوابغاائاةإدّا-3

ئ-ءدينما،وودإنءاإة"تةول!هصا)-ورةءن23"الَاإن

)قاءاحدامماثزوحى"أنملىوانق.أباهماأنالاو5وها،امرأ-كنو-د

نءأءشرودطواالماسه،الاَيةوتةول،ءثمر!أو--حتثمالهاسلَئ!او.

-ارئم،4لىءمروبالأ%لخهاءاءند-دمظأة!ىإنهمح!انة"!هورة

ءصرإلىرحالهثذأنوَفَىوماالىبّ.تهه"الو-ىةةإقّىمأءلمه

مثر.511قهباةمرابيمرلبة

--:واتفِىءاعلى!زدأنمدفىإظءة"بأننماةدعاونخاشص

مر.5ِءأو

أنه:تأبئةاة!ىالتوراةأصا

.ءا!،حننسة"ثنوءشرءة"ابهطى!و!كان

34:7فية-8

.طءأ54ءخماكل،ءقهاوث،احلَمرثلاثؤفةظمحياب"وأن

و-ا،لى.،وت":أهر.فى"دله،)1
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وؤد،ؤرءونtزهـفىطثاة)1ز!اؤهِما)ئ5ى:اكل!مالأولىإر-لةا

?مر..ءن.ةرِاوذلاصاءلىةّبقىو.،!ةءإكناأ-دبة:لهةتمتا

الىصهالة%؟"اا!تأخماوةد،إنءدئذالاأؤاءماا)!!ة4فىا):الةر11َ

برء،ارفىءبالىاء"اصهو!ياطأرإكناباظرلإةشاء?حرالىصوء"ور

.أةُهـةاءذه5أءتافىرو!مااي!ودبا.وجواظر

امهح!راءاثرِوابَفىثءصبةحمابرحءااكأا-لا!ا5عا:ا)ةاا:"ا،ر-لا

نود5وة،ة;ءا.""ر)،غفهاإ!ن!غتاوؤد،-؟:اادىاوفىلاّء!هِلإّضها

.زوص"رونالمةةثنبماوَءداكأاالأرضتطأأنلهث!روأن

ا)ةص"5-ذهمههلات-5ءناةرآناأورد.ماا!نكلشا)4وثم

.أ1(الأولىبزُصثه"ثءةوبؤواخقمهّة.ءناةُوا-اذكرتهوما

..واءدع."بوأفىوث،ية+!اىب!اأءرسو؟د11(
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92صثنص!واةاص!ةر

وبة-ةرإء111ن-كاة-9

لإ،انوغمظلهلا.انبةتراَيلى

اطجىرود-رص!م-ةدثءةوبأن%اله

تاله.ن01لإغمو-قىثر51اإةم.ءن

51ءةوبانإلاقالثمصي15

كرفى.أ.ةامجاتخدكلئأخىكمم!لأة

.إ"ةاناانالاإو!ق.*ءاأ-ر-ك

ا)ةَ!هص-ورة

نإمدءَءادرووإا-.33

ا)ةاس!نأص"ءاه-"وصد

أ-ثن.اصرمنمودءن-دووت-ةون

زا)ةاصطهُ-كاءاةال-ذودان

إوةاوأالرءإه!درلإز-قى-قا

ير.بمسيخ

ترلىثمإ!ا5ْ-قىص.-4!

،إإؤط.ربّفقالاظلّاإلى

ةةير.-يمر!نالط)تنزأ

ا!دا--فىنجاءته-25

نإزااتا-ب-ياءءلىء!ث

أصويى51-تز-فىءول!أتعأ

وؤصّ؟ءهةدااةاءاعمةهت

فيوتلاقيتةال!رَصَاعلإ"ا

ا)ظا)ين.ومالةءن
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لرا-5هةوبثوأ-ب-8%

براحهل--فين-بعأ%دمك.قال

.ا!ةرىابةةكا

أءطةلم!أنإانلاالة-91

.لر%لآ%رطيهاءأنءنأنأ-م!إياه!

ى.Pعةأقم

براحه-ليهةوبلحدم-03

...ين-ة-خ!

إ-ص!داهما...2-ةاات!لا

نءت!را-ةأجر.إنأ.تَيا

الأءكن.الةوىّاتأ-رت

!أنأر-دإفىقال-27

تين15إ"مىّاإَدمىص!حكأة

--جفِىَءافىتأصرأنءلى

ل!.ءِ:دؤنامرءثء.تَأ.فإن

ءإيك.صهقأثقّأنأريدوما

تءاذشاءإن-تج!فى

ا-اطبن.ا

بيفك!وبإئلذ!ةا-83

انْ-.ةلاءورو؟تجايمنةفهيةا؟!اأ

.لويمنقولءاعلىواللّهءلىّ

ءوسى*ىؤ!ةرا-92

كه*صىآبأهلهو-ارالأ-ل0

..ءةارااطوراجا؟ب
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افاوافىؤءةكن11ا)ةاء!بم

شياضه".وكلكانزمانفىم.قثنمةمرا)5ا)ةرنفىإبرهبمعاثى

له،وؤ+ت4صادإلىءابرإ-+الرةاةرآناأساووقد،ن01الأوعبادةة؟ها

:روُفادءا

الإلا"دةء15عنإبرهيمَبَئئَألطحاولا:لادا-لماثءلماثأن-؟

لهظ.آء:ادةءنإلب"دعاهكلاوأعرضبر-،"عة"ابرميمُ!فأثاوا-د

فةةفىّم،اعلاغوثاذلأثء+ةةد.فىآ!هإبّهومظاص"باء-ةظؤأ-2

..ج!آاةَؤةأ"4ُوأعص2(اؤاُ!راةارثقبوا)11اأناطمةمإلى

بولمّهجولمهى؟وْو5ة؟ذاالر-لَشيِ،تالإهه"أهةاثةاأنولا-3

خهةةادالمقّةِقثالخربهـافيوصْ(الأسبما-،برس)ا!-برىّايراطرءن

،وجاء..ىأذًءنهافَى"ي!أوأَ،111يحسفىزللأنارءنبمارجأ4(31!رَمَةُاءا

.الهارافىبروار.ةقمراالْهءنمرصهَلءللَث

1وأدها.:لأظرأثةب.قدتا:انر:قبت(1)

.ىةا.بقلأ:-راقةأر(12

فاةغإدارماالوثة،،الضمر.ةأوله5:هـفاللأةارقيرىاططب:الضرم،()

ملاجه.ق،:روةلاماامالحان.!ربءثل.ضرمفكلفىوفشت.أ!دأىضرء،

مق8ن1،1وخلق"ومنه،!ثتيدا"بذاتادا،مةال!كمة:ارجلاأ،(

،خانةبلانارمنأى،ةارمنملرج
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يعةمهد.مماالطاغه"هوضهُدِ-4

.أذىZه:+أثحاoصافارارونيررخابرههميرىو5إذاو"هـ-

قإا.فاءا!نن!3إنيمصم!آواأءمرواو.;!رالراقا"

نامؤ!15كبداإ"وأوادوا355برإءل!و-لملأمابردا3وفىيانار

ز!مابارعمةااكأاصالألىالىوإوطاونبرءةإه..-مرءُنالأ

.((كن1اءال

17-68ءةبجالاا

فهو%ذْنصّرأن15ة-واكلمثابي"4ؤصأةديما511،دءحردوؤد

ءلمىواأصرايهودارون"لاعلىْعهفىرُهوَغِرإاإلأا"ء،صأ(بخة:صّر!

!افارافئ3.بمشاأ)ؤلااثبئاهص!ررا1إ".آدونيمو.محهادةفىالمةىّ

.3ءهلِىث11ثاهدهقهَحم!"ءنءا-كاإ)ي!ماطْهثوائحُىرقمبم

ء-مرعاrوزااإلاىبز-ذأءمر5تريّر!ءكْةذ-24))

أناراو-طرضاةثنةؤر-الءلاه"بُخقَأ1ث"اشإروزالةأ؟ب

.اإلاثأيياص!يحلا.إثالواوة:وا؟ةأ

."6ف!ةة"ماأ.ستذبز"أةض1(لأا

.لإد."ل5511فى-ترلم10181هن

أوفأو-يي!وذامحةامط!م-!.ف
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ءلمواب".الطرهـه"أرةاظرأؤا15وزالأ؟ب-35

شبه!الىابموءةظرةمرربم-موءاأناراو-ظفىيتت!ثوْن

.الَا"ة"اإن

االتةدةر1811أتولق.بابالىرأءّنهوخذازتربنم-26

اى511ّافهعهءيىثاووعهداوميماثخشدرخثاةةالىوأجاب

.((أ:اواوسطنؤ%وء.دوء؟ثخشدرخءرج.وةالوا-وا%ر

62!3:42نيالدا
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أ!ةأ!اءو

المةدّسلاحةابربه"511التربمةق

اإة!سح!تابا1ةةلمواالذتنإةساو-"اعلى.ةةَزرىأمثتطّو)مهةا

ع:امحداو)،ا)ةرآوْرومىتوىإ.لىبهأ-لوإئرازءجمىأأنمم4الهوببنالى

بيمثةهدَألا!حيةات"أ1ؤلمةءنءإء"5مب!اإءصرعلىوم-!منرد

تةكا،أبيا511ء!راءَإة"اأ-اطثنَوات-ةه"أنءنوراةردراالف!هّبُ

لمواوله!هأ%طاءءنتربمخ!3فى!)مثءابوا)ث!ؤودياةاتيمم3أءواز

اةةرأثةز"ألوءاثةهووائمزار!نب+ءةلم!ب!الموأصهادويرؤَوصماءهاو

.11(دارقي"طشاة"ثةرأأة"وث"وهّمالأ-لوبواؤث"ة!هج!"برية.عو

:؟:للمهأهاحاثطنأءننكااء؟ةادّىح!ءة:ابيمهثةمزّأننماهعاة)ةدصي

فا-!راخكللالذىكللمهءنا-اح!اا)ثومف!االلّهوزرغ!

اءومافىالمْهوبارك.صلالذىكللمهبميعءنإ-اخاأهوم1فى

2(ءةل:ز

pتتما"أن!اءارفينلب،15ةتحو،.

(158:53)و

،ءتدسءةلءط"صه؟تئيها&أبمالهيرموأما"

(32:3يرنلاوأ
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افْه!لادىكللبميم!ناعه!راحدْيةلأنهوتدّس،11-ابم

."ظ)قا

م!-2:3نَثمحو-

كابراليشرماءلأ-لانهراوالىحىبمنالمصرشيمو-ةر"

7:32!ووج

ه"ء:لهاص!اد-رقبلىيمنأ-داثةيلثىء"

01:41وج;%

لربةةذر)5ال!ذثرنذرا!ههذوأةاءرأو-لطرةةرؤاأإذ"

ة"ثةترزحلأرواطاظرةءن

2-61:1ءررد

8-شثو3ّث"طوأرواتزورتانإميتاء!ةءسىءن"ص

.((الربص!ن.ء

31:!1عدد

واح!ادخهلابواح!م!إ-ابرواأب!را"طوةِونلأأ-م)ا

."مضاءذاءة-3عثرأمّلجما%ا!!:هوة"-مرللوءئ

7!ى 5 : 3 r
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ثأ.ا)ةءلذاتفىبزفىوىص!تأروإرأةاذ.5"

8:8يو-:ا

ا)ثر-ةبمافيقيى11والإملاءه"وا)ةءوء"يةائاتوالأ-طاءيهنو)

ا).!ربمةقالأو-وربَا)55ى)؟-ت،الأصهدبركاصَالهَ،ربية511

ا)ثر-لاءذ.."!ابءار3أظإن؟ل،لالأو?بُماىولا4ار511

.%طاءالأ-م!امءفبه-كرأأمه:انةلاالأط!المةونءن!أسةلأأنيا"و

ءُ-و-واأإ!ربم!نءإأنإلىيرجحماالأ%طاء"ذ.وءن-؟

،والازةضابالا-ةمهارالىواؤههوَرل1،1بهمنهاان!ا،كابم"ا!رافىألدقّةَ

:ذلاثأههلةوءف

.؟اإلماص!عبدكلن-!صّ"ورا".وخر-ت"(1)

8:اأ"Jئبلص3

الاحم.من(ة!؟بأوو%بةأو)-!ه":ا!هوابوا

!ء
ذريةءن!نورزقعدةيراتنمصاءداوداالماثو-زوخ)ب(

،ا.شاء13ءنتةورعّةأأءةونا)!ن!ةثقءيرأ-ا15فى)ثاءابةظُاؤتفر

و"ذا،رونهاوالفيأؤ135ّكرأنإ:ث.أأيهءير

جا%اوفي5ءذ.اطردوقاليخدمهكانالذىغلامهدط"

كا.وراءماالباباةةلو

71:.031صيوزا1
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ةأالمر.هذدطرا:لمهوابوا

بأن!وصىأوصام?مرءنبالر-.ليلاءمرا"واثنآوعةد!اأ-)

فف!"4أ!ت)؟خ!اثلةززومن-ارت!اءناءرأة-طابكط"

فت!طهونوبةا.ثلحإةه!مءالىو-تهونماوْهاباذهىوأءةهة

."اإصريين

22:خرو!3

.ء"أءبلاا-إه:أبرا)مهو

ط-اظا!ة3اضم؟هراإكرشثنتأثرألىصبعماوء3!-3

.ا،اصوأونتكا

خصىّافوطيفارءصرفىفباءو.ا)ديانهيرنوأءا"1()

.،ا!ةحرطأارئيماسءونفر

37:63ةف!كو-

تَلمَدلمفىداركهفأدرىكاولهتخهمِىّ"كةالأصلفىا؟سو

د!فىقلهسهافهابمنأأوأ!اتمهكان!رئالمه4ااثسطَائهسبىأن

الحيلأماولكنيألإبر511فىسهيى-أ؟لزوجَكان4أةافِرْيةامذ.

.الخِصيان!نكلانت؟اةصراصاثه،أنيرىا)-ةرهذاوعها-بُ

(اكوراةءةة9-م!أ
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ورئيماسأ-قىإةاسرئيس%ضِبَّ؟ءإ!ةرعونؤسخط"

"نثزظباا

04:2بن-جو

بنوآدمالأذينكانوالبرنجإدينةالهظر)5اوبة!زل")ب(

ء-((!هنم":و

ه:لأ1ثنح!و-

.((ا)؟مثرو%"بل((آدمو%"الى*صاساهـعماو)؟س"

.((ثهدجمعمم!واM!اثأ"(ص)

13:71ينابراا)5إلى

.(مجمصألأءرولىاأو)-!صممأطت+واةا!وابوا

اهربريةا4ايضألتثراءوأأإثر-ثناأنالىير-خءاوءخهـا-3ء

يهكا8،افةىصهة"وءىألىتاتئوصهافى!ازظيرَلامهيهلأئحوى

.ذإثملأ-ظ،ر،مةا)5إلىا)ثرش،عبماد

كا.وألب!صمها-لمدءنأؤمهةاءرأتهولاَدمبا)ووعهخ

3:18ثنح!و-

،ةالعورجممايستراناث!ثناتمم!ين53!عائأأنهأصوابوا
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لأالإ-تاجالطوهلى!رَط؟ابهفيهطْاالقُه-انمنصاطأنهوو

.4الجةءنطل!دطدء4!35ماءلهح!"ء-"،تل!)نجهلأ:ءابصِوالقألى

.،ائر،لهماصخ4أةاللّهاةإبلقانا!اؤتإذكان")ب(

*ا:ا%شوج

ثن،؟"!:بلمهوااو

كا.أ%خ!موضلوكلء"و-:؟ةاءمفلملأمأ"لإوؤَبةوو")-(

؟9:!.بار11

،15خ!-!ابحكهوأ1لر

،م3إةاء-يرةانجلض"أصه-تأن4بماترا.-ادءنوكان

:ء13أء:لةضَاءص!513اوإ

تجداةإن،و-زوّج.ص!ااءرأةو-لأ%ذاذا-ا"(1)

ابة13!صبةوبمءيةى/بعهةي!ا-دوة"لأ?"ء"ق04"

.إ؟ة،ءناةءاوأطتدءاإساإوءةه"ب!قط

آ%رل!-لوعهارتبية"منخر-توء6!-3

الأءلىعذي!.ا؟سو،"بةا"نهوكاثءدو":اأ)-كلمإن؟ذاذا

:اصاء.14بم"َانِراصممإاء
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صدثثم،ب!اهـئولهزوجةاءوأة.لرسضذاإذا.-1

:ىءءلىء:و!هـةم!اة.رءُل!ءفء!"يهفىاطُظوةفةدتأن

يخر-،ئم15.إياثءطي!أ113إطلاةووؤ"فلإح!"ب،ادأسءن

بهقه.ءف

.لفير.()زوجأ-ةدوأنإ؟ظكان"اءنؤ!إتوءئ-،

فى-ضزةوتةوا515صؤو.ضهنالذإ%وةأنيرسفؤههةفى)ب(

بلساص!3يدث،إ!ن؟أا)ةرر؟خمم%رون3راثةذو-ءوامهمرفىيروزوهو

!حإثرا"ذاأنإلىأقةظناودونإما%لاثلائمذلاثأناط.ءردونإهبرى1ّ

أطرافهتةم!اذبرنءاثة،مة"وأأتوءو5اه!رث"1اوزارةدَ:تءلى

.-د-ثءن

.،بينهمانيم-اناثرانا9فاهمير-فأنثهلىوالموم5

34:33إنحو-

:"ىإب11!واكربم"وا،ابرصوجإلىثةتةرما-كلوا

.ب!ثر%م18ء-ةحبإل!3!ودّثأنق-5لأة"

عاب%رىماإ-وععا!اواكر!تم!هيىنال!تبةوطب(%)

،صالأقبلأيدي!3ت-ل3َ"إغةاإا)مثدهيرختةا.ليدانغاكءنبلاء؟ذ.

.3يم،تازوثةدّ!3طيمءهلَأنالىاديحَذيثفدغ
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ونتةهفىّإصا!ةاضا51وأةتمإموتال!اب.أ-بم"

عم-ةإثإ-؟ب!اللّه4وعه

تشتموءن.وأصكأباكمبمرأقاءل!أو!مىاَلمحهةإن-ء4

.ءو-اتهةإهصاأأوباأ

زربرانأمهاولأإيهقالمنةةةوونوأروا-أ.تم-5

.((أص"أوإا50أمبمرةلملأروئا"-"تخالذى"و

ه-51:3ءى

ءمصتقهيةغ!را!اارو-41والَاث،ابطرالاصواضهحوا)-*م

:55"!-11ثرجمةأ31سمءااو

نواء"حمأمنةاءوسعلىا?دث:ازدنونفايمإذا-3

اطّه."ه":صرح!ةمةممازدخ!51ص!3ةف!ا)دمثهو!

8-At,أماأوشة!أبارءن.وأءكك111أعومادْزال

..زاءلهالوتمحن.فلإ

الاإنءه؟مثةو-اءلمنكزّون-5أ)قمح!:ح!3وا-5

إرِمَين،ا-،أبوونة51"رد.أنتايهكأثةإلذىأةدوَاذلاث

لئه.ثطى131اكلكنزا-كن!ساالىءذ.أ-لابممإاذههونو
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،الثراءمنعبير-ظّءلمىثّارن511ر"لمسُزكّاكان)د(

بُئءثاهدلهاقُتاح-ئزصهمم!رةَاعضاىادوروموثثكالمسهتج!أنع!ولى

وطابا؟يزبشبرأءلمىاء4لىة،اطرْت-وعوةمرب؟قيَةاأا!أن!كانإذ

،ءنزة"فى":ي!"د؟ث11ةةمه"طابتزدلأنه"كزلأنزعاإلى

ين.الهمثاررء؟سأ-برورُاظ-ةءف

أءوالىة!هفأءطعايىاربأةا015لأربوةالء

.،أصءاف""أرأردّأ-داوصه؟تزدع:تُودان3كنلأهسا

8ء:*ةوؤا

؟رواذاأصءاف"أربه

وهلمحأ:،ا-ؤالا"ذاءنتجهباكأا5ى-"الصحهجمةالتر

اث"إأ-ندتبأنصااءرىءث؟ةاءنزتُا.كززد3صةتُإنو

ءفه.أ-ذتءاأصءاف"ه"أرأرذةإفىاء،ةؤ4ض!هَ

ء/
"ةلتنر4ة51اطّهأ-5ء"ةيل15أ-اه(زابيل)ؤاثثنةةلوإ،(!)

عُرء،وبرهدالمثر511.ل-ج!ير!مثة"َمثَه"وبردأذمةرَّاة"Aء3وا!ربذلكا

3،لق.ءنعاءةايئةايهرونإ"ييثةلأن

كل.كاو،ل!ثكلاو،):للذا:"تى11(1)
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كا.فيتلأنءن3أءظذأى.لاربقاثكنأقال"

4:31ثنزعو

:و5بملآأكراوصَوإب

أ-ة"إ!ا.أناءنأزممىمذ.إىءقوان

،أخيهْ-قفىء:"ةرطءاعافى!ةدرو،عنا)ةولبمذاثهربلافهو

:ةأوة511-5افأهقهزد"وبل

.4أءاةإلىتء-ورثةبَاهْامأا(ؤحِهلي(و)

ن5جا+ءتاو).لاقمانءم!"المرهة!ءرفو)د،مؤابإفا5نيو5(19

الصععرت:بهة؟13معاير3لهوكاهت.()ةم=إلم"رادهـ)ةدةظا!،جمهش

ةاهـح!يم.اةبنمومن

ئم-اروالهاسهفا15151ضىأةةوإ-تأ-لالأ.،رببنبلا،وءى5ةزاءاوءخد

نأومم،.ؤابةئ."ىإلاو-يخ!أو-س،ش،01لأالأها)3ز!ء:وة،إ؟ثاففق

بماإشهاوةأ)ما:.يةورا.ممالفسان؟غرىث؟ةامة،أةتلاوءدءاالث،امة

اافيريقألةافليشم!دا:،اةدمأن5،بي!م151الىأر-لأنعقوما،أزر.

النيوسابىع.العطاهلهيكلزلن15ةهيهووءد،لاْتبائااكاا511ةلممنا-،يمطرلمو

ةاتالاهءرز.وطأةة-ار21!ثى.0،كلتءىاقهأنإيد،م1،2ب!تاالاضطنوعالى

الأ-ان.ينىاتهحو%،اهارتقطاأ؟يهطا3تةماءلا+حء:"ءنءا-مية(ر-لا:ا،:ةا

بد.فىكادةضهب5ة!رب!اةداا+اممخ!ترإتت5-.ه"ضصاهرااقه.لماثةأب!!رت

تاتجه،ا%ض!!اؤابيةا21-ةبأ-ثكا.ت"ل-خملىلمو)-ءخما،الأةاتةماتخ"

.5(الاءرثهلأص!اطيزالىأضبل--انهلة؟1:،1-ابم

ةلاثا+نهمأنأبىحم-:"و)الإءمرافياهنجا-كاثاهد؟"ءصيمامامإووا-ل

ةا،مودط"اركهم

.ملمعاة،51!و1ازى-ف-ءهة

ءوءى=.أ!اما)ةانلنانادووممايئومد"ءمربأهلفعلواكاجدواصه:."لقد
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ءلمي!اتربماىاأ+إزكأةاا-تأاءاب!15الأتاناتؤقا!

كا.ا)يوم"ذاإلىوجودكمةذ

03:!3ءدد

إ"امإءن%-كبرَأ5انُالأصمودْ-أنو-ب11-كلمذا5صخوو

ثدذءاا؟لةفىا؟حاإة"ثم.-ء؟شأناطثراعةادتءاءكرعلى

أىْ.أأمو5أذكراطاوض"سءإى

تثوع)الرب-زارو)-ءن-:االرب"ثهكىكهد)ة.عاءا*،إهر1":2!اصفي=

."ء:ةأصو

.دثان.-اهرا؟هداءو"و-ي.ف15)-5ت!.و،ر.ابنوإداه!"

وأ-رةوا.مبمأ..لاوصاش!ي!!ءوبميموئ!،مب!ابمه،.ان!هوو1!مرأعاة

وكلةِهةا+اصوأتذواها)ةار--ون!موبم!م38ب!سامدئممبر:م

طة-ت...ا-كاهنازارkا+وا،مطء،إلى.او!أ+وئما3ولأهةاس11.نانج!-ا

-:ة.ئ51ص3551.ل!?وءىولال...اط؟ش8وكاكل.وءلى

...لاربأة%15-؟بم15اإصم-مهباءمرا؟تلئ)5عنءؤلا.إن

ب!فا-مةر-لا"رةتاءرأ.ةوصالأطةالءنذكرع!اأةلمواالأن

.،15اءلموا3رذ

1(دد؟،:8-لأ)5

"تال5و.هـ51،الىب!محها10وهدوكاذب!"إهامإ)نا)ي!ودل15وهد

:الأول"ةرنمسمبيالىمعْماط-:ان

الذى1بهوبنءاطإتلىطرئا-ااتلوا5ا-ةةي!اهاربقتر3واةد"

النياةشا.خم)ذررث،51وة.خلىْ-لوا-؟خه.الإئمأ-رةأ-ب

.ءافانإ-وتةاطةاأءجمحمار

دا6-8:01"طرسر-الة12

.اءإرأةىالأنان(21

http://al-maktabeh.com



137

ومما:،114(إضِاإلىاطققترداقأا"ىا)!هواباثربم"وا

تمهطه"ءتَؤماالذىصارل!أةاأ)مىتم)1515اطارفقال

.وما)5إلىلاثأنع:تُمةذ

ثةمهلفيمامةةودةةي!ا-دةالوَءأن4اروبمذ.-ا5يورروءن-8

ص!الى3وا.ءت*أنإذ،15ودوووح!ر-أئاالأء،ء؟!رفي"

"ماكز-؟ونأندون-ةوضِ"أوتةرصإكرشةاسضةلّةداكربم"افىا

ةيهاتكردّد"ماترَهدعلىلو-55كربم"11الأ!زاءعلى-نةمرف-اء"

ت1t!طمهكل.من

كا"الإفيإمز-"فى13اإ-بااكأاادكا.ةَ-ء:لملأ-ص!م1(511)

9 dragons

:الَإ-4"ا-مم!تا"ارا)5فىءةا"131وضه+واةةد

.أ!اءهةاامربم"اوهى)2(((ةينئةا"(1)

.((اةفاةيناأثضاياالأرضءنالىبضى-"

8014ءولىزء

ةي!9.؟االدىأ-لمهو.وتلأ05أىايى؟يخاثدوَالأصهل:اةصابا()؟

،ركب8

.ظه:انا؟.تءطأ،ينةالضةا"كاةا-ثعهاتولد(2)

511!لق" allمظاالهبئةةا،

(12:؟يئبمر)

4ةولاكا.ة"ذ.عرف،ءىبسروهو،اوارداأأر!سا-بفإنولهذا

.،ناب!مة511ا".ة-وا"وت:لأتب-ء
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كاىآوىبغات"(32)

ي!وذأ:ءفىن؟هلأثممالاأرضءنعظيمابواصطر"

.((آو!ىبةاتهأوى

22:ا"إرميا

ب،15)3())ذ

.((أتهما"ءاصفىالذءاب...وءممبح

!023؟3هباصهأ

لمأابين4155("

.((ا)قا-لالأصلالالض+ا.جمماوصم-"-رُم"

32:133-ز":ية

:؟هئ")ا)،راكرجمةافىوردتثرت"511((روخأ)كلةو(ب)

((رُو!))(1)

."اأيأ.وجهملىيرفّالمحهورفىح(ة

2-محوهـهن؟ة

لمأ)2("وص!

ء!،بروءمبالأرخياحالىءتروخيالم00.5لىال!ة))

.((ايحهوااوتلىمؤلاء

37:9ل15-زة
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الطءنةل3ول"50إنُكالإخايزث،فى"قابلهاكىوالا،م(أج

إصم.وبه"ا)5

"-نوك"(9)

كا.حةوكوودتلحباتاءرأ-،كنقافوعرَ"

4:71نثمهجو

كاو!51-4(3)

.((أ-ذهالمحهلأنيربوأالمحهخأ-ةسخ"\(وسار"

5:42ء،نص!وث-

Gosh!-وصهواالإنبرإمزيةفىتةاإلمهاكىوالاءع(د، uالى.ةقل

.باسبهةر511

((إثوع))(؟)4،

كلّمألربأناوبعهدموءىءوتبدوعان"

!ل!"موصىظدمرونإنتثوع،13

:؟إثوع

الأ3ص!رة،40اءوء+!.إسإ،رإءمم!ا)+ربءندالمهروفوهو(11

-يا.ا)مط+

.اس!،.وء!لىهـثر58!فىط"فىثعالأصلفىاس!"وكان(2)

*.،عتثونةوبن"وضهء.وءىءاود"

(6؟:13ءد.د)

:شوق"ولوهنهيرثع؟صمالفربة"ويه؟

اةابر.ةااا)قرونأ-ادت:خبرثةابرشمأتتياأفى
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:اءمالكلةاإيةالهراثر%ه"افىوود؟يَمرَور.ث!اءمأن؟(ء)

وءوءمى.ونر5وأ%ت.(انكِلر)امكَلر114((يَممِرْ"!1)

.،أتخ!هايموكلروءوءىون"را.مر1،5ولدتة"

5ء 9 0 )%T A

"مارى"(2)

.")"وصفوبةكأط"أصُيمصةت!الما"

18:امتى

اءمإلكلةا4)ر511أكر-5"افىوودوَؤد((ثهةوب))واءم(و)

"-اكوب))(1)

.((ءو-كنالاَن!هئ-5فةدتءةوبدُءىامىأنإلا

27:63-محوان

سى"-55"(2)

صا"جةْء:طقءنتم!وعا،.ثتأو11ّدَهِثواا)ةاسأن!لأثوءن

اقاوة4اروباوو-ء"

يرءىوثهةوبو.وأتمرورانااةجاراهوهذاأ)؟س"

زاة-ء.ةادءةمةا5:"أتَوا)يعهتأو.وس!هاناويموذ

.(،بهروون-5

6:3ة!سءر
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"ذ،صن،"ورد))4الانبرإيزثفىوهو،اللّهاة-تسلموأ(ؤ)

:4إكاهجتو.قىدةةلةالبله

سيّد(1)

"111ا-يداأيهااسةهعلأربءوء!ىفةالل!أ

--أرب(3)

8.01:!روج

بررصء
4ر،511اذ-خى"اب!اتزخر"التى31(اهطالاءظرون)2!ثارةا-الث

،شاثالا3وؤنه311َؤَجةأ4!وحرُءنثفيحُكماالمقدّس!عةاب

اإثربمثنام!ادةاءدبمءنإتظأ--صماءاأترىأغلاطا"ةالاثأنبهيى

:كَلْدءلمىقيوها51محن!ماو

:الاءصهدبت!ذثببضفا،اإءا

-.ثوعاصي"ةءافىّر-ليمبةةانالث5يبموذاةظرو-2!

عايها.ودتل5k!ذةأ

اَ.ءيراصيودءتابةاوولدتفيإت-3

(and Moses said unto the Lord0 00 m ، Lord ( N

:الأنارة.يخر.منوروا.4نة:ثnاطد.أفى.أش.:3:.أفى)2(

ان!.لممنارة51أوءذا"بل"قجم!ظبفىا؟ةو"؟ةا-ءراالاَتةوفى،اثيءابفدة

"4الأءقاف5،"عا،تيئ!نغ

البهم.مال!من،ثةا)طأو.ةيهطيظها:إةالأةنو(3ْ)

..شيهينهملم:-11،م-وتبرمهولمءصكهلم:الأص1،ج)،،
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.أوناناحمهودعتهـنااوودتأتضاحبلتثم-8

كا....ثعلاحمهودءتابناإ!اأةودتعأدتثم-5

ه-38:3ح!.ئا-

اظاءسة:الاَث"تربم"وصواب

...وولدتت15غعادتئم

وءن،الَح!لذكرفىارالض-؟رذا5ا-نةقدااإثربمثنا-ادةاأنبير

إهدالأاقيهلأ13وأ-لإءدإلا-لمدلم-لماصاايموةِامرأةأن!الهوء"

بمالاءوالَاثات"ذ.ءوىءنإ""هثراإيمناءن!نوؤد.اسإءر

:-ةولا-دةوببئ.لة

بم(2أصُخ!مأصيأو)أبه!ماءبةثنءلم!ه"!نماورُنىق-13.كزو

وثيلأ.وأوةانءيرأ

نءاةاؤ:ةاا)ءصر،"وعهففىنرىكا.،ا،ءئتيذهـ-ابةةا"وإما

.صرئ)51لاث+بءويه!ىائكا"ااا،ةتالهة(1)ةمرَبات

ترابكل.والب!ائم1)نا!ىء،وكطاةار4kةإ)(1)

كا..صرأرضبم!فىوصا5!ارالأرض

8:71خووج

فإنلاخنهانالخيرةبةاةسامذ.برى?نالمله+وضأناطقّ.وفى
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اسةبشموااإترء!نحنوا،ونيابُهمموء3رهؤَطِتبلءفَهوائم،لةوم

نأا)ظدقوأكبر:،ثاء"أةلَّوموالههوضبهاوا-تبدوااطثمؤتاث

اقرآنالها-،55الذىالىةظءن33أذماعلىطرأتإن!االف!دىةعذ.

ه!11"افُذاbوهو1،ةام1ءذفى

دَاعلرأولبهن،الجهلؤلماصااي!وذ!!نالربّ))ء()ب

كا.حدتررءنءركبات"ملأناوادىس!نُ

91:؟قضاة

ا)ثر%مة:صوعهواب
.الوادى-كانطردءلىيةوَأأة"يي)

ىد-موذَ"تطرد))أةهلاا)بةوأنثرواآكنالمتر-5ودءن

.ءنإجلائم-موالرادىا-كان!زهمءناء!زَار،بِّممإلىثُ-:دوالا/

.وادي!م.

مابىاالإسراءيه!نإلىالىبتابوتَيّزنظ-طفيا)وأطد()ج

ح!ري!ةا)اط.!رات.نشئأنراع!ظimا"ذااةون10الهربكان11(

الم.5ااواكأةبرلحرةفيصو.ةلم،لاؤذية

وامحن،،اة.داهوأفه،مرن1بةر5إ،ء:ارءدف-سنايا"ثيخ3رذ

(اسكونإ)الة.لفير!5د15)ةثد1ايدلأنالىتةبمالتةسيرةبويماماءم1بهض

.(لون؟)ل511ءنا8ول1عةءس":وراةةهـ.تثي"رأبممكل*أوا%وا-ت
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بود-.ا)!ا-"ءنءُوِبَأنداودورأىرك1511ا-دى.فىمنهمغِمو.

ا)طوُظتفىيرةصلو-5ثيابهعنه91ة:ةى،مُا-كهطةمؤإلىاتابوتا

"ذالحقهةأ31(صهاولاكْء-يحبنةالميمازو%"4استياءأثارتبطريقة

الردّ.فى"اأغلظةالمسك

:""شهامرىاولوهة"،تإه":ص"إ""وضى(1)

اتةتل1بةاالاالتشكىtثهاب!وع!لنضتوأد-في

ء:هـتا؟سهاالابابا)ةهن"لي!اب!نةلم!إةوهوأهـت!:أتءرثماأ"أأى

.11؟وم

طابى"4Aالا3!تةسدورمابوةرت.ود2"هلىعلماثأول21(

نألهوزكلوْاإ،فأةروا،أثدي!مفىاط-ممأتة!أتأند!لماصا11-وط-ان

ألثوأْصى5،زاواوما.إلأسر!،اعال!فى):ةصير."لي،صهتطة،أإكا:فمماوب

ءيهدىأنءنءهضلاأة"ذإىكلور-بوا،ر-::"لداطانأنروء"فى

إهاا،-بةإاروموداود!ةئلىودبىوا(الىار)دلات"لى،لا-ظعجأ:18من

ةداوثم،"ميرب،ال!برىت"اةبزو-،أنة،ءرو.الملأ!ءيئ""وارت،يدة"

؟عدريئهلالىت"اوزفاليهرالإ-18ءنةهدل"راماادئءن

يةيلاهدرأمطينان!اكاو،ضهاول"51.يربطاه41وأتفىوكان

ة"رأة51اطولى

A1:11()1-.ونبل

الصفرىا!هة،ثؤو"،أنرضى-ئه،تزلولمش!اول!داودرأطت

."بغلَى"

بف.رلار.84أناالماثأ،ركت5،وداودشاولينماءهةونمولم

منداودة!رب،4اةكلمزء،فبقوءالىد.يملةواسثبانهـك!نةبللهالىلا..

"3-،.
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اتتارفىالذىالىبّأمامإنماإجمعلداودفقال-2؟"

إسرائيل.شبعاىر"؟سااثقيمنىبيتهودونصأبيكِدون

.الربأمامفلعهت

عهْفىوضباوأكونذالثدوناءرأتمهوإفى-23

قأت!-دّ.،كرتاكأاالإ.اءعفدوإما.نف!مى

يومءوتهاكا.إلىولدشاولبنتلمبكال!طنوأ-23

23-6:03صيوئيل2

اإثرجمينحذةواوذالثلأنةبا،ب!االصلمبقو-،-ئدو23،الَاإن

نأ،الآومرءئ.ئالمه"-نةمنيخفّةوا،صاذالث"لهاكةأؤهن

"جَرماذالثأدقعلىزاد،لإحماأنبايكهففلماءرأ-،حَةقيءاىلىِث11َ

ءرومةمنبوذةوخلّة!االأةدىّءماباعاي!ا-3وإذلأث،المض!حَفى

.ا!الأموء،1ومناءةالىوجبّةمقغَ

حذارةى!وءةفىرر8وا-لمثسوافي811أهداهاةنالضاولوثت=

اواحلللىلمه"بةض-طنداودا:ثةقدذالئاومع،اليلادعلىما-كاداودال!!فة

.شماةخ!ااصهتأصأنعغوما،الي!اأصهرالتىولأسب،

الصنز:زئهفى"-ك!ةء،ما.أ.!أكانوإرزا)9(

برزلالىبنلمبللهدرولد!ماديناءسةضىاولإنةاء!ي!لوبى"

.،الىبأماما؟بلكللمةصلهوأءهاءبعو1الى3وصصدالجولى

9-8:،\نبلسهو2)

بكالأولادبموةوالملاوتمت!رء2بن41المصاصبنابىيةأولئدفإن

أحممزفرواول-دلملأنة15اط1أمد.ووةد،ءيرب11ءبرىأخظأولادبل

أءولى.ذال!و5،داودةيرر-لالى

(ادوراةءئة؟.-م)
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."تفغاهعلىّوأطحت!اقةةهتياوبّأزفمضئؤد"(د)

02:7م!إر

التر-مة:وصواب

وانكالخدبملأءلمىفياؤت-دءخنىامد.ياربإيه

عا.صلدو19

ألطإوميااا)نبئيجمُلبهن!أة"وارأَالأفافهلإيرجهيناواكن

..اعاظدودكر)41ت!هةوإ!4ءاعأصيرروى

وصهالة":ا.يلنمهحرإلىءدإنءن+ودأنءوسىروؤوّ(5)

."اط!رعاىبرألر3؟مإةء"امرأ+"وءوصىفأ-ذأ)

02:،%روج

المتر-مينأنخير،وا-دحمارة!و،ير21أحدءاى:.وا)صواب

اث4ُّا-الثمحبيرةا)الأءحرةُذ.5تة!قلَألاطيوان،1ةقا)رءنوجدوا

واحد.ءاشءإىوءبرةأوصفىاطوثلةا

صيّةسةإةدّ"اأضفإوميرؤِّهوقطفِةواالهود3ثنةأناةولاو-!إرى

إ+

.ةاعلأرَإلاثبقوأأوكابرالأعهلىذهب-ىأخرىبهور
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.ا!!يناط-رِ-"وَأضاعوا؟ىءواةتررأص-اءوااةور

ةاءملاهروفاط.لأوقاله"يصمدأترإ".ندءوةه،ءى+اقىةةد(11

-5:اءبلفىو-مدالَ!ريمةادهوة"وسوابى.ت5ثر5115،ابدلىاقه-بل

وكان،اطديثاطراف،ريبراذبا1خلاجهلوءا+يىْأرابث

."-احه"إلر-لجميمو-"كاو-هـاo.وءالربي!م"

(؟؟:33جخرو)

ني!.او3ضبلمهةفي511،بد-لاله،ل!ف!01اط-ر.نلىحيناتسد،ثم

.ءخاراشه:،الىاهبأزائابا.وصا01فيمءدوةااقدبةا!إصبه،

.،اتةإعبمجمأ11ء:واط-ارةوسارباوأهطافى"

(".:9نة-ة)

إمألديمء+.ود-وليرا-ونأ)ةالمءثيرته.ندأاةا،الس!لءوسوء.ط

!(--ط،ءلي،ف-ون..رزبر-الىوأ،موونb:قية،لهم-.!ذهبمجلقس:ل

لقديم.ء+بودلمالىوء"sهودة

أسةلفىو3-!رءا"د،ءنااو--يئوعارحموصىةفبءغ.!ا،

.،اطبل

3:91"وجخر01

رادطهةلأخز.بواالاوماليهوِ-،ولمروق11"ذا"وءى.نالربث:ةمولم

وأننةصهءؤء!ية!ت!01أنكل،دينجدو-يئء:،اية-لممأخرىكرةلقا:،

.ا+ثساإهو-ائ!15"وونثد

3صتبةأالأو)يخامةل-برمنو-يئورافىتإوءىالرب!لئم"

تنجه51الأوايخأالأو-!فكلكاأتائا"-كا،تالو-ينءلىأفا

.aIكه!رت!ه

(34:1خروجأ

ثت!لملأنلهبداادعلأنارباأنألا،ر؟الىوءا+او-ين11ءوءىتت"

.الأهرءوءىوا?هل،ل!ب"ذ!ث-اركاصه5ت!301تاههن

6كلةء:ب" iه:!رةا-كا،تا"+هدت1كاوءفي"".

!2":43جوتر)
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دزأولإءوهام('اظا)ص!أالا"جيال4برةظأوءىاكىن11ِّوةِسةطَ

اهمصوفانونالقاذ!ثسوىاو.%منءبثىيرتةظواو!.)2(!رَعواأضها

من3ثةطرفىونهيصادف.نكلثةزواأنلهمثثفينه،أىةةثالكْى

ةازء3ومنا-ءيهدوهوادء،مفئيديارهمأعةاوفىوا)*شائرا)شهوب

.f(زصوأاسة

االوطنفضاعا:فيماساالأك!ذا5ث-وةوالماةوماأنالأصىف"واء!ومن=

ع!ر.":أنا:له!.قسءثالها.سأوء.سالرابماقرناقءوء!!بههأإذانا

.لووتإ:ث+ةا+برثةاإةةافىللىء-تابة

وت+"ء:أاهمراءلءفي"واءهلوا"دأ5-طاخذلهرونءوءىل6و،(11

هرونوضهه،هوسالربأمركا.أجهالمفى+ةظlالربأمام

.،يحةظ13،ةالدأمام

(33-4،:؟6خروج)

كااناكظونلاءسا:بةووكان،ين!ء"لي،ارف.،8مكيال:.رواله

هذا؟لاء15مة"بمءأة"واجغاد!ى-لءقينيم5ءاءبايئ!":+ةي!هـص-باخ

.ةة-انأوز+ادة.دونلا-ءيال

ة،...فيةصلمول!ظلا-؟شاثةفللمالعمرإكارااوا"

1(8-61!اًوخر)

.،اليوه!اءتالى.أبرإة-انإهرفوا5(2)

{w)

6(:34)-ةةيئ

تجكأ؟ةإن!صاحالىا-تدء،1تحاربما)-يءدفيةءتةربتيخا

!صخيرلاثيكرنةي!اابلو-ودالث+بة-كلأىوةءيتال!لحالى

واذا.لحاءس*ا5tحرءمككللتل!سالمكلموات.لاث-تبدو

-.الىتمجدذم،رءافاةمربيركإلىا!كالربدت18
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صنالأولالصفّ-.،وةوءدتالتارعأضاعهةزومُهأضهاعةلةد

والَاهارايهودعىّا)ةار!اوءلاء4اصرّثاوالاَثاوإه!رىّ.ءلماءالضار!ا

الةصّةحقِّه"وفىالر-نل-اريخه"؟!ءصريحةأا(عو!لهمثهةُدووْثرث"511

فَصَراثمةي!ابدواواع!ةر?اصتو!واا"ءليرإء،ئأنىتَروِ"كأ

لخيرإه!زاتاأء-بوأضأ!رهينح!ذبالهةيمدرهوأنموئىبئيادةءن!ا

ؤ-يختته!ا"خماةةصلاهـبفةفىماوصاثموال!3والأطةالالفصاهواما

-ةهلهكذا.ا!كاأرباثأءمأائاأءدا:كةنههةكلو-أة-ك%

ءفا.الأهمءؤلاهءدن"ن)؟-تلأتجداَمتلمثا).هيدة"دنب.يع

،نهابئ-ةTةلااة!؟الهك!ربطيد5ا)ة!اثوبا"ؤلاءءررنوأها

.،؟افر135تح!رةلة-.ة

(؟7-؟.-03.لمنه")

؟تحفاصرثة1ون511"-مءلماههنابز05ءىو)!أنذيئهوهنأ؟(

:ل6،إفنيرركنيوولاثة.طةسة

ملىيت!-ارأن5برثما؟ساره-ا%ءن.صر-ارتخإءيهحطثتلة؟!

..بههغيرأوءبيداَ،ءهمرفىماا0يراءاثىوود3الهأن

؟-قأ:برءاءهةا-اءهةاالآدابأ--اذ-ئباة،3-خوروال

.لاقدصص!-نابا)فىماغيرههمرفىاي!و،أد15ا-تهنة!هي!ونلم

ن!فىا)ثةاتأمظمءتوهوإطافىابرافالمفأءينس!ث-دفى،3.تورل6و

1Xوية:اهاديات3"إ

أبا"لأنكلاةدساال!خابنيرقط!ابرءاةاعأناعتقد)-ت

انم.الحةا-طيئأةزوأتا:ل?سقص!لتاسرا:هلبنى
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6"ا)!ماوأ؟(وأطرافا!هلاءَ%33طرثةَي!د!مةءنالإءصرائيايين

وة%رّاإل!مأطء35وأفالةجاةإلى-"ءاللأفه،.!متخذواظرَالب!قةرَوأنه

-ن!،ثطرأكأاا)ة!هّ،-!ثآترإلىمأءدائمدةإطارنابيرالىو-خىرّالماءلهم

ركَ-15وا)كأبيئااءمرأ-دادةاعلى-طورءامن-طرفىصإهناتِا

اةوريم.افىالأدفىأثمرقاثوبعلى3وءدُوانمالإءمرا"يله!نثهوَذَةَ

إلىلفهاأءف4ا)ةمه"ذ.أن)3(ةإزا؟لما151511"اةكأوويرى.ث5واطور

اليمصوىّ-ة4وهوا)ءلملا،أ-دهمبوذه.إهأمرافة.ت!ونأنلا-ه!وئمايا

علمءفىحوةاإبة1101-ثع!ا-بهـدأ4(فْرُ-جِىْهُةذالأصلاليهودئ

؟لق"لاةأتولىاتؤء3؟كنثمر511ءاتاأءنيمن!ءوسىأنإذ،سا)نجة

.اذىظهم511رءوق11ذلأث،ابماراصحُضِبأزمنفىطسثص؟?!ريا

اطرتقأ.افىهـي!م351صه-ا!كلودلىن!ارامأءاء3ا-يرلأربوكات115(

-ءودتبرح!لالهوضاراابمثويهاا0!مءضىاارأكلودفى):لاو

.""باثاأءامن5اثلأا)ةاروكلودئ!اراا-+ابا

(32-31:93جوتت)

..-يةإ)ةارَرب33.ذ055اردىءاءنا؟يد"-5:رورف1511ا):اقد:ت52اط(8)

اةا.ماا:ادالاثاطدت؟فيااث.وراو،كأذباح.ء-ة-دت::.ةطرا1(3)

ءبماسوأتبرأو."الىر-ممءناتيا-:طهر-ل-يز!ونة!ما-"تواةة5و

.ةةترا:-!-هـقلاا11لى"حى.و5ةءذا"نمرأى

الناو:،-لا-وكا!ع!ىكللمحلوة.،،8او!داةواءوءى5!:ا،فى)8(

ء:ابا)ا"تا:سوأد.ةيةإلإلاث+ووءنثيمودصدورفىته-.لوماهةالاه

.sailبعهدادوور.3ظأ-دتوأد،9391-:ةاةررنلى-ا-بهموتبعد
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أسرافىءأشّلو-لم!يتأأيامافيهمحض؟-ا11-حرإء-وففىضرب11-طا

لهةالاَعنعبادةوصررّةوء"دإنعنألحد"ا!وؤدإلاواعماماو،إو!ود

وأناللّهُإل!إلا1لأأنهاناصا!ينثلو-5اوصدانية!الهلييّنوةادى

وب!ائه..ءدِءظ،رُاثهسازرصأىأتون*"

ؤقد-ياتهيفصب!ةثبناذِءؤْا؟دثدةالهقيدة"زوغحلأن

رت15و214(ز!ةبالىوهور4طههفىأءونء.ادبكمنةعاء4-سضِطْ

إ+اواتءنإ)يه"31(تُز%كاةتءاومةهتهآسهافىءصرات.صهت.و

--

ا)هزثزيلادنزوفى.ط.ن:يئاكقأطد.ءال:511"طدا:أطد(؟أ

:الا-دةا.بنوالدالعااءن:اصداا0،ءايضايئةونلأماآ؟قياصدونيئاكان،

ادهرباهإثلاةاا:()ةخحاإ1هرىواك..الدهرتة5ث-.ونأ-ءةارامن.ةرةة

اح!ونوا.ا:إ-5-احافىوةالى.إدا8وأزلاه،-ودةيولهءانملاا)+ا!.ءمأت

لاهاطتإمدونوأئ!م15ءةاواهرافاإقرآنأنيدهونالدين"باطمنهةلم%زءأهلْى

.اةرآناب!ارللائيئا)+وهتتا)فبماتأول!الأن!مة)اثساإرزإثَ.ةأءارا

وثض.ونهمهاالث.و!ءنين"ةاب!ةه+شث-ترتبون"+ربءنإقةر!ن)12

أن!ممند!ذإثوإبئ،الإ-*مَثظمرونكانراوانا-?ةواث:ط:وقةأخ!م

ا)هربطماممنإ-+هر:ونوأن!مءضااخكلدروا،ئالأهمإيدْ"اش55يىت-ءون

أ-ا!..ة"أ-5ط

ثةري1k)ة،د.صردةز"بمهر";هـث5)))ةظتأتا"تءن!اوةاأطأدو

ثاعثم،فارسل51ءنءةهـالج!وساةدساأة-خا-الزفديم-ةاباؤءنا.أى

ا)ةا:لين:ةرلبم،ئفةْزابآراههأمثوأ،يمااكانءنصكلورلالةةظ51"!اتممال114

.نحرقءيرلديمنالكلن4

ةوهدء"إ"لر:وأز)ة"هالشىز)ت)3(
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ة؟ع3عليهوثبثم1511-كةأءوووقدمورتا،ولةتزائن)اإ!فأترَت

ؤوجإهرر.ءنا)+رثىءلمىونمهبَواأتباعهواصطلهوافاء!الوهأصون

أقوندالاة"بادواأةثمأثوروأطقإمفي!نّثيغ)2(ااءيّوهوابنثه

!اءلمأ%:ازون-"أسع!نةةفىيماقهالمالث؟ن.أءونديانةوأطدوا

.أءونءهاضدتهديانةعلىلالادَأءونعةختوت)قىةة-"ءاىالجديد

لمجدلم!ماة"الىطل"01وجوعموبهورالدثئالإرمابمذاظلوفى

يصادف-يثاو-دانيةاإلىوادءوةبلاد.ءنإ-رةاءننُدحةءوصى

أضبدّ.اأطوارءنقئأرطورإ"يهلّادااسهءدأكئربيمانة

ت15واكة،المصراءالبَبرحابفىالتر-!هيىعةيدةنشأتومكذا

به،ةادىءنأولإنمملأممودءىثدّالذىإتو-يداأما.الهلربباديةفى

ب،الاقيادوييدبلكانصادقإ؟انوصافيةنفسءنبةابمفليس

للا"اوهية.احت!واأهـ!طونوعةك،اكي:وتيةواالم!يا

."الإ-وحيدا

.تات*ادارأأوت.افتةرارءلاالوى،9)

.عوقىمرثب.فلاء9ثنح.وارْبعملا:هالث!نمت(12

أل!-تاب!تم1ّ
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