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النبوات

قاتري

.العظيم ا-دير وص النبأ من مأخوذ ت ض I اللغة ل الني 
،٠ الياء ومكون المشيئة النون ممتح و التبوة من • وقتل 

,ارثغ ا،لكان وهي النباوة أو 

اتف\لني اللغوي الوصع هذا ق لوحظا ند جبأ ا،لعتيان يكون أن مجاغ ولا 
وهوكيلكا،لومتن وعند اش عند المحير رفع كذللث وهو الد عن الطتم بانير 
تعثالرمل وكذلك ٠ هرقل حدث ق جاء ولذلك ، نومه أنراف من ؛كون 

.(( ا نومهب نق 

٥٠ لغثر واطلوجه يالرصالة العوث هو ٠ اللغة ي والرسول 

رع؛بمأو إليها يدعو جديدة يشرمة اش يعته من فالني ت الاصعللاح ق أما 
٠مايقة شريعة لتقرير 

*إليها يدعو جديدة بثريعة النه بعثه من ت والرمول 

ومالعمدنهما فالنبة ، رسولا ذى كل ولس ني رسول فكل 
.مطلقا أعم والني ، ا،لطلق واننموص 
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•بمدية ثوم محلم ث/ع إله أوحى •>، الأى ت وقتل 
•بمينه وأم ثرع إله أوحى س والرّول 

الطمأهل ءل الثاق أحد ند وتعال تبارك اش فان عجيب تعريف وهذا 
أحذوإذ « نعال مول ذلك وي العلم يكنمون الذي أولثلث وعاب يكتموه ألا 
ظهورهموراء فنبذوه تكتمونه ولا تاناس لتبيننه الكتاب أوتوا الذي •■بثاق اهته 

٠يشترون(( ما ءب فثثقليلا سأ يه واشتروا 

يفول إذ ، اتتل إ-ر بنير أنبياء وظيفة يبن وتعال تبارك الق أن ءل 
مماوا'لأحبار والربانيون هادوا للذن أسلموا الذين الأبيون بما  ١١الرواة دأن 

ُنلّ-رانل بي من افللأ إل ر م  ١١ت تال وكذلك ا( اش كتاب من استحففلوا 
.{( اش ل نقاتل ماكt لنا ث ابع فدم لنى نالوا إذ موسى بعد 

إذاإلا م ولا ومول من نلك .ن أرياوما  ١١ونمال مارك توله أن كا 
.(( أمنيته ل ١^٧٥ ألقى تض 

٠قوم.ه هداية اشتهى أو قومه عل تلا رمول وكا تي كل أن عل يدل 
.قو•ه ءن منعزلة ه نفءل قاص.رة ادى وظ;نة إذن ت فليم 

اكبينوسضاق الخاس حاجة 

'عالاش أن ذلك وُعنى . بالف مدي ان الأنأن القررة القواعد مرنر 
،وحا->اته لباصه و ءإع١مه ي التامِ، من غره عنر يستش لا تجعله طييعت عل حلقه 

ابتغاثهإل يداه وقد . بالغذاء إلا لها بقاء لا صورة عل تحال اش ركبه قد إذ 



يعيث|طأن ممكن ما أيل إدراك عن ناصره الشر من الواحد تدرة أن غير ، شطرمحه 
،الناس *ن الكير به يقوم بعل إلا يكب ما له محمل فلا ، ان الأنبه 

وزراعةحراثة من كير عمل بمد إلا إله يصل ا الأمان يأكله الدي فالرغيف 
هد0من واحد وكل ، وطبخ وعجن وطحن ودياص وحماد وري 

الأمانيقوم أن يتطعر لا ، الصناعات *ن العديد إل تحتاج لات با إلا يم لا 
• ١٢:بمريم 

والولالرغات متنازعة ، ا،لقاصد متفاوتة الناس فة كانت والا 
،*ار؟ قضاء سيل ق والصعب الدلول الأمان يركب وقد ، والشهوات 

يوديوقد ، وحاحامم الاحرن شهرات ٌع يتعارض قد مما ، شهوته وتحقيق 
الضعيفالقوي يأكل قد إذ ، الحرمات وانمهاك الدماء مفك إل تحبه\ محللب 
نظامونحع عن قاصرآ كذلك الأنان عقل كان ولما ، اص الكثير وفى 
،محيرآ والشر ٠ ثرآ الحير الأسان يرى ند إذ . وا،لعاد العاش لصلاح شامل 

:الشاعر قول حد ءل 

بالحرنؤس ما حسنا يرى حى محنته أيام ل لمرء ١ عل يقفى 

،ه نفمصالحة معرنة عن الآ'حيان من كثير ق بمجز ند والأمان 
وأموالهموأءر١صهم دماءهم محمي للأفل١م بالضرورة محتاحين الناس لدلككان 

أرادواالفكر أهل م»ن حماعة أن فرصنا ولو ، حقه حق ذي لكل ويرصح 
والشعوبوالأمم والحماعات الأفراد لمماوت لعجزوا الفل١م هدا محتل يضعوا أن 

انعتمهما الإنسان لأن الصحيحة طبيعتها عل الأشياء مديرات ق والاعصار 
بيئتهكحكم تحاص^ يدري لا أو يدري حيث من فانه ثقافته وعفلمى مداركه 

استقرارلا البشر يضعها الق القوان؛ن كانت ولهذا ، وملوكه وتربتته ومعارفه 
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ثع، الخيل أو الخيل ال ُجاحق دانما وكانت ، دوام ولا ثبوت ولا لها 
.المنامج أحس عل انية الأنالنفس ثرية عن نمورها 

وأرحمالحاك؛ن أحكم يضعه منهج إى محتاجن الخاص كان لذللغ 
.الماء ل ولا الآ'رض ل حانية عليه تخفى لا الذي ؛ الراحمتن 

لهممحم لير نديرآ أمة كل ل يبعث أن وتعال تبارلث الند حكمة انتفت وقد 
يقولولئلا ، والآحروية الدموية معادمم مراميم عل ليدلهم و اش إل الطريق 

رملا» وتعال تبارك يقول ذللث وي . نذير ولا بشر من حاءنا ما ; النحرفون 

;ويقول ا( الرمل بعد حجة الند ءل للناس يكون لتاد ومنذرين مبثرآن 

تخفونكنم مما كثثرآ لكم يبثن رمرلنا حاءكم قد الكتاب أهل يا )١ 
اشيه -•١،•^، مب؛ن وكتاب نور اش من حاءكم قد كمر عن ويعفو الكتاب من 
إل؛إذ'ه ا'~ور إل الطلمات ءن ومحرجهم 'للأم مل رصواله انح مءن 

.م مقيصراط 

وارطناكسعن وظائف أعظم 

م»نالخاص تحدير عي وا،لرّلين للتبيين أمنيت الي الوظاثمحّا أعظم وكانت 
يقولذللث وق ، لنص أنواعه يلمح الخوحيد إحلاصى إل ودعومم باش الشرك 

إلهلا أنه إوه نوحي إلا رمول من قبلك ^ن أرملنا ول » وتعال تارك الحق 
.فاعبدون« أنا إلا 

٠الطاغوت واجتبوا اس اعبدوا أن رمولا أمة كل ل بعثتا ولقد ٠ : ويقول 
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اJن٠واتع 'نناب

تيمحرل ذلك وق نديرأ 'مأ*ة ق بث أنه وتعال بازك اس ذَم 
،اتكاما أنه هدا وش.مى ٠ لدير مها خلا إلا' أمت .ن »وإن 

شههذه نائل مول فلا ٠ االدينة أو القرية لف اخر ومحول بث ومحول 
اسماعليعل نذير لها بعرف لر والخة بثصرى إل حضرموت من العوبية الخزيرة 

:قرل لأنا ، محما،اه إلا الملام عله 
الملامعالهما وإسماعيل إبراهيم عهد من مثلا الحرب أمة أن ازاد إن 

انحرفتثد الربية الآ'ءة كانت وإن ؛ ااعنل٠ان الميتن مدن ذكر مها يزال لا 
•ر■ .'ن عمرو عهد ق الأوثأن حمادة إل التوحد طة ءن بزُن بمدهما 

الديالآمم إحدى من أهدى لتكونن ندير جاءنا لئن ت المثمكثن قول أما 
:يقول إذ محهم الله حكاه 

إحديمن أهدى لكونن ندير جاءهم لس إءانهم جهد باش أقسموا و» 
.ء م الأمح

يعملوالم وإن وإساعتل بإبرامم مقرون لأنهم جديد ر نذيقالراد 
.الحنيف بالدن 

السافةاليوات 

ومنهممحمد نيتا عل قص مءن متهم ورملا أساء تعال اش بث 
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نلكمن رملا أرملنا ولقد ر وسال تبارك يقول ذلك وق ، ينمص لر من 
.عليك ئفصص لر من ومنهم عليك تحمنا من منهم 

.وعشرون حمة  ٢٥وارمين النين همن اش نمى قد مءن وجملة 

ء. . حجتنا وتلك ٠ الآسام مررة ق وسال تثارلت توله اثتمل وتد 
تيقول وفيها ومولا همشر ثمانية عل الآ'رع الايات 

 Iربكإن نثاء مجن درجات رقع قومه عل إيراعيم سناما ا حجتنا تلك و
قبلمن هدينا ونوا مدينا كلأ وسقوب امحق له وومينأ . علتم حكتم 

نحويوكذلك ومارون ومرمى ويوسف وأيوب وسليمان داود ذريته ومجن 
والمحدلساهمل • الصالخ؛ن من كل واياس وبى وبحى ونكرا • الصنثن 
.( العالثن عل محلنا وكلأ ولرطآ ءيوض 

;فهم والعتر•ن الحسة ياي أما 
النيينخام ، الكفل ذو ؛ نعيب ، صالح ، مود ، إدريس ، آدم 

;يقول إذ العلماء بمص ظمهم وقد 
وهموسبعة ويبقى ■همئر بمد من ثمانية ُّهم ا حجتنلك تي 

ختمؤاقد يالختار آدم ، الكفل ذو وكذا صالح ثعيب، مد، إدريس؛ 

ادمهو ; اتحلم أهل من توم تقال • أرمل رمول أول ق اخلف وقد 
وآلونوا أدم اصطقى افه إن ٠ تعال يقوله ويمتدلون البشر أبو الملام عليه 

.العالين عل عمران وأل إيرابم 



دلل، ارش أول م،ءو ي نوحا اذ : ام آهل من قوم وقال 
٠ه الأوض أهل إل الذ أرصله رصول أول أث نوج يا  ١١نه جاء فقد الثفاعة حدث 

نوءهأندر رصول أول هو نوحا إن يقولون الأول المذهب وأصحاب 
،اللام عله نوح أ«ة ل إلا آدم ذرية ق وف فد الشرك يكن ل؛ إذ الشرك «ن 

ادمبي •■عاصي وّكانت ، السرك *ن ذه هم عما قوءه أدر ندير أول فهر 
أء1م.واش . ونحوه اقتل هي وإنا الشرك >د إل اللام,لا عله نوح نل 

الوثنيةالتوحيداق ْن الانحراف 

الإملأمبمِلالورحتن من مةاد-(م وكذلاث ادلمين غير المورخن ءامة 
.التطور لنفلرية تطبيمآ الشر ترخ ق الوحي ءل صافة الوثشة أف ؛روق 

انفصكنغسها حول الريم دورانها أثناء ق اكمءّر أن ; ويزعمون 
أصلهاكجري مجرى لفها وسخي قللا قلا عنها بعد أحدت قهلعة ٠نها 

.ارلأرض هي اقشة وهذْ 

يزاللا باطنها كان وإن )١ الأزص ّّهلح برد النص/ بطول أنه •' ويدعون 
ماسةحموانات توالدت الزمن بطول وأنه الماه ؟١١ أحاطت وقلس ا( حرارته عل 

.آسن ماء أي ل سواك الق والحيوانات ;( الميكروبات ١) كهذه 

ويهللقونالأنان كان الحرية الحيوانات هاسه حملة من أن ; ويرون 
الحيوانهدا أخد الطول ارهمن بمرور م ء ا،لاز الأنان )ا اكارة هده ي عله 



الحرإل يرجع م علها النابتة الحثاثس ويرم الحار ثواؤلء إل محرج اص 

طولذه يعيش وأن الر بطاغ يتطع أن الحتدان هذا اّتطاع م ، ٠ الرماي 
,الري الأنان القترة مذه طول عليه ويطلقون الحر حٍان حجر وأن حام 

أنا'سطاع التارح من طويلة فترات بمد الخيوان هذا أن زعمون يم 
أُواءآإىألآلآتستعمل صار وأنه الغاية الر؛ن الخ؛وانات من كثير عن يتمتن 

.لدلك تمز لر الق الختواناث ُافي ءن وارتقى فارتفع ومحوها كالحجارة 

منالنائية الرص•ور هذه ق الدءن عرف الإنسان أن كدللث ت زعمون يم 
متفقونأنهم إلا مرة أول تدينهم كتب ل بمتلنون كانوا وإن التاريخ 

,التوحيد M الإنسان أي B تارض ي سيقت قد الوثنية أن عل 

الروفةالهلريقة عل كان بالدنن الأنان معرفة أول أن يرى منهم والكثثر 
.( بالطوطمة )ا ن ايآحر الباحتتن بمفآى عند 

،متهم الكئثر عند أنها والظاهر ا االطوطمية تفءثر ق اختلفوا وفد 
فترأو حجر أو شجر من عندهم القدس للثيء رمزأ اشثلة تتخذه شء١ر أنها 

ذلك.ضر أو كوكب أو 

منامةأحلام يب كان انمادة عرفت ما أول أن : بمصهم ويزعم 
الكانإل اذهب له ويقول نومه ل ياتته الت زيه ترى كأن ' الإنسان يراها 

أمحرهما مجد المكان عثن ال يقفك ق فتدهب ، وكدا كذا مه متجد الفلأي 
هداقبر بمفلم أحذ الروية هده مثل هؤلاء من لواحد تحقق فإذا منامه ل ٩ 

حواتجهممسالونه يمدونه صاروا أن إل كذلك حمامته تعظمه وصارت ادن 



لهذااشر عذا أعثال كثر وتد ، عله ويعكمون ُبم ن وسمم إليه ويضرعون 
واحد؛تيلة آع؛دعا آلة واتخذت اكلمة اشور كثرت حق ونحره الجب 

•ئى قإتل أد 

اشودذات التياتل بمص أخذت الزمن بمرور أنه كذلك هؤلاء ديزءم 
اكارعةو؛انتهاء ، الأخر انمود ذات الآخرى النائل بمص نازع الس 

سقطيمارت اينلوية الملت معود ءل التالية النيلة معود بملو أحدهم بميت 
كفارساليلاد بمص و الهتاف م انهي أن إل أخرى آلة رنم آلهة بذللث 

الهنافانتهى "كا ، اكر إله واكاف ا"دع إله يسمونه أحدهما إض إي 
واحدإله عيادة إل أطوارها بمص ي الفرعونية كمر الأخرى ابلاد ص مبف 

اكاسعرف الخارخ هدا وص ، القس يقرص ك ورمزوا  ٠٠ارع بمرُه 
.والارتقاء يالطلور القاتلة الآلة ص مملمتآ التوحد 

نرىالاراء لهده الجرد وبالنفلر ، للتوحيد محايقة الوثجة تكون د.مدا 
يصدرنولا والأرض الموات بماطر يدمتون لا النْلريات هذه اصءءاب ان 

ندوالمالية الخسة يانمجزات الويدة العاوية الكتب إذ صماوي كاب رأي 
وثيرفيها ويارك زنها من دوامي مها وجمل الأرض ح اش أن ردت 

اللأتكةحلق وأنه ؟صائح الدنيا الماء وزن الوات حلق م أ؛واب  ١٠*؛
نواهتراب عن الشر أيا آدم خلق م الحوم نار من الجان لق خم 

تنكان اش خلقه يوم طوله وأن السنوية الكريمة الصورة هنْ ءل يدْ 
٠٧١حواءوأمنا م له زوحة طض من له وأخرج ملائكته د أمجد وأنه ذراعآ 
:نائلا الختة وزوحه هو يكن أن آمرْ 

Iالذلال؛ن مءن فتكونا اكجرء هده تقربا ولا ّشا جث رغدا  ١٠٠٠*



.تض*ءى ولا فتها تظمأ لا وأنك . مى ولا نها تجيع ألا لك إن ؛ له وتال 
فأكلايبر لا وملك ا-دالل شجره عل أدلالث مل آدم يا تال الشaلان )له فوموس 

ادموعمى الخة ورق من علتهما نحمحفان وطفقا مما مرآ لما فبدت منها 
.1 وهدى عليه ناب ربه اجشاْ م سوى ربه 

آدمفهبط I( عدو لبعض )عضكم حميا منها امبطا ٠ ; آنذاك له وقال 
إلليدعو له شريلث لا يمدْ وحده بالني مومحتا كرا محآ الآ'رض إل البمر أبو 

.له التوحيد إخلاص 

ifJiبعث ام الامه إل آدم ذرية دن مر الحق الوحيد مدا امتمر وتد 
،الآوث١ل عيادة إل التوحيد عن هده انحرفت فقد ، اللام عليه لوح 
صالحونرحال أوائلهم ل كان فقد التدريج عل الوثنية إل انتقلوا أنهم ثبت وقد 

يصوروهمأن الشي0لان إليهم وأوحى نورهم ءظموا عانوا فلما بالي مجومنون 
لا؛ءمألحف الذّن ُلول بمد م ،  ٢٣.والاقتداء تذكترهم إل ألص ذلك ؤءو0 

إلوتوجهوا عندها فعكفوا القبور هده يعبدون كانوا أسلافكم أن الثيْلان 
فا>إلا ج يقدر لا فا واوو-ال والامتحانة والامتثاثة ُالضراعة  ١٠٦أصحا

,والأرض الموات 

وأنركواأشد أو اش كحة ومحبونهم الر خوف *نهم محافون وصاروا 
إلالتوحيد من انحراف أول فكان ، وتعال تيارك الخق ح ١^^، هؤلاء 
ُنلكم ما اش اعبدوا أن ٠ لهم يقول اللام عاليه نرحآ لهم اش فيعن الوثنية 

وامامالمرماثن ز-د ختمت أن إل مالأت والر اليوات وتتابعت ، I ءثرْ إله 
.واللام العلاة علبه محمد النتن 



ةاليهودي

تربف

؛ولحد عل التوية بمي الهود من عأحودة اليهودية تكون أن بمكن 
٠« إليك هدنا إنا » اللام عله مومى 

لني بالصوت الترجح وهو التهويد من مأخوذة تكون أن وممكن 
صوتيةينغمات أتوا العامة عل قرأوا إذا اليهود أحبار كان وقد ، والمملريب 

Iفتهم تعال قوله حد عل يالحياّيم ومد ثديية غنة ثع حاصة 

■G الكتاب، ءن هو وما الكتائب من لتح^سبوه إلكتاب، ألنتهم ١ااإرون 
عليهالصديق يوسلل آّثممخ تيوذا إل متسويآ اليهود لفغل يكون أن ريمكء*( 

عل!سرابل بي جمح عل إطلاته ويكون إّرانل أبماء وأحد اللام 
التغليب.سل 

وواعدناء مال توله حد عل المواعدة وهي المهاودة ُن يكون أن وبمكن 
.( بمشر واتممناها ليلة ثلاثض موٌى 

كتابل نحد ولر ، السلام عليه عوّبى أتيغ بانهم الزاعمون هم والهول 
وستءلحلا أننا عل ، الدح مبيل عل اليهود إطلاق رموله منة ل ولا اممه 

-١٥ .



•ازس *ن الطاهة هنْ عل الكلمة سْ نه أطلقت الذي التاريخ ُالضيط نحيد آن 
•الملام عله مّبى عهد ل محرف لر بأنها نحزم ونحن 

علموبطلق يي الملام عله عهده ل ي»رمن كانوا واكا 
الكتاب.أهل كذللغ علهم يهللق كا موس نلؤم كدللف 

١٦



اكويا;

تريقا

اصطلاحز وش ، الناموس أو ؛اثريعه معناها ع؛رانة كلمة اسه ق هي 
لمدهكتبها اسالآم عامه موسى أن متقدون أسسفار حمست عن عبارة ت اليهود 

٠وهما 

الآ-مارأو مغر — ٣ الحردج ٢—مض التكوين متر — ١ 
.الختية٠—مفر اتحدي ٤—ممر 

الق؛الكتب حميع عل تطالق فهي النصارى؛ اصطلاح ل التوراة أما 
محاموتاريخ إمرايل !ي أساء كب : وهي القديم اتحهد كتب بمرنها 
٠ثرفوه ب أو كاتبه عرفوا ّّواء اللام عليه المسح قيل ملوكهم وأختار 

أيضآ.وعؤ، الكتب ■هده مجمؤع عل التوراة هذه يهللقون وند 
مرمىعل الند أنزله الذي الكتاب هي ت المن الماصطادح ي والتوراة 

•الألواح ي مكتدأ إله وألقاْ للناس وهدى نررآ 
ومن، القديم العهد كب مجموع عل التوراة السلمن يعفن يطلق وقد 

عنهمااش رصي , الواص ءت عمرو ن اش عبد حديا * ٠٠البخاري رراْ ما ذتلغ 

.؛٢- والمرق الأد.بات 
٠١٧٠



ئاهدآأرسلناك إنا ادي أِاا يا )١ التوراة ق عه اش رصول صفة وحد أنه 
للفظليس ا،كركل مميتلث ورمحول عبدي أنت للامي؛ى وحررا ا لذير و را ومب
ويصفحيعفو ولكن ياليثة الميتة يينع ولا الآ"سواق ق صحاب ولا غليظ ولا 

وثلوبآصما وTذازا عميا عيونا ويفتح المحاء اللة به يقتم حق اش يقمه ولن 
.اش، إلا لا يقولوا بان غلفآ 

عنهمااش رصي الخاص ن عمرو ن اللي عبد وحده الذي الوصف نهذا 
أباءبران؛ض ل هو وإمما موّى عل المنزلة التوراة م ق موجودأ لمس 
•اللام عله مّى بمد ص -رائل إش 

تحوفمن اعترامحا وما ايووراة 

غيرن وتبديل وتغي٩ر تحريف يحلها قد التوراة أن ءل السلمرن ق انف 
التوراةحروف ل تحريفآ لر التحريف هدا أن إل يدهنا انملماء أن 

وحملها؛ و-ءهها ض إل اتوراة ;-١١ حاءيتج الق المعاق صرن ق كان وإمما 
.له وصعت ما غير ءل 

وء.عاوهاألفاظها ق تحريف لحلها قد التوراة أن ءل ا،للمبمن علماء وصائر 
;يقول حيث تعال اش كتاب ق لدلاث التم.ءريح حاء وقل 

مائذ كالم ؛معوز منهم فريز كان وقد لكم يؤمنوا أد فتهلمعود أة 
.ا< يعلمون وهم عقلوه ما لعا- ص فثذه نحر 
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عندمن هدا قولون م ُأود-م الكتاب يكنون لأدٍن فويل  ١١•' دينول 
,ا< مملا ثا يه لشروا اش 

:كذلك حقهم ف ويقول 

هووما الحتابي من لتحميو0 داإكتا٠٠س٠ ألنتهم يلوون لفرثقا *تهم وإل  ١١
الذعل وثقولرد اُد* عند *ن هو وما اش عند مجن هو ويقولون الكتاب مج|ن 

,« يعلمون وهم الكذب 

.ذلك عثر إل ٠ مراضعه بعد مءن الكلم حرفون  ٠١مهم ويقول 

مهاتكون الق اتلحمة الآّفار واقع ذلك.^ن عل النواهد أن ءل 
الهوديكرها أن يطم ولا تحصر تكاد لا ة ك؛ثر ءندهم التوراة محموعن 

وهذاسلام العله مجومى موت وصف ب الكن هذه بعفن ففي • عترهم ولا 
,يده كنه ١^٢ عاو4 موّى أن عاقل يدر لا 

;رصه U التئية مغر والثلأس الخالي n «أ, الآصحاnِ ل الفص فني 
.زاءِهأ إل كتاب ق التوراة هذه كلمات كتابة *رمى كل فعندما ( )٤٢
كتابحذوا ( ٢٦). قاتلا الرب عهد تابوت حامر اللأويثن موّبى أمر ( ٢٠)

علكمثاهدأ هناك ليكون إلاهكم ارب عهد تابوت ياب وضعوه هذا ادوراة 
الوممعكم م يعد وأن ذا هو الماسة ورتايتكم تمردكم عارف ألأي ( ٢٧)

كرإل احمحوا ( ٢٨). موي بمد بالحري فكم الرب تقاد*ون صرم قد 
علهموأثهد ااكاات -؛ذه •سسامعهم ق لأنملق وعرفاكم أسامحليم شتوخ 
من•"-زيغون تفدون «ويى دحا- أنكم عارف لأ"ى ( ٢٩). والأرض الماء 

تعملونلانحم ا/أيام احّ ل اكِ وميبتم )■٣( • أو الذي الطريى 
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بمسامعل بمومى فنطق ( )١٣- أيديكم ياهمبمال تغيظوه حى ارب أمام الثر 
٠تماعه إل النثيد هذا بكلمات إصرائتل جماعه كل 

النثيديكر الثنية صفر بمن والألأث؛ن الثاي 0 الاصحاح ٠ الفصل ق وهنا 
:—او تم 

هرالشعب معامع ي النشيد هذا كلمات محميع وثقلق مرمى فأي ( ٤٤)
إْإسرابل ش جمع مخاطة ُن م'بى زغ ولما ( ٤٠)نون.ويثوع.ن 

عليكمأشهد أنا الي الكلمات جمح إل تلويكم وجهوا لم تال ( ٤٦)■ الكلمات 
التوراةهذه كلمات بجمع يعملوا أن ليحرصوا أولادكم .ما توصوالم، ما 
الأيامتطيلون ؛لأم ر-بذاحنانكم هي بل علتكم باطلا أمرآ لمت لأنها ( ٤٧)

الربوكلم ( ٤٨). كمظلكوهأ الأردن!ليها عابرون أدم الق الأرض عل 
نبوجل( هذا هماريم جل إل اصعد ( ٤٩)قائلا الرم ذللث ، نف,ي مو-مح، 

أعطهاأئ الق كعان أرض وانظر أرمحا مالت الذي مرآب أرض ل ١^>,، 
زملثإل والفم إليه تصعد الذي الخبل ل ومت ( ٠٠)ملكأ إمراثل لبقر 

•قومه إل وصم هور جل ي أحوك هارون 'ات يا 
عبد•رمى مناك فمات )٠( ت والئلأم، اأر١ب* الإصحاو ق قول يم 

أرضل ابواء ل ودفه )٦( • ارب قول حب *وآب أرض ق ارب 
■النوم هذا إل قثرْ إنان يعريا ول؛ فغور بيت مقال *راب 

بعدمكتوب الفر هذا أن فيه ناشك رجال، لا تما يتبض الخلمات و;-اذه 
الخ—المح،١لأصحاح رن  ٢٤ة الأيق نص د فئالّادم علت—ه مرص 

القفالأيان وراة المن كابإf—ال محل الشية سفر رن ثالث— 
عل. الخوراة رن أنها عل رتننون ابهري أن رع التوراة رن لمن، إذن ؛عا،ها 

أنالثان، الأيام أجار هن دالثلأين اراع أر الإصحام  ١١الثماذ ق جاء قاء أنه 
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ثأز1لله فجا، الكاب نافان إل وسامه الرب شريعة محقر وجد الكاس حاشا 
افد.ال 

حلقياهو -؛ا جاء الذي وأن فقاءت قد كانت التوراة أن عل هذا فدل 
الخوراةفقد أن عل . إل بدورْ هدا وساوها الكاتب لثأفان دها اذي 

التالوت•ه فقدت نها ١ الخمب ثر ١ فقد ائل إمحم بي جهح عند عليه ق متق ر م١ 
;التوراة تخ ج.با حرق أنه الآ•خار يمض وي . الهيكل لختنصر خرب لما 

هأءهلهم كتب أنه •نه السابع القمل ي ءورا محقر ق حاء قد أنه ءل 
أورشليمإل بالعودة إمحراتثل لبى أذن الدي فارس ملك ارتحثثتا بأمر الئريعة 

عزراأن المفر هذا ق وجاء ٠ يعته ور شريعتهم تئام بان الملك هدا أمر وتد 
وقضاء.فريضة إمحراثيل وليعلم -١١ والعمل الرب مريعة لطلب قلبه هيا قد 

عهدل اذى بعد كتبت قد الكتاب أض محي الق التوراة أن بدلك فتب؛-ن 
.بابلية كشرة ألفاظ فيها حاءت وليلك فارس «لك ارتحشتتا 

التحريفوقع وإيا كليا تحريفآ تحرف لر التوراة أن نعتقد المن المونحن 
التوراةق إسرائيل لبي اش شرعها الق الآحكا٠ بعض وأن ألفاظها حفم^ بل 

العملعن انحرفوا قد اليهود كان وإن ؛ والقصاص الزناة كرحم تبدل تب 
صفاتيمض وكذلك وآشهيرّْ الزاي وجه بتويد ارجم بدلوا الأحكام ."•أذْ 

تدلصiة كل كتمان الهرد حاول وإن التوراة ق بقيت قد . النٌ رمحرل 
•ه ي 

إذ. وتحكيمها بالتوراة العمل إسرانثل بي من الله يطالب المعى ولهذا 
.. محمد به حاء لما موافق هذا أن 



لعونا وس وقولهم النه ان ادزنر أذ ادعاءهم الحريف س أن ونمقد 
لقوبكوصفهم اللام عليهم الأنبياء .صض به وصفوا ما وكيلك م~ل الأسن 

إلنحاته يعد يااتبٌ وزنا الحمر شرب لوطا أن وكذكرهم الرب صارع يانه 
•آعلم واش ذلك ءثر إل الرب ع؛ن ي قح ُا'ه لداود وكوصفهم صوغر جل 

٠٠٣



اكل0ود

سفمد

عءنرمجموعة ص وتكون الهرد ض كاب وهو . ايظام الرئة ب معناه 
نحالفوند أصوفا مز وامتنّاءلا للتوراة شرحا الهود أحار زرها الي الممالم 

توهما ا( م ٠ ءنر الحادي عناإقرن كالثن إل ء مم وهو التوراة نصوص لعف'ى 

,بابل وتلمود س— ٢ , أورشلم تلمود —١ 

أنهممدبن اتلمرد لاحكاء نحفعون لا الةر'اين الهرد ط\وفن نلك1ن 
■رأتوراة رح j الفكر ار أح 

:ماديءاصود 

اشسر ءن وأنهم اللاندت س الق إل أ-وب الهود إن التلمود نول -— 
.انند مشم من اليهود يصفع ومن ٠ أبيه عنصم *ن كالرلل 

يهودي~ر ُز كل عل ثطلز ايهود عند الأس  ٠٠ا'لأس جراء والوت 
٠انبهودي صرب إذا f( واممتون أّاود مماف عندهم فالناس 
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.الطر النمس واحتجت الأرض من الركة لارشت الهود ولولا 
.البهيمة الإنسان يفضل َكا لأسن يففلوزا واليهود 

.وخنازير كلاب حميا والأممتون 

٠نحامة الهائم كحفلاتر وبيو-م 
.اس وعدو عدوه لأله الأممي عل العطف الهودي عل ومحرم 
.لأذاه تجنيآ للفرورة جارة معه أوالمراراة والتقية 

•عهيعمله م وكل عظمى خلليئة فهو أس مع .مودى بمنعه خر وكل 
.عليه ييه ش ثريان ءهر 

ومحموايلءومى شرع كا اليهودي مع حار الفاحثِا غثر والربا 
((اللمود واصي رأي )رل 

فما. لليهود ملك الأرض عل ما وكل . عتره مع حار الفاحش والربا 
•الومائل محميع استرداده وعليهم اليهود محن •غتمب الأءعين أيدي تحت 

انلخوعمن ينقدمحم ،سحأ يتظرون الهود أن إل التلمود وأشار 
ومحضعاصراتتل إل الملك يعيد داود نل من محلكآ يكون أن نرحل عل للأ*ج7؛ز، 
حبالهأ_د اختصاص •ن ■العام شعوب عل السانلة لأن لليهود كلها الماك 
.الق وءد 

كللأن الأممي مع واجبة بل جارة ولكنها حرام أخاه الهدي وم؛ة 
.طرفة باي تملكها وعليهم لهم للهول خلقت العام 

ثعليها بناء د الهم اعتقد الي التلمردة المادف' هاءه 
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ُمادتهيمح لا اش وأن وآحاوه الد أطء وأنهم المختار اش ثعب انهم 
,حوط ايابد يكون أن إلا يقلمها دلا 

عموحل نهم عمحرْ من عنمحرهم وان الد نفى من مخلونة نقومهم وأن 
•جورأ الآ٠طهار أبناوْ 

أنهحن عل لهم تكرممآ أصلا الثرين الصورة منحهم الق أن ويعمميون 
.نحة حيواية أو ئيه1اية طينت من ء الاممين 1 غرهم خلق 

ُينالتعامل يسهل م للهول محاكاة إلا الثرية الصورة بمنحهم وب 
.ليهود إكرا،آ اّاشن 

بنالغامم بمكن لا العنصرن لأزا اخت مع الظاهري التناُه هدا ُغار إذ 
,المحتقرين والعبيد المختارين السادة 

.اث عنصر من المنمي عنصرهم بمكم الهود عل قاصرة والطهارة اية فالإن
.الأنان نكل ي كانوا وإن وأنحاص فحيوانات غيرهم أما 
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ا1مذةاكوداة ش اي اتدات 

كظهليس اش أن القلت الوسة والخجج المالية ايرامن نامت 
محك!ش يثيهون ادحرنة توراتم ي الهود ولكن انمي المح دعو ثيء 

مغرمن الآول الإصحاح و ايثم الق التوراة مول ذلك ومن صرمحأ نيهآ 
:اككو.ى 

,« كثبهتامحورتنا عل الإمان نمل اش ٠وتال 

اراحةإل واحتاج تب ند ٠ قولون عا ١تحال اش أن الهود وي*؛قد 
الميتيوم وهو المابم الوم ق المراح ولذلك والآدص,ا الموات حلى حينما 

•التكوتن صفر •ءن امحاق الإصحاح ي يادثبمم الق التوراة مول ذلك وي 
cJLTlii  ٠ حندئ وكل والأرض الممرات.

المابعالوم ي يالمراح عمل الذي عه •ن المائع الوم ق الد زغ وا 
•٠ عل الذي عمك جمح *ى 

الذيعه حميح مآل ■ امنi١٠؛4 لأته وتدمحه ال\0<. الوم اش ثارك و٠ 
.حالقآ،، اثد عمل 

«نزهاش أن عل القعلعية القلية وايراهتن الملية الأدلة قاءت قد أته ثع 
قالفاسدة الميدة هذه الهود عل الكريم القرآن رد وقاء والتعب اللعوب ءل 

.اش ذات 
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ينهماو«ا والآرض الموات خلفا ولقد ار وتعال نارك الحق يقول إذ 
.ا( لزوب من رسنا وما أيام تة مق 

ُالكلمةيكون إمما هما ^ ٠١كخلقه والأرض للموات اش خلق أن عل 
.« نكون كن له يقول أن ثيتأ أراد إذا أمره إمما  ١١م

تقولذللث ول فات را عل والدم الحرن يلحقه اثني أن الهود يعتقد كا 
تلصه ما السائس (( الاصحاح ١) ل التكوين مفر ل جاء ّثا ُايدنبم الي التوراة 

نموركل وأن الأرض ل م فد الأمان ثر أن ارب ورأى )٠( 
•٠ يوم كل شرير هو لءا قبه أفكار 

٠فلبه ل وتأسف الأرض ل ان الإنعمل أنه ارب فحون  ٠١)٦( 

يا،لخالوئاتعلمه بمهل لر اش أن عل كذللث يدل فانه نحه رغم العقد وهدا 
٠كيثرآ علوا يقولؤن عما تعال ٠ اش عل ياليداءة القول إل ويودي وجودها دل 

اكرفةلتوراة اش 

جوزوايل ، والذنوب الحaلايا من معصوُان غير الانبطء أن الهرد د يلاق 
٠أزواجهى من النساء وصالب الحمر وشرب كارنا المنكرات يرتكبوا أن عليهم 
•ارب عثت ي يقبحون كانوا وأنهم 

اييواُتواسفار بأيدتّبمم الي التوراة لصوصي عل يعتمدون هدا ل والهول 
Iنصه مجا ايكونن محقر * ٢٠اكاسّم tf الاصحاح رر ق جاء فقد ث  ١١٦الملحقة 
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.٠( كرا وغرس فلاحا يكون رح وابتدأ را ( ٢٠)
.{( حبائه داخل وتعرى فكر الحمر من وشرب ٠، ( ٢١)
•٠ خارجآ أخويه وأحم أيه عورة كنعام أبو حام فابمر ( ٢٢)
الوراءك ومنيا أكتافهما عل ووصعاه الرداء ويافث صام فأحد ء ( ٢٣)

٠(( أليهما عورة يبمرا فلم الوراء إل ووجهاهما أيهما عورة ومرا 
٤٢( ) g ا الصغر ابنه به فعل عا علم خمره عن نوح اصتيقظ فلما.

٠٢( ) g لآخوه يكون العبد عبد كنحان ملحون فقال ».
;نصه ما التكوين مفر من عثر التاّع ء الإصحاح را ل كيلك حاء َةا 
حافلأنه معه وابناه الحبل ق ومكن صوغر من لوط وصعد ا ( )٠٣

.ء وابنتاه هو المغارة ق نكن صوعر ق يسكن أن 

١٣( ) g رحلالإرض ل ولمى ثاخ ند أبونا : للصغرة البكر ونالت
•ا، الآرض كل كعادة علما لدخاى 

٢٣( ) g نسلا أبينا مءن فنحيي معه ونضطجم حمرآ أبانا نقي هلم )).
٢٣( ) g م*واصهلجعت البكر ودخلت الليلة تللث ل خمرأ أباهما فسقتا

.« بقيامها ولا باصهلجاعؤا يعلم ولر أبيها 

٤٣( ) g اصتلجعتقد إق لا.صغرة قالت البكر أن ق.الغد وحدث
.(٠ معه اصهلمجي فادخر أبمآ الليلة خمرأ نقيه أي مع البارحة 

٠٣( ( g واصطجعتالمعرة وقامت أبمآ انليلة تللمث ي خمرأ أباهما فسقتا
.g بقيامها دلا باصجاءها يعلم ولر 
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,t( أيهما من لوط اُنتآ نحيك )١ )٦٣( 

الذيالثاق صموايل محقر عن عثر الخالي ا الاصحاح )ا ل وحاء 
تيأيدم 

ّطحعل وتمنى سريره ءن تام داود أن الساء ونتا ق وكان » )٢( 
.ء حدآ الفلر جميلة المرأة وكانت تستحم اعرأة السطح عل عن فرأى الملك ين، 

٠بمشع ، هذه ألستح : واحد نقال المرأة عن ومحال داود فارمحل » )٣( 
•٠ الخثي أوريا امرأة أبمام بما 

وص*عها فاصهلجع إليه فدحك وأحدها رملا داود فأرمل )ا )٤، 
• ١٣إل.رجت م طمثها *•ن مطهرة 

٠و حيل إي وقالت داود وأحثرت فأرسلت ارأة وحيلت  ١١)٥( 

زوجأورإ من التخلص داود محاولة الثاي صمواتيل صفر سوق أن ولعي 
;المفر قوو ذلك بعد ، لقتل الخرب إل وإرّاله الرأة 

٠٠ بعلها ندبت رح-لها أوريا مات قد أنه أوريا امرأة سمعت فلما رر ( ٢٦)

امرأةله وصارت يه إل وصمها داود أرمل التاحة ءضت وفا را ( ٢٧)
■٠ ارب عتثما ل قمح داود فعله الذي الأمو وأعا ، ابمآ له دولدت 
جاءتالدي للولد اس وامحاتة لداود الرب معانية مرد الفر تاع يم 

مُهاواصطجاعه أرويا امرأة عل دخوله م وصيامه داود توبة م به (( بثشح )ا 
أنبياءمنزله مضوار تعرى النصوصن  ٥٠٨٦و-٠ صاليمأن اسمه ولدآ ومحلي فتحيل 

•الهود نفوس ف إّرابل مح، 
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اسراثية

مناللام عله المح قرية وهي نمرانه إل نسة ; الأ'صل ق النمح.راوة 
والمرانةوالمرانة » ونمورية ناصرة اقرية هده مى ون٠ الخليل أرض 

.النصارى واحدة كدللغ 

•للانجل المتسون وهم المارى دن فالمحرانية ; الإصهللاح ل أما 
،الإنجل أهل دن ءل عالما المرالمة صارت ض اكحديد عل أعرف ولا 
كتبإذ اللائي الئاي القرن أواتل ق الض بمدا اللففلت هدْ وجان وقد 

م ١٠٦عام الوجود 1( تراجان n الإءبراطور إل اصثا ل والمأ وكان ٠ ا؛ن د٠ 
1فقال لا.مبحي\ن تعديبه طريقة فيه يشرح كتايآ 

أِالهمأي وهي الأنة الخلرينة عل نصارى بأنهم ١^٦^١ عن عع جرت ؛ر 
فإذابالفل مهددآ و؛الثة ثانية الو*ال علتهم أعيد أقروا فإذا مبحيآن كانوا إذا 

إلاكهمة وجهت وقا- » : بلن يقول م U فيهم الإعدام عفوية أنفذ أصروا 
.(ا نصارى أنهم فاكروا أصحاحا باّماء تديل ب ن.خب كثتر 

:وأعال تارك الند يقول إذ الإم ها-ا أحدثوا أنهم القرآن من يفهم وقا، 
.(( نصارى إنا قالوا الدن  ٠١

الأنه عل ، الاتُم عايه المح أتباع عل تعللى كدك فهي يحثة المأما 
ءلتهااسح ؛ته.ون لا الواقع ق >yY، لأن ى المار عل الأن ١^٠^١ يبض 



وسلمعابه افد صل رسوله سنة ي ولا مال افد كتاب ق جد لر ولذلك ث اللام 
كذلاثسماهم كا نصارى أنهم القران علتهم أطلق وقد مسيحسثن سميتهم 

صأهلالكاب،وأهل 

'نحريفمدن اممترامحا وما اأوسعة 

وتاسأب غير من عمران فة ١ *رمم ءن ولد اللام عليه الميح أن الثاينه 
الكابي واذكر ٠ ; فقال ولاينه قصة العظيم القرآن ي وتعال بارك س ام 
فأرملناحجاأ دونهم ■ ٢٠فاتخذت . ثرقيآ مكاآ أهلها من التذت إذ مريم 
كنتإن منلث، يالرحمءن أعود إي قالت ٠ صوأ دشرٌ لها فتمثل روحنا إليها 

غلامأزيكوزل فالت . زكآ غلاما لك لأهب ربك رّول أنا )مما يال . نقتا 
ايةولنجعله هإ>ث عاي؛ هو ربك تال كذلك قال . بغيا أك ول؛ بشر محير ول؛ 

فأجاءها. تصيآ ءكانا به فانتذت فحملته مقضيآ. أمرأ وكان منا ورحمة للناس 
فناداها. منبآ نبآ وكنت هذا قبل ت ليتي يا قالت النخلة جلثع إل المخاض 

النخالةبمنثع إلك وهزي • ّريا تحتك ربك جعل ند تحزي ألا تحتها من 
أحدآالبشر من ترن فانا عثنآ وقرى واشري فكر • جنتآ رطآ عليك تاقهل 
تحمله؛ومها به فاتت . إنيآ الثوم أكلم فلن صوما للرحمال ندرت إق فقول 

وماسوء امرأ أبوك كان ما هارون أخت يا . فريا ئيأ جنت لقد مريم يا قالوا 
.صثثا الهد ل كان 4ن نكلم كيف قالوا إليه فأثارت . بغيا أمك كانت 

وأوهمايكنت أرنما برلأ وجحلنى ٠ نبيا وجعلي الكتاب ناي ١ الند عبد إق قال 
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واللام. ثقأ جارآ بملي ^ بوالدي وبرأ . حأ دمت محا والنكاة بالصلاة 
,« جماأبعث ويوم أُوت ويوم ولدت يوم عنأ 

الئلاصتجاوز أن بعد بعث اللام عله عسى أن الآ"مار تواترت كا 
؛يقول إذ اللام عله عيسى دعوة العظتم القرآن صح أد وقد ءمرْ من 

لكمأخلق أف ريكم من آية جنكم ند أف . لّرانل بنج، إل رمرلأ وأ 
والآ؛رصالآَةه وأبريء اش بإذن طثرأ فتكون ب غانفخ الط؛ر كهيثة الخلتن من 

ذلليق إن يؤتكم ق تدخردن وما تأكلون بما وأنتكم الد بإذن الوى وأحيي 
بعضلكم ولآ-ءل الترراة عن يدي ؛؛ن اتا ومصدثآ . عومتن كم إن لكم لأية 

وريكمرينا الد إن • وأءليمن اش فاتقوا ريكم من آية وجثكم عليكم حرم الذي 
أنصارىعن قال الكفر مهم عيسى أحس فلما . ستقيم صرامحل هدا قاصدوه 

امناربنا . ملمون بانا واشهد باش امحتا اش أنصار نحن الحواريون فال الق 1^< 
محرواش اش ومكر ومكروا . الثاهدِن مع فاكسا ارمحرل واسعتا أنزلت بما 

الذننمن ومعلهرك إل ورافعلث متوفتلث إي بى يا الد فال إذ • الا'كر.ن 
مرجعكمإل م اقيامة يوم إل كفروا الذن فوق، ايمك الذن وجاعل كفروا 
ثديدأعداأ  ٢٠٣٠فاعدكفروا اإن|ن فأما ٠ تخالفرن فيه كم فيما يتكم فاحكم 

الصالخاتوعمالوا امنوا الدن وأما . ناصرن من لهم وما والاخرة لدبا اق 
والذكرالايات من عليك نالوه ذللث ااذلا،0ن. مح، لا واش أحورهم فيوفيهم 
فيكونكن له تال "،٢ تراب من حالقله ادم كثل اش عنلم عيمى مثل إن ٠ الحكيم 

منجاءك ما بعل. من فته حاجك فمن ٠ المرن من كن فلا ريك من الحق 
موأنفكم وأنفتا وتاءكم ونساءنا وأبناءكم أبناءنا ليع تعالوا فقل الحلم 

إلاإله من وما الحق( القصص لهو هدا إن . اماذبتن عل الد لعنة فنجعل ننهل 
.الحكيم العزيز لهر اش وإن اش 
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لسمةو"ضبفه اليهودي شاول 

عنوفتنتهم النصارى ؛تعذيب الغرُتن التهود أحد ه ثازل را كان 
وكان٠ اييحين بقتل راصيآ كاف أته عل التصراثمية علماء وبجح ٠ ليّهم 
السجن،إل وسلمهم والماء الرجال وبجر المرن ودخل الكية عل يطو 

الخماعاتإل دمشق إل رماثل من4 رمحللب الهودي الكهة رتيس إل مدم وأنه 
أورشلمإل مومثن يرنهم اء نأو رجالا الطريق ص أناّآ لجد إذا حى 
.م  ٣٨عام ذلك كان وقد 

الاليهودية الديانة ل قتلا ي بثر ممعم )ا أ ه نفءن محاول ويقول 
علاليهودية الديانة ل أميم وكتت وأتلفها يافراط اث كية أصعلهد كنت 

•ار آباي ملدات و غثرة أوفر كنت إذ جنمح، و أ/اي ص كبر.ن 

لتحريقهاائسيحية ل بدخشادل 

تعديبالمب>جنل اهمة للمدمشق إل نوؤلريقه شاول كان وبينما وفجاة 

،٠ بولس  ١٠و"س ، به آ*ى وأنه المح يوع رأى أنه زعم إذ م  ٣٨عام 
وعندمحا٠ ; مقول ا؛ الرمحا أعمال  ١١ق القصة هده الإبجتل ءاحب لوقا ويدكر 

الأرضءل نقط الماء من نور حوله أيرق فيخة دمثق من قريآ بور كان 
؟محيي يا أنت عن ; فقال ؟ تضطهدي ألاذا ئاول ناول ت قاتلا صوتا ومحمع 
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^طيمييه

.البنارة  UU.نونابة امن كص 

 U اللام.عده بى عل الزل محال اث كاب عل نطش الاصطلاح ق
;وحل عز بقوله الإغمل هدا ومال تارك اش وصف وقد 

التوراةعن يديه ض ،يا ع.صدثآ *ريم ان بعيي ئارهم ا عل نفينا وء 
وموعنلةوها-ى التوراة ءن يديه بين فلآ و.حصدقآ ونور هدى فيه الإنحيل واتيناه 

.ا( للضث 

علما،محن أحد يذكر ولر ى المار عد له وحول لا الإنحيل هدا أن بيد 
اوإمميكته لر اللام علته عثى أن ويبدو • *نه سخة نرأى أنه اكاريخ 

رغبعد المن الق الأ'؛احثل و ذكره ورد وى. اّرائيل اي و به يشر كان 
;يقول إذ 0 الراح الاصحاح ل انحتله و ز ذكْ فقد ، اللام عله التح 

اللكوتبيثارة ويكرز عجامعهم ز يعلم اّبمابل كل يملون يوع وكان لا 
.(٠ الثعب ل صعق وكل •رض كل ثم؛ثنى 

أنإذ ، الإمحل هى الفقرة هذه ق وردت الق اللكوت بشارة فإكلمة 
.•سمالإنجلهمالثارة

:فول إن منه الأول الإصحاح ل انحثله ل مرنص ذكِْ َئا 
النم«اكوت ببشارة ز يكر الخامل إل يسوع جاء يوحنا أملم ما بعاء و  ١١
•" بالإنحثل ا وامنو فتويوا الن •لنون واقرب •ان الز آل قد ت ويمول 
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وبينالآ'"حرى الآ'ذا"جيل أصحاب بين، النزاع يقطع لر أنه ءثر ٠ اكلم واجة 
يالتماري رأى وقد النمرانة ق مططن الامثراطور لحل حى الكنية 

1د-؛نيءن رءنهم ، ورسوله اش همد اليح أن يعتقد من فمنهم التنازع غاية 
اكريينالسعين أحد اريوس وكان ؛ والآ'زلة القدم صفة له اش ان أنه 

تنشركانت الق الامكندرية كنية عقاوعة ه نفعل أحد قد الدعاية قوي داهمة 
مقرأودع1تّاا الكنية هده محارب اريوس فاُحد المح يالوهية القول النا'ّن ؛؛ن 

ألومةيوهم مما الكنبة تؤيدها الق الآناحتل ق حاء .،نا مذكرآ اش بوحدانية 
وتعالتبارك الق حاقه مخالوق ممنوع المسيح أن ويثيع يديع وكان • المح 

:القبطية الأمة كاب . آن ا.ن ولبسإلها'ولأ 
هأ-هإمحاد ل سقت أحرى فثات عل ل آريوس ذنب ليس لدنب ا» 

تأثيرمن كان يا ثديدآ يكن لر الفتات تللث تاثثر ولكن عنها هو فأنود البدع 
وعمالتعليم هدا انتثر حق الألوهية سر ينكرون ن الكثير جعل الذي آريرص 

،ورسوله الق عبد المح أن تعتقد اريوس رأي عل أصيوط كنية كانت وقد 
,اريوس مدهب يريدان قلمهلين وأصقفية مقدونية أسقفية كانت وكدللث 

أريوسعل للقضاء حيلة كل نعمل الاصكندرية ي الكنية أّخدت وقد 
،منه محيرهم وأنه آريوص لعن المح أن بملرس الطريرك لزعم و*دب 

سبيييا ؛ له فقلت الثوب مشقوق النوم ي المح رأت إق ت بْلرص وقال 
.معكم تدخلوه أن فاحذروا اريوص ل فقال ؟ ئوبلث سق من 

اكتازعهدا ووحد المرانية ل الرومان اُبراءلور قسطنْلين لحل ولما 
التنازعهدا إيقاف حاول لحقيقتها عارف عثر الديانة >إوه ءهد حدث وهو 

يفلحل؛ فلما الحموءات هده لوتف وخصومه اريوس يكاتب وصار بالحق 
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اُتدعبمكان الذي السح يالومة القول وهو الأنم المذهب نصر وتد 
،أمشق وألف وسعماثة ثلاثون وخالفهم أمشق وثلاثمائة عثر ثمانية بولس 

ُالومةاامائال^ن لقول إلا يالتفت ب نمطنطى اطور الأمم أن الغريب والعجب 
•يقول ءذ ايطرثق ا.ن يصفه ارأي هذا لآصحاب خاصآ مجلمآ وعقد المح 

وجلسعثليمآ خاصأ مجلسا أمحقئآ عثر والثمانية للثلاثماثة الملك وصح ا| 
سلطكمثد : لهم وتال إليهم ندفعه ونضييه وسيفه خاتمه وأخي معلهم وي 

وصلاحالدين قوام فته مما تصنعوا أن لكم يسم ما لتصنعوا مملكي عل الثوم 
عنه.وذب المرانية دن أظهر ؛ له ونالوا صيفه وقلدوه الملك ماركرا • الزميرا 

يعلمهأن للملك ما منها والثراغ نن الفيها كتابآ أربعتن له ورصعوا 
حرمجتالتارخ هدا ومن • ُه يعملوا أن للأماقفة يملح ما ومنها به ويعمل 
عد١ناجيل اجمح رمميآ ١لغيت و مجخالفو٠ وحورب ١لمدهب هدا مخالفة 

•يوحنا وانجل لوثا وانحل مرقص وانحل ز انجل وهي الأربمة الآ"ذا-مل 

اسل،ت—ى

عثرالأم المسيح تلاميذ أحد الحواري مق هر الأنحل هذا مؤلف 
اكراثبجباة من السلام عليه بالمسيح اتصاله قل كان إذ ، العثار ممى ويعرف 
قعمله كان رقد ، بالعثارن آنذاك يرفون الفراتب جباة وكان للرومان 

دخولهكيفية انحثله ل مق ذكر وقل . بفلطن الحلل أرض من ناحوم كفر 
:انحيله من الناصع الاصحاح ق يقول إذ المسيح .ن دل 
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اسمهالخياية ءحتان عند جالسا إناآ رأى هناك ءن مجتاز يرع رمما 
وحطاةعثارون إذا الت ل «تلكء هو وينما ويعه نقاء انبض له ءةاJا «,ق 

نالواانفرسون نظر فلما ، وتلامذء يوع مع واتكاوا جاءوا ق، كيِون 
تنم دار يوع صمم فلما V وا-محطاة العشارِ'ن مع معلمكم ُاكل ذاذا ; لتادميدر 

أزيدإي . هو ءا وتعلموا فاذهبوا ، الرصى بل حلبيب إف الأصحاء بمّاج لا 
.التربة إل خهلاة بل أبرارأ لأدعو ات ل؛ لأي ذبيحة لا رحمة 

أنهيدم فبعضهم ; الأنحل هدا تدون تاريخ ي ى المار اختلف وفد 
أكأنه يقول وبعضهم ، ٠٤١عام ألف أنه يدر وبعضهم م  ٣٩عام ألما 

فلويئوسبان علما فيها أك الي السنة نحدد ولر ءاوديوس الامثراؤلور هد عق 
٤٣أو ٤ ١ أو  ٣٨أو ^١٣ عام أك إله هورن ويقول • نة عثرة أرع حكم 

.م  ٦٤أو  ٦٣أو  ٦٢أو  ٦١أو  ٤٨أو 

أكالذي البلد ول الإنحثاى ,ما كتب الق الاغة ل كذلك عوا -نار رقد 
بالريانية.كب أنه يقول ض و٠•نهم بالعبرية كتب، أنه يقول عن فمنهم فيه 

،ب1لوزاليق ي أنه يقول من ومنهم أورشليم ق كتب، أنه يقول من ومنهم 
.نية التوق إل •ز-ومه ل راختاغرا بالوناآثة إلا يعرن، ب أنه عل وأجمعوا 

لالسالآء عليه المتح رغ بعد قلن قلز حلويلأ يبق لر مق أن والمحرونر 
٠ ٧٠ع،'م مات حق احبنة ص بار واستقر بالميجية يبئر كمرة بلاد ل جال 
٢٣٠٠و؟^٠ الحبشة ملك أعوان أحد يه أنزله مبرم ضرب أثر عل الحبشة ببلاد 
ولاثنحو -ّا قمى أن بعد الحبشة ض باز ٠  ٦٢منة برمح 'ذعن ه أنيقول 

•ّة ثر."ن عئ 
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احرالغازي علما، مض أنكر وتد . بملة الآ"ول إل بمن لا اخر يوحا أنه 
كانالذي الوتت ل الحواري يوحنا إل الأنحل هدا بة اللائي الثاق القرن 
أحدينقل ولر ، الحراري يوحنا تلصد بولكارب تلصد أرينترس فته يمس 

.النسة تلك صحة أمتاذه ءن مح أريتتوس أن 

تضف*ن يوحنا إنحتل كافة إن ا النصارى علماء مص فال وند 
.٠ الامكدرية مدرمة طلبة هن 'ئالب 

•حمماثةتالتفها ل اشترك الي الريه]اذة اشارف دائرة ق حاء كا 
مروركتاب ثلث ولا مرية لا فانه يوحنا إنحيل أما ا1 ؛ النصارى علماء مجن 

يوحناالقديسان ومما لعض مضهما الحوارين من اثتن مضادة صاحبه أراد 
الديالحواري هو أنه الكتاب متن ي ا،لزور الكاب هذا ادر وفد ' ومي 

هوالكاتب يأن وحزمت علاتها عل الحمالة هذه الكنيسة فاتحذت السح محبه 
يقينايوحنا عثر صاحبه أن مع نصآ الكتاب عل اممه ووضعت الحواري يوحنا 

ينهمارايطة لا الق اكوراة كتب مص ،ثل كونه عن الكتاب هذا بمرج دلا 
جهدهمسهي يدلون الذنن عل ونشفق لنرأف وإيا ، إله نت ُن دين 

لالكتاب هذا ألف ١!،،•^ الغاسفي الرحل ذك رايطة بأدهى دلو ل؛ربطوا 
محيىعليهم تفح أعمالهم فان الحلل الصياد يوحنا بالحواري اإ؛افي الجز 

.هدى« ض عل لجعلهم 

أو٠  ٩٦أو م  ٩٥سنة كتب الإنحز هدا أن يرى التاحشن بمص أن عل 
.٠  ٨٩أو •٧ أي  ٦٩أو  ٦٨محسة كتب أنه يدعى ويمضهم م  ٩٨

نصالذي وحا-ْ هو يرحنا انحل أن يقررون النصرانية ٌورر وعامة 
يوكاءوهذا الألوهية هذه لتقرير "ألف أنه عل يدل مما التح "ألوهثة ءل فته 
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نسأاش وشريعة النبوات أمت وهل V أيضآ أنت جنت وهل الفتنة نخعي ب
؛فقال عاد عدا يوع تال والا , (( الشيه|ان صللها الق الثمة اليهودية أيتها . عنسآ 

 Iتال ١٠كل من بريء أق الآرض عل اكن ّكل وأشهد الماء أعام أشهد ق إ
،اش لخكم وعرفة اعرأة من مولود بشر م يمر من آعنلم أق من عق الناص 
,٠ البشر كاثر أعيش 
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،ايحرثة الثمس تحت فاجلس الوصم تقامات عل نفك عود ٠ ~
I(الشتاء ق الملل الرداء وارتد الماء تحت الطر أيام وعش 

منتقرب لا ، اللذات محار اجتب ، الدنة الراحة ق مكر لا ء — 
.« نه أنت الذي ُالكان 'أس ولا الآرض عل نم ، زوجظلث 

الوحق محعرأ أو عفلما تتخش لا حق حذرآ فاءش مثبت إذا 1 — 
.٠ نمة تبتلع أن ناحنر ائاء محربى وإذا نمة تدوس 

—٠ الرديء عل تحزن ولا للديذ تمرح لا ء — 

;فتقول الهند ق الطقات ونذل١م ا-محالمة بدء متو فوانتن وتذكر 

وخاليا، إدراكه ولا الظلام ءٍاُة ق مغمورأ الكون كان البدأ ي )ر 
محباتق كأنه بالوُي ولا بالعمل تصوره يتلاع لا ، مميز وصف كل من 

الالق بذاته الوجود الول إرادة تعشت الانحلال مذا أمد انقضى فلما عميق 
متلأدآالآخرى وأصوله الحمة وعناصره مرئأ  ٣١هذا فجعل الأبمار تدركها 

إلايدركه لا الذي يرهما حكمة فانتقت الخاللث الظلام فاثعآ الآقدس بالور 
جرثومةفيه ووقح أولا اتاء فأوجد الختلفة الخلوفات مادته من يثرز أن العمل 

علالصلبة الذات داخلها وعاثت الذهب لعان لامعة بثقة الخرثومة فصارت 
محنةالبيضة ل برهما لبث أن فبعد ، الكاتنات جميع جد وهو برهما صويْ 

البيضةهذه إرادته بمحض الول مم الثثرية نثن الملاين تعادل وهي برهمية 
وخلقامحمه كائن لكل وعن والكائنات والآرض المماء منهما وصنع نمين 
وأمامهالزمان وخلى الخن م>ن مرئية عثر طائفة وخالق الالهة مجن عديدآ عددآ 

.نوالكامحتريافمه البرهمي،ءن خلق م ، والخال والبحار والأنهار والكواكب 

٥م — والفرق الأديان ١" 



الطتاتهذْ عن لكل فكان رحاله من رالثودرا فخذه عن والويشيا ذراعه 
.النحو هدا عل مزك 

اكليقاتهده من طقة كل وظائف عن ُالممصل منو شراتع حدثت تم 
:فمالت 

;٠ وواجباما وظائفها الهندومحي ايحتمع طمات من طّةة لكل و، 

هوفكان دينهم ل الناس ويارثاد واضاليم باكلم يثتغل أن هي الم ف*ل 
,والقاصي وانكاهن الُلم 

الصدقاتي وينفق اامرادا'ن ويقدم يتعلم أن وظيفته فكاث يا كثي أمجا 
•وشمه وطنه عن للدفاع السلاح ونحمل 

العلميةاشاهد عل ويتفق المال ومحع ويتجر يزرع أن فعلته ويثيا أما 
.والدينثة 

.الشريفة الثلاث الهلوائف نحدم أن فعليه ثودرا وأما 
;الراهمة ءن فقالت طبقة كل احمماصات منو نوانثن نفلت وقئ 

القرالنمليم ولإريلئ« وتعاليمها الويدا أمحقار يدرس الراهمة يقوم و٠ 
كنزعل همي الم نحافغل أن ونحب ، طريقهم عن إلا الأس من تقل لا الق 

,(( والدينية المدلية الثرانع 

٠ا( الدنيا صفوف من الأول الصف ل وضح برهمي ولد إذا و٠ 
وأحكامه. وحده به نبسبب الالهة جمح لاحترام محل وال؛رهحي را 

.« الأمتان هدا بمنحه الذي هو القدس والكتاب العالر ق حجت 
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.« ُوجود كل ي الحق وللرهمي الرهمي ملك الُالم ل ما كل »

 nلهعبد م الدي الثودري مال بملك أن له حق انفر ما إذا الرمحمي و
.٠ لسده مملك ومحا نالعد فعل ما ءل الملك بمازيه أن غر من 

.٠ الثلاثة الرامل قتل ولو بدب همي اير يدن لن ئ٠ 
،القدص بالكاب عالي برهمي *-ن خراجا ؛،لي أن للملك يسم، لا و٠ 

• ٠٠ولايته ل برهمي جوع ءل بمر أن يجوز ولا محتاجا الملك مات ولو 
إذا— وليهلرده الحراثم حبم ادؤرمحا ولو برهمي الملك لتجنب وه 

٠،( بالى يصيبه وألا أمواله جمح له يترك أن عؤ، مملكته من، - — رأى 
.(1 ال;راهمة امتثارة دون كان مهما أمرأ يقطع ألا الملك وءل '٠ 

:مالإ'ن،نو ■ءنها فتقول الكاثتريا طقة أمحا 

لآ"نملحون الد'ن هم وغرها ويدا بكب عقولهم تغدت ااذ,ن إن  ٠٠
.(٠ اواس حكام أو محام أو ملوكآ أو قوادأ يكونوا 

الجرداخرام ااكاميا عل وللملك ; اتكاضريا من الملك »يمب 
.« م لقانده

،إنان إنه : يقال بان وذك ْلغالآً كان ولو بالملك _ ألا ومحب 
.(أ الثرية الملك صورة ي تنجم لوهيه  ٠١محا/

■>ناويأيعيش ي التاشتر • . الجد؛ت يغثر يثتزل أن ي للكائتر محوز ولا  ١١
. IIالملم وفت ل ض 

لهميعد أن الملك وعل ، زيا، أول عند يتجمعوا أن الكاشطر؛ة وعل  ٠١
. IIوأسلحه ارب د عد 
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ومحماردكة عل الإملأم نل فارس بلاد ل يطلق الق هذا كان وتد 
لبّئا ، مروان أنو والد ناذ عهد ل ظهروا الذ.ن الأول الثتوهمة أصحاب 

وتد، انلحرم بائك له يقال رجلا ب١iم١ منهم جماعت لأن ء يالبايكية ءا هؤلاء 
مادأالأرض ق هؤلاء عاث وتد ، اذرييجان بلاد ق العنهم أيام حرج 

,اللمز حوثن وهرموا 

لقتالهمتوجه المعمحم مجن صاحب الأضن أن وعثره الأثثر ا,ن ويذكر 
لّامرا إل به نأى بابك أسر من معه نحش ما وا-لحايعة الخيل من واتخذ 

أمرم ورجلاه يداه تقطع أن العنهم فأمر ومامحن وعثرن ثلاث سنه صفر 
.مامرا بدنه وصلب حرامان إل رأصه وأنقد* بطنه وغى بذمحه 

تيهابمنمع للة قم كان َئا محرم كل يبيحون ايابكية هؤلاء كان وقد 
امرأةإل رجل كل نثب الماء يتناهون م سرجهم ويطمثون ونالهم رجالهم 

هذاوأن ئالأمطاد امتحاله' امرأة عل استول مءن أن ويزعمون ، حا نظفر 
جاهليةي برجل يومنون كانوا كذلك أنهم مع ؛ الباحات أطيب مءن الصيد 

وأنهنبتا كان أنه رزعمون نروى يدعى الإسلام نل ملوكهم من كان الفرس 
.والسلام الصلاة عليهم الأنبياء ساتر ومن محمد من أقفل 

حمدأنله يقال منهم رجل إل لمة القرامعلة اسم كيلك عليهم ويهللق 
فصادنهحباته بدء ق الزهد إل مائلا الكوفة أهل من راعثآ كان وند نرمط 

٠ا يوقهيقر يديه وبتن قريته إل متوجه وهو طريق ق الياطية دعاة أحل 
سافرتأراك ; حاله يعرف ولا يعرنه لا وهو الدام لذلك قرمط حمدان فقال 
:حمدان له فقال حمدان فرية هو موصعا فدكر ؟ مقصدك فان بعيد موصع عن 

هدالر إل مائلا راه فلما C السي تعب من لتستر القر هدا من بقرة اركب 

>;سمو">ق-مِ  ٨١ِ



















تقاربمدة ق نزوله ويكون وخاصته وطعه اليح *يل قوة يرث من الكليم 
عشرالرابع القرن يعي مريم اِى والمسيح الأول الحليم بن كانت الي المدة 

•الهجري 

أرملالفهلري الشبه هدا أساس وعل المح بمهلرة شبهآ ل إن ٠ قول يم 
وتلالصلب لكر أرملت فقد الصليبية العقيدة ليدك المح بام العاجز هدا 

.ومعال مميي عن كانوا الدي الملائكة ثع الماء من نزك لقد انلخنازير 

٠أوهام إزالة ٠ ي أحمد غلام بدلك صرح كا — الدن نور له لص وتد 
بدمشقالراد ولكن المعروفة دمجشق هي ليست المح فيها ينزل الي دمشق أن 

.استعارة دمشق كلمة وأن يزيدية طبيعتهم رحال يكنها فرية أنها 

هدهدمشق ق عفليم لأمجر فأنزلي بدمشق شبيهة فاديان قرية إل ٠ قول يم 
دخلهمن الدي المسجد من اليماء المارة عند مرى بهلرف (( تائيان عي يء 

الإسلامعن المرتدون أت«اءه إليه ليهح بنائيان بناه الذي المجل يض • آمجتآ كان 
سينزلالي أنها الناس ليضلل بيضاء منارة عنده وجعل الخرام للمجد مضاهاة 

*ه نفيعي المح عليها 

اتنعوةدعواه 

يقاديانلمسجده إماا أتباعه من الضالن أحل عن قد أحمد غائم وكان 
كانإذ الغلام جنام أحد هدا الكريم عبد وكان الكريم عبد له يقال كان 

.الغلام بدلك صرح كا الدن نور الحكيم الئاف ابمح 

-٩•-



























اءدادج

;

•مفمل أي • خارج جمع اللخة ي الحوارج 
طاممة، عنا والراد ، الخى الإُام طاعة خلع عن ؛ الاصطلاح وق 
طالبأي ى علي الراقد انيلمة االومت؛ن آمر عل خروجهم أول كان مخصوصة 

.ه عتالد رمحي 

:ثق أسماء ولاخوارج 
.اإل١ر^ت ، الواصب ، الخرورية ، الشراة ، ايحكمة منها 

ث.إلا حكم لا كلمة لتردادهم : المحكمة لفظ علهم اطالق وإى 
وجلم ث ألمهم ثروا ألهم زعموا !!؟■لهم : الثراة لفظ علهم وأطلق 

٠وثامئ كتضاة ثار حح الشراة إذ ، باعوحا أي 

الراشداممة ض خرجوا بما لألهم : ا>ورة لفظ علهم وأطلق 
وبمالالأول والراء الخاء بمح ٠ حروراء قرة إل انحازوا عنه اش صي، رص 
.الكون بجوار و،ني؛رين ، كذللغ الراء مده بفم 

■طاو_، أي ى م، اتحداء ضب ي، يالختهم • التواصب لفظ علهم وأطلق 



أيالومنثن آم بمص و غال عن كل عل اللقب هذا غلب فقد محه اش رمحي 
.عنع اش رمحي البطن 

عليهاش صل الرسول قول حن نهوه ال1 : ا،ل\رق ازس علتهم أطلق ؤإنحا 
٠الرمة ٌن المهم مروق اك,ن من »ءرةون ت وملم 

خاصام منهم زقة لكل صار وتد ، نى فرتآ الحوارج صارت وتد 
.والآُاضية كذلكعئلالآزارق؛ن 

الحوائجفرق 

،الأول الحكمة وم كثري رثيسثة زرق ٌّع إل اندوارج ^٢ 
.واضالة . و\لأب\ب . وانمحاريْ واكمرة. والجدات. والأزارقة. 

علالاتفاق كلها الفرق سه وبجمع ثق فروع الفرق *ذه من وتفرع 
رصيومن والخكمن الحمل وأصحاب عنهما اش رضي وعثمان عر تكفتر 

إذاالإمام عل الحروج ووجوب  ١٠٠أحد أو الحكمن صوب ومن يالتحكيم 
.شل نظرهم ق ولو جار 

الأوو()الخكْة 

أي.ن عل اراشد انليفة أتباع ض صمتن ق الخرب وجس اشتد حينما 





إلاحكم لا : الرجال حكم كد : م ونالوا ت اش رمحي الراشد اممة 
إلانحازوا ل الكوفة معه يدحلرا ول؛ وكمروْ عالمه الحروج آظيروا م • ُُه 

•الكوفة ٠>، القرمحة حروراء فرية 

للصلاة.الكواء ى اش وعد للقتال رم ى ثث عليهم وأمروا 
عنهاش رمحي عش علم فلما ١لارمح مولأء مجن كتع خلق واننحم 

فحاجهمعنهما اش رضي صاس ى اش صد إليهم أرمل بمروراء ُا-بماعهم 
ءلاءةأل بعضهم رجع كان ؤإن بمل١ثل تأت لر *حاجته ولكن ماس الد.ن عد 

ونصحهمالطاعة لزوم إل ودعاهم ءت اش رضي علي إليهم فخرج الحلمة 
البكريالكواء اش.ن عد إله فاسأمن عليهم حجته ووضحت 'نبههم ولغ 

خلقإليهم والفم التهروان إل متهم المافون وانحاز الفرمان *ن شرة عح 
وعبءن اث صد عليهم ألفآوأ*روا عشر اثني يلغوا والكوفة المرة أعل من كير 

عقهي علق محل *نهم تمرب رجلا رأوا التهروان إل ؤلريمهم وي الراّي 
الأرتى خاب الد.ن عبئ أنا فال ؟ أنت من له وقالوا به فأحاطوا مصحفآ 
آييلث*ن ممعته حدي؛آ حدثتا ؛ لي فقالوا وملم عليه اش صل اش رّول صاحب 

اشرمول فال ت يقول أي ممعن فقال وملم عليه الد صل اقّ رمول عن 
ا،لانيمن حير والقائم القاثم من خثر فيها القاعد فتنة متكون وملم عليه اش صل 

،قاتلا يكونن فلا مقتولا يكون أن اّتءلاع فن المام من خ؛ر واال١ثي 
عثماني تقول فا نالوا خيرآ عليهما فأنى وعمر بكر أي ي تنول فا نالوا 

علمآإن أفول : قال ؟ التحكم ق تقول فا قالوا حيرأ. عليهما فأتى وعلي 
نتعلمتهإنلث قالوا ٠ بصيرة وأنقد دينه عل توفأ وأشد منكم اش بكتاب أعلم 

أيعتقك ي الذي عدا إن له قالوا م أمماتهم عل الرجال نتع إمما الهدى 
أمانيوما فأحيوه القرآن أحيا ما ; الند رحمه قال . بقتللش ليأمرنا المحق 































،لا ت تال ؟ أحد بكم أعلم ، له فقال ، الخوره مولأء أحكام من أصحاي 
،بك يوى وأن نعم قال ؟ مكروهآ عر تخاف أو : تال ، فارجع : قال 
قاتلي.من إلا أقاتل ولا أحدآ أحبف ولا سفآ أجرد لا فاق تخف فلا ; قال 

مالبه فر وأدجان رامهرمز يثن ما وهي  ٠٠ءآنك زل حى فى مم 
المالذللث فحط رجلا أربهض مرداس أصحاب قارب وقد زياد لأ_ن محمل 
قولوا; وقال ن الرمل عل البار ورد أصحابه وأعهليات عطاءه منه وأحد 

فقال؟ الا؛ني نيع فعلام أصحابه بعض له فقال ، أعطياتنا قبضنا إخما لصاحبكم 
بلالأبر وبينما نقاتلهم فلا الصلاة يقيمون َقا الفيء هذا يقسمون إنهم مجرداس 

•الجس هذا ق بلال أبو فصاح حرامان يريد زياد لأ,ن جيش به مر إذ محك ال 
•بلال أبو لهم فقال ان حرامنريد إمما لا الجس بعض فقال أوم لقتاكا أقاصدون 

منهريا ولكن أحدأ لنروع ولا الأرض و لنفد نحرج م أنا لقم من أبلغوا 
للجيشقال م أعطياتنا إلا الفيء من ناحف ولا يقانكا س إلا نقاتل ولما الظالم 
إلينايصل ترونه فمق قال الكلأي زرعه ن أسلم نعم قالوا لقتاكا أحد أندب 

جهزوقد ، الوكيل وتحم اش حسا • بلال أبو فقال ' وكدا 'كدا يوم : قالوا 
أصلموصل فلمّا ، وجماعته بلال أل لقتال ألفين ق أسلم زياد ان الله عبيد 
Vمنا تريد ١^ ض\ زلا' نريد لا فانا أملم ا اش اتق ; بلال أبو له قال إليهم 

وان: قال ; يقتيا إذآ ; مرداس قال ؛ زياد ان إل أردكم أن أريد ; قال 
.مبهللؤن وأنكم محق أدزبأنه اق : أصلم قال ، ودمائنا تشكه ; قال ، قتلكم 
منكرةمزممة فهزموهم أملم جيش عل رجلا أربعون وهم الحوارج فحمل 

إلرجع فلما ' ممد له يقال الحوارج من رجل يد ق أسثرأ يلغ أسلم ؤكاد 
انيدمي لأن يقول أسلم وكان ، ولامه ثديدآ غضبآ عاليه غضب زياد ان 

أهلعند شديد حزي أسلم أصاب وقد . ميتآ ممدحي أن محن إل أحب حثا زياد 







الصفررةمن ظهر للخوارج ان حط«ث عمران ناده أماء وق هذا 
مرحى صالح هؤلاء أنهر ومن ، الخرب نار وأثعلوا الملاح حملوا رجال 

را، اشاي الملت ن عمرو ,ن نس ,ن نمم ى يزد ى وشيب اكسي 
مقامّأكر وكان المادة ئدة مجن الوجه مصفر التنسك شدد كان محي صالح 
لهمنقرأ الصفرية من أصحابه 1ني ضا ولا والخزيرة الوصل وأرض دارا 

والشهر_نالشهر  ١١٦نقيم الكوفة متاب كان كا علهم ويقص والفقه القران 
ومعهومبع؛ن حمس عام حج وقد . ويعلمهم فيذكرهم  ١٠٦الصفرية لسعهد 
المالكعيد حج أن المصادفة من وكان أصحابه من فيج٠اءة ^١^٠ ١١يزيد ين شيب 

الملكعبد بدلك علم فلما ، به يفتك أن شبيب فهم ، المنة هده ق مروان اين 
فلماالخوارج هؤلاء بمللب يامجره يومنا ن الحجاج إل كب الحج من ورجع 

.الكوفة ترك بملله الحجاج أن مرح .ن صالح علم 

وجهادالذلال؛ن لحاربة أصحابه فدءا س.عثن ستاو عام الحروج وأظهر 
،الحروج ق عليه ملحآ ذلك تبل صالحآ يكاتِا شيبي، كان وقد فاجابوه المخالفين 

صالحعل بهم وقدم الحوارج من حوله مءن دعا صالح وج نحر علم لما ولداك 
فاحيواالحزيرة أمثر وكان مروان ن لحمد دواب عل فاغاروا بدارا مرح اِن 
بقيادةفارس ألف من مكونآ جيثا مروان ;ن محمد لليهم فأرمل اليواب هده 

فهزموا، مقال ماثة حوال الحوارج عدد وكان ، الكندي عدي ِن عدي 
لأماا ثلاثة من مكونآ احر جيثآ .روان ِ'ث محمد إليهم فأرمل عدي جيش 
'دالحزيرة الوصل أرض •>، قارن وحرجوا الحوارج انهزم م فاقتلوا فارس 

بقتادةمقال آلاف لأثة ،ن كوآ جثا يومف ن الحجاج إليهم فارض 
قتلمرير قال ولعد جلولأ حمن باب ءل الخمعان فالقي عميرة .'ن الحارث 

وجيرماشب بثن المعارك دارت م ، شبيا الحوارج نايع *سرح .>، صالح 



كسم ، متتن ُن أتل ل حشآ عشرنن لاحجاج ب هزم حق. الحجاج 
مائتثني أعه أو امرأته وهي ، غزالة وماره الحوارج من ألف ق لتلا الكوية 

بابإل نسب فجاء داره ق الحجاج فامحئى السوق ملين الحوارج ناء من 
;قال م عثلمآ أثرأ مه مكت صربة بعموده فضربه القصر 

دميقأيهم أبو يقال بل لا أصله نمود من لص عد 
النثرعل غزالة وقامت حرامه فقتلوا الخامع المجد الحوارج ودخل 

الركعتتنل وقرأ الكوفة مجد ق ياصحابه الصبح شيب وصل وخطبت 
,عمران ل وا القرة صورة 

الفريقاناقتتل الهار أول ي جنده من آلاف أربعة للحجاج اجتمع فلما 
اهمدسمان.ن إله الحجاج فوجه الأنار إل ثبب انهزم حق الكوفة وق سل 

الدجيلجر نثب وركب الدجل شط عل محميان فنزل آلاف ثلاثة ق الكاى 
وغرقالحر فامحتدار شيب وفوقه الحسر حيال محميان فقطع محميان إل ليعثر 

ذلكت فقال ادُمنان أمم ُا قآ أغ ت ق ُم  ١٠٠ أصحاُه فناداه محه م مم شط 
.ااعاJم ادزيز تقدين 
أكرويل دجل عور من تمكن الكلى سمان ولكن غزالة الحوارج ماج 

شثيبجثة وأخرج شب جماعة من بمي من وأسر >الت تتل كا الحوارج 
بتنالآّرى وتما فلما ت للحجاج الآ"ّرى مع .ّأا وبعثا رأمحه وأخذ الماء من 

.جماأخم يمحث مكا اسمع ت للحجاج قال منهم رجل يقتل أمر الحجاج يدي 
;يقول فأنثي له فأذن عمل 

صفثنأصحاب وس عل ومءو وشيعته عمرو من افه إل أبرا 
الملاعذنالقوم ي الذي بارك لا ه وثيحتالهناض معاوية وِن 
•اباةثن أطلت( م منهم طامة وقتل بقتله الحجاج أمر انتهى فلما 

-٠١٢٥-



بةاثصفر ْدهب خلاصة 

والإعمماد.الدن و مواشهم س كانوا إذا النال عن اشدة يكفروا 1؛ - ١ 
.للأزارنةخلاءأ وقاتم مخالفيهم أطفال قتل محكمون لا - ٢ 
.للأزارثة خلانا النار ل تخليدهم ولا مخالفيهم أطفال كنر يرون لا — ٣ 
.السل دون اقرل ق جاتزة الشة •يرون — ٤ 

مءهمكفار ُن لمات المتزويج جوزوا أنهم بمضهم عن لنقل - ٠ 
,العلانية دار دون الممية ار دو 

الوقتذللئ ي يت >؛ن ففي وي بث مق انه منهم طاثفة وقالت — ٦ 
.٣^ل(وإن به الإممان المغرب وأمل المشرق أ> جمع الوم.>>؛ ذلك ٠>، 

ءاتذلك من ثيء يبلغه أن تل منهم مات ومن الشرانع مجن يه جاء ما جمع 
•رآ كان

Iأقوال ثلاثة ءل الذنوب أصحاب ل احتكرا وقد — ٧ 
•الأزارقة قالت َى مثنكون كفار هم قال من فمنهم — ١ 
السا!هلانحده إذا الدب صاحب عل يقع الكفر إن ; قال مجن و٠نهم — ٢ 

•ب؛ىء َى البهية مض قال ّثا 
إلاصاحبه يمي لا حد الأعمال من علبه كان ما إن ; قال مءن ومنهم — ٣ 

كافرأصاحبه وليس • Upوقاتل ومارق كزان ؛ له الموصوع بالإّم 
.ولاجا 

-!؟ا-













وهرمهممُأ نائل إذا وكان الك؛؛رة الخءوش وهزم ومكران وكرءان وقومتان 
•منهم أّره من وذل لوا:!*؛ وعقر أموالهم بإحراق أمر 

منهموأفي الخجاردة ُن الحلمة نقاتل يواممه ل( من كل بقاتل كان وتد 
متاصلوكاد الحوائج مرن واليه-ية الخجاردة من ةاتلالحازُتة ّقا كي/ة حلقا 

أياماحر إل وسمصتان وءهستان وكرمان نحرامان فتنته دامت وقد 
٠المأمون حلافة من وصدر الرشيد 

ءلاءتهإل فيه يدموه كتايآ حمزة إل كتب الحلافة من المأمون تمكن ولما 
الح؛نن طاهر ميادة حيثا المأمون إليه فوجه ادأ وإفعنادأ إلا ازداد فما 

القتلوأك-ز الفربم•ن *ن ألفا 'لأثث'ن •ن أكثر زنها ذل حروب محنها فدارت 
•حمزة *ن 

ءنالخسجت ن محزاهر الأ«رن اسدهم ولما . كرمان إل الحمزية نهزم ام 
الرح.منعاء إليهم ؛خرج جثثه إلثها وتوجه ■حرامان ل حمزة طه• حرامان 

الخمزءة؛هز••وا ونوا"مها نبايور غزاة *ن *قاتل ألف ءثر.'ت ل اإن;ا؛ورى 
اوأر هزممته ل نحراحه رتأثرآ ومات جرجأ حمزة وفر  ١٠٣٠كب؛رأ عددأ وقارا 

•شرم 'ن ال-لبن رذٌ 

٣
ا

-١٣٢ -















































































الدبمابادهمربم

"ااز؛دى جرير .ن مليمان أئاع هم 
وأنهاالست ل ا عل ناصرة وليت غوري الإعامت أن يرى كان وتد 

ثعُنلرهم ي اكضول لما«ة وجوزوا . الأمة حيار من رجلتن يعقد تنعقا 
وانعنهما اش رصي والفاروق الصديق خلافة لدللث وصححوا الأفضل وجود 
اشرصي وجودء مع عر عتر اخيارعا ق قصرت الأمن أن زعموا قد كانوا 

كفرآيبلغ لر الاجتهادية الآلة عدء ل الأمة خهلآ أن يرون أنهم عثر . عنه 
ولأفنآ.

بمادكفروْ ى الق رصي عثمان ل وأساعه جرير ن سليمان 'لعن وقل 
المتحرقةالقلوب ذوى من وعترهم هم زعموعا او الأحداث محن إليه بوه ن

اقهرصي الصديق ينت والصدقة والزيثر ؤإلحة كفروا كا المارقة والأغراض 
•عنه الد رصي علي قتال عل الحريرية( هؤلاء زعم )فيما يإتدامهم عنهم 

مقالتثنوضعوا قد الرافضة أثمة ان وقال الرافضة ل جرير ن ملتمان طن ّئا 
•عيهم قط أحد يظهر لا لبتهم 

تكأةصار بالبداء قولهم فإن . وبالتقية يالداء ت الرافضة قول يذللث يعي 
قولهموكذممث ، س يدا : قالوا ، يكون لا م ميكون أنه محر أختروا إذ لهم 

.مئة قلاْ إ"ئ قالوا باطل هدا لهم فقبل بباٍلمل تكالموا إذا فإنهم بالتقية 

٠١٧١ -












































