
 قيام مملكة غنية تتغلب على جميع الممالك وتضل العالم
انو بعد مدة ستقوم مملكة غنية وتقوى ىذه ادلملكة وتتغلب على بقية ادلمالك فتخضع ذلاا وتضاا العااب وبعاد 
ذلااك ري اااق الوياااو يالريااابا وىاام م النااااس صلوااا  متععااادون لصااخو واهاااد وىاااو ع اااي    ن ااالى  ولكناااو   ن اااالي  ناااا 

دماااا نااااز    الاااوادي وادي  ر تيط جاااداا خ  ااااذىا و رجعواااا زي جعاااا النريتاااون هياااه صاااان و ااا  وبالريااادن وىناااا  ساااا
ا خ ياال   ربا ي  هاد مماا ر رياو اوفاا علياك ما  ا  ا الا ا  ورشلي يدرون فقال ريوما ما سيجالي مثا ىذا الدم   

عدىا مسك ريدىا واااذ ريصاجعوا وريساقان دااعدري  فأجابو   اا   هد  بداا فقال ذلا اصتمي صا ىذا   يلعكا وب
زي جعا النريتونا وصان طيلة مسقمها ريتكل  ذلا ع  الناس وصيف صثقون ريادععون بادلسايةية وىا  بعيادري  عا  ااا وياال 
عاا  ىااذه الااعقد  ن يليلااي ىاا  الااذري  رياادالون ملكااوت السااماواتا خ  ردغ يولااو صثااقون ماا  الغااال  مضااةي هيااا   

  الغال  ذلا مالصان ع اي    السامام وىاي  اةو بكاا شايم ما  اجاا ادلساية وىاي تابعاة  امال ةيال ريوجد  ألجليا خ
جدا يلعو معي ويلا  معاوا فساألتو ىاا ىاو و ا   فقاال نعا ا   هعولو  اماا خ يال ريوجد شخو بينك  ىو ع ي  و نا 

اارت ماا مناذ ال لولياةا وياال ريوجاد واهاد ما   انو   صا الصالق ب ريق  ولدان مثلوماا ألي  اقا و ساقاخ يال ع  
رثااال علااى صثااقري ا خ ودااق زي أل   فقااال انااو ىااوماقاالعائلااة لااو  ااةى ىااذا  ريضااا هساا  جااداا فسااألتو ىااا ىااذا ىااو 

هيااه صااان و اا  وبالرياادن ور ت الساايارة الاا  رصعااا فيواااا عناادما ذىعااا زي لعنااان مااع والااد ا خ  شااال الااال   ااو و اا  ويااال 
ىذا ىو الصخو فقالاو نعا  عالفتاو وداار ريعاار  ا رثناي وريقاول ساأبار  نسالوماا خ يالاو لناا عنادما  فاياو صاا ىاذه 

 جوية م  ادلقئكة ودوت  جنةتوا ص وت الالعدا ر تالالؤريا و  افو انو بعد مصاىدة العةال والدم 

 وحش ذو سبعة رؤوس
   علاى شااطحب  اال رياأصلون وزذا الاال   واال والد  نلسوا وزذ ىي وادلسرت و  ر ت 3911/ 7/9 ريضا    

ذلما وجلس معوما ودار رياتكل  معومااا وبينماا ىا  صاذلك وزذ نانل ماق  فاااذ والاد  وبقاي الاال  ماع و ا ا فقالاو 
للمااق     رريااد  ن اذىااب معااك  رريااد  ن  بقااي معوماااا فأجااا    تعاااأ ألرريااك مااا ىااو عتيااد  ن ريكااونا فأاااذي زي 

در احللااا صاااان صالسااي وجااالس علياااو ملااك  بااس تااااج والعاااب صانااو اائلاااة منااو وصااان جسااا  زلااا مملااوم  نااااس و  داا
اجلالس على الكالسي صجس  زنسان  ما ر سو فكان صاالاس صلاب  و صاالاس ذئاب واااذ ريانوس النااس والعااب تتلاالق عا  

وصااو فخافااو بعضااوا ىنااا وىنااا  لتلسااة لااو طالريقااا وىاا   الااة فاانل منااو ودااار ريااالص  وصااا ماا  ويااف   طالريقااو صااان رين
والااد  ماا  ىااذا ادلن ااال لكاا  ادلااق  مسااك أااا ويااال   ربااا   مااا الالجااا الااذي صااان علااى الكالسااي ان ااالغ زي بالريااةا خ 
 اذىا ادلق  زي زلا وشعالت فيو انو ب تعد تقدر على التنلس م  شدة الضغط ليس باادل ل  و  باادلنق وب تصاعال اناو 

 ن  بقى ىنا هيه صاادت ربتناغ غاق  ن ادلاق  ياال ذلاا   باد ما  ادلاالور ما   ريوجد ررية  و ىوام ودارت ت الخ    رريد
ىناا وب تتذصال صيف صانو ىي وادلق  ريسقان ىا صانا طائالري  فوق األرض  م صانا ماشييا ولك  دلاا عا ا ذلاك ا اا 



ىنااا  ن ال ااوت    بقااى  نترتجااى وتقااول    رريااد  و اااذتخ مسعااو دااوت دوي شاادريد فااوق ر ساايوما   صثااالدااار نااور 
صان ىكذا مالععاا فقال ادلق    ربا  ىم م مقئكة ا نتقام خ االجاا عاابالري  عا  ذلاك ادلكاان وداعدا معاا زي جعاا 

 األساااودعاااال وياااال ذلاااا ان اااالي فاااال ت العااااب هااااىق هااااىق مااانو  مااا  ىااا  عاااالاة ومااانو  مااا  ىااا   بساااي رثياباااا ومااانو  
مينانااا ع يمااا من ااوبا    ر تتلواا  مااا ىااو خ   ندااوتا صالالعااد وب تساات ع العصااالا خ مسعااو   لااوانماا  صافااة  واألبااي 

الساامام وادلقئكااة ويوفااا ماا  اليمااي واليسااار وصلمااا صانااو تن ااال زي ادلياانان صانااو تساامع ال ااوت مسااتمالا خ ن ااالت زي 
صعاقا و  مقصاا   ر تت ف جسمو وصان لو سععة رؤوس ولو داوت مالعاب خ   نفال ت وهصا ب تست ع   االىناهية 

رياااده سلسااالة  و جننرياااال هدرياااد صعاااق ورماااى طاااالغ السلسااالة علاااى األرض وبقاااي ممساااكا باااال الغ األااااال فااادوت األرض 
واىتانت اىتانازا شادريداا فاأتى ماق  هااال وىجا  علاى ذلاك الاوهس ورب او يننرياال ما  هدرياد فارتععاو ما  من اال الادنيا 

  ناائلاااةك وصاااادت تصاااعال  ألي  صثاااال ن  بقاااى  هياااه  وشاااك  ن ياااي  عليواااا  اااقم فأااااذت ت اااالخ يائلاااة  ي    ررياااد
ليصااجعوا  اأااادلااق  ج ائيااا ومسااك   يالساايدة ال وريلااة   تااوروهوااا سااتنىغ ماا  شاادة اخلااوغا وبينمااا ىااي صااذلك 

هيلاةا وياال  و نغاامتالتياا   دواتا وصان ذلك ادلكان هيق جدا ذات ااضالار هيا وصان ىنا  هاالزي زلا  و اذىا
دلاا االجاو   هناايائلة ىللوريا ىللورياا ف اارت تالتاا معوا ا و  باد ما  القاول ىناا  و نغامومسعو تالاتيا ذلا ىا ربا  ىنا  

 زساالائيام  ا ا الذي صانو فيو اائلة جدا ور ت اجلمااىق الكثاقة صاان ادلاق  ياد ياال ذلاال ن اف الصاعب ىاذا ىاو 
  ىاذا ىاو موساىا وياال ادلاق  ان االي اا مااذا علاى تلاو رجاا صعاقا    السا  فقاال ذلاا ادلاق ر توبعد ذلاك   حل اة 

رجا يانب موسى مع عكاز   رياده فقاال عناو ىاذا اريلياا  ر تيائق ىذا موسى خ   شخادا  راىاوىنا  إلسالائيا  رسا
دااليعا فقااال ذلااا ادلااق  ىااذا ال االيب الااذي داالب عليااو ريسااول  ر تيااال عنااو ىااذا ريوهنااا ادلعماادانا خ بعااد يليااا  وهاااال

ب ري ادق وب ريالجاعا وصاان من اال ال اليب رلاالدا ما   وزساالائيا زساالائيازي شاعب  األنعياامصاا ىام م    رساا ادلسيةا ا
 و طالاااوادلاااق  ج ائياااا زي ا ااا اجلمياااا ادلااذصور ساااابقاا   اااذىاب ريكاا  علياااو شاااخو بعااد ىاااذا   يم االو  علياااو 

وبعاد ىاذا رجعاو زي شاط العةاال هياه صاناو  احللاوةا األنغاامادلكوث   ذلك ا ا اجلمياا وىاي تتلاالس فياو وتسامع 
تقاو علياو   فأااذتذىعِو    ري مع مسرت و   ووجدتو ما زال ماصثا مع ادلسيةا ف ار مسرت و    ريعةه وريقول ذلا 

  رريتااكوريضااةكا خ ااااذ الااال  ريسااول ريصااجعوا يااائق ان ااالي صاا   نااا اهعااك  نااا  زليواااصااا مااا ر تااو وصااان ادلسااية رين ااال 
صناا هوذلاا وصاان القاس و ا  راصعاا يانعوااك    فاياوخ اااذ الاال  ريعاار  والاد  والقاس و ا  ودلاا  هيع ىذه ألناك صتوماة

 سابقاا    ا تك صما   ر تفق و لنا صا ما 
 


