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 إػالٔبد ػٓ اٌجح١ُ ٚاٌغّبء ٌغجؼخ ؽجبة
 

اٌجح١ُإػالٔبد ػٓ   
 

(اٌؾٙبدح األٌٚٝ ) 
 

بً. ًٝبٕ " <٣9AB9وٍٞ اإلٗغ٤َ ك٢ ُٞهب  زَوكِّٜ ُٓ  ّٞ٣ ًَ ُْ َٕ ٝاُجّي ٝٛٞ ٣ز٘ؼَّ ٌُ األهعٞا ٌٕ ؿ٢ٌّ٘ ًٝبٕ ٣ِج ًٝبٕ ئَٗب

ِٜ ٖٓ ٓبئلِح اُـ٢٘!ِ. ثَ ٓ ِٚ ٓٚوٝثبً ثبُووٝػ. ٣ٝز٢ْٜ إٔ ٣ْجَغ ٖٓ اُلُزبِد اَُبه ٌٖ ئٍُٔٚ ُؼبىه اُن١ ُِٛوَػ ػ٘ل ثبث ٤ٌَ

 . َٖ . ٝٓبَد اُـ٢ُّ٘ أ٣ٚب ُٝككِ َْ ِٖ ئثوا٤ٛ ِزُٚ أُالئٌخُ ا٠ُ ؽٚ َٔ ُٖ َٝؽ ٌُ هُُوٝؽُٚ. كٔبَد ا٤ٌَُٔ ٌِالُة رأر٢ ٝرِؾ ًبِٗذ اُ

 ِْ ِٚ ك٢ اُغؾ٤ ِٚ. ك٘بكٟ ٝهبٍ ٣ب أث٢ ئثو٤ْٛ ئهؽ٢٘ٔ  كوكَغ ػ٤٘٤ َْ ٖٓ ثؼ٤ٍل ُٝؼبىَه ك٢ ِؽِٚ٘ ٝٛٞ ك٢ اُؼناِة ٝهأٟ ئثو٤ٛ

َؼنٌَّة ك٢ ٛنا ا٤ُِِٜت. كوبٍ ئثو٤ْٛ ٣ب ئث٢٘ اُمًْو أٗي  ُٓ َك َُِب٢ٗ أل٢ٗ  ِٚ ثٔبٍء ٣ُٝجَوِّ ََّ ٛوَف ئٕجَِؼ َْ ُؼبىه ٤َُجُ ٍِ ٝأه

ٟ ٝأَٗذ رزؼناُجاَل٣ب.  اٍزٞك٤َذ ف٤وارَِي ك٢ ؽ٤برَِي ًٝنُي ُِؼبَىهُ  َٕ ُٛٞ ٣َزؼيَّ حٌ ٝاأل ّٞ ُٛ ٌُْ ُة, ٝكَٞم ٛنا ًُِٚ ث٤٘٘ب ٝث٤٘

َٕ ئ٤ُ٘ب ٖ ٛ٘بَى ٣غزبىٝ ِٓ َٕ ٝال اُن٣ٖ  ٌُْ ال ٣وِلهٝ ٖ ٜٛ٘ب ئ٤ُ ِٓ َٕ اُُؼجَٞه  َّٕ اُن٣ٖ ٣ُو٣لٝ "ػظ٤ٔخٌ هل اُْصجِزَْذ ؽز٠ ئ  

ا اٌُالّ إٔ اُوة ٣زؾلس ػٖ ٌٓبBٖ٤ٗ أَُبء ًِٔخ اُوة ٝاٙؾخ علاً ؽٍٞ ٓٞٙٞع أَُبء ٝاُغؾ٤ْ. ٗوٟ ك٢ ٛن

اإلص٤ٖ٘. كبُٔطٜو ال ٝعٞك ُٚ. ًٔب إ ا٤َُٔجًٞ، ٝٛٞ أٌُبٕ  ث٤ٖٝاُغؾ٤ْ. اُقالٓ أٝ اُل٣٘ٞٗخ. ٤ٌُ ٛ٘بى ٌٓبٕ 

ال ٝعٞك ُٚ. كبإلٗغ٤َ ٣ٞٙؼ ٛنا  ،اُن١ ٣زٞاعل ك٤ٚ اُْقٔ ُلزوٍح ثؼل هؽ٤ِٚ ػٖ األهٗ ٖٝٓ صْ مٛبثٚ ا٠ُ أَُبء

لاً.األٓو ع٤  

ٍجؼخ ٗؾٖ ك٘ب ػٖ اُوة ٝػٖ ًِٔزٚ. ؽل٣ضبً هل ػوِ  أػطبٗب اُوة ٛنا اإلػالٕ اُن١ ثبٌٓبٗٚ رـ٤٤و َٓبه ؽ٤بر٘ب. ًّ٘ب

ػظ٤ٔخ ُْٔبهًخ ٛنا اإلػالٕ ٓغ اُؼبُْ. َٝٓإ٤ُٝخً  اً ٓز٤بىئّجبة أػطبٗب هللا   

ُِنٛبة ا٠ُ ٗيٛخ ٓزؾٚو٣ٖ ًّٝ٘ب ػ٘ل اَُبػخ اُؼبّوح ٕجبؽبً. ًّ٘ب ٢ِٖٗ ٓؼبً  =٤ٗ9AAَبٕ  99ئثزلأ ًَ ّئ ٣ّٞ 

ظٜو مُي اُ٘ٞه ئثزلأٗب ٗزٌِْ ثأٍَُ٘خ  بؽلٟ ٗٞاكنٛب. ؽ٤ٖ٘ٔٓ فالٍ ئ ك٢ مُي ا٤ُّٞ. ٝكغأح أٗبه ٌٗٞه ه١ٌّٞ علاً اُـوكخَ 

٤٘و ًَ اُـوكخ ؽ٤ش ٔب هأ٣٘ب. ًبٕ اُ٘ٞه أُزأُن ٣ُ ٓزؼٔل٣ٖ ع٤ٔؼبً ثبُوٝػ اُولً. ك٢ رِي اُِؾظخ ئٓزٌِز٘ب اُلْٛخ ُِ 

رٞاعلٗب. ًبٕ اُ٘ٞه أهٟٞ ثٌض٤و ٖٓ ٗٞه أٌُْ، ٝك٢ ٍٜٝ اُ٘ٞه هأ٣٘ب عٜٔٞه ٖٓ أُالئٌخ ٓورل٣ٖ ص٤بثبً  ٌٓبٕ

. ٝك٢ ٍٜٝ رِي أُالئٌخ هأ٣٘ب ٤ّئبً أكْٛ٘ب، ًبٗذ ث٤ّٜخ أُظٜوث٤ٚبء. ًبٗذ أُالئٌخ ع٤ِٔخ علاً، ٣ِٞٛخ اُوبٓخ، ٝ

ٍٖ فبٓ. ًٝبٕ اُوعَ ٓورل٣بً ِهكا ًء ّل٣ل اُج٤بٗ. ًبٕ ّؼوٙ ًق٤ٞٛ مٛج٤خ. ُْ َٗزطغ هؤ٣خ ٤ٛئخ هعَ، ػبئلح ٌُبئ

ِٓي يآبً مٛج٤بً ؽٍٞ ٕلهٙ، ًٝبٕ ٌٓزٌٞة ػ٠ِ اُؾياّ ثبُنٛت ٛنٙ أٌُِبدB "ٝعٜٚ ألٗٚ ًبٕ ٓزأُوبً علاً. ًٔب هأ٣٘ب ؽِ 

الثَبً ٕ٘لالً مٛج٤بً فبُِٖبً ك٢ هل٤ٓٚ، ٝال ٓوبهٗخ ُغٔبُٚ. ًبٕ " ٝأُِٞى ٝهة األهثبة  

ِٚ  ٘ب ؽٚٞه مُي اُْقٔؽ٤٘ٔب هأ٣ . ًبٕ ُٖٞرٚ ٗجوح فبٕخ ٝهائؼخ. عضٞٗب ع٤ٔؼبً ػ٠ِ هًجز٘ب. صْ ثلأٗب ٍٔبع ٕٞر

"ألٕ ًِٔخ هللا ؽ٤ّخ  >B:9ٔب ٌٓزٞة ك٢ ًِٔخ هللا ك٢ ػجوا٤٤ٖٗ ًًٝبٗذ ًَ ًِٔخ رضوت هِٞث٘ب ٓضَ ٤ٍق م١ ؽل٣ٖ، 

 ٌِ َِّ ٤ٍٍق م١ ؽّل٣ٖ ٝفبِههخ ا٠ُ ٓلوِم اُّ٘ل ًُ ٤ُّٔٓيحٌ أكٌبَه اُوِِت  ٝكّؼبُخ ٝأ٠ٚٓ ٖٓ  َِ ٝأُقبِؿ ٝ ِٕ ٝاُوِٝػ ٝأُلب

"ِٚ  ٤َّٗٝبرِ

 B٠ب أطفبٌٟ اٌقغبس، ال رخبفٛا. أٔب ٠غٛع رٌِْ ئ٤ُ٘ب ثٌِٔبد ث٤َطخ ٌُٜ٘ب ه٣ٞخ. ئٍزطؼ٘ب ٍٔبع ٕٞرٚ ٝٛٞ ٣وٍٞ ُ٘ب"

ٌىً األِبوٓ. ٚأ٠ّٕب إٌبفشٞ ٚأٔب صسرىُ الُس٠ىُ ٌغضاً وٟ رظٙشٚٔٗ ٚرمٌٛٛٔٗ ٌٍمشٜ ٚاٌّذْ ٚاألُِ ٚاٌىٕبئظ ٚ

 ألٛي ٌىُ إر٘جٛا رز٘جْٛ ٚأ٠ّٕب ألٛي ٌىُ ال رز٘جٛا ال رز٘جْٛ"
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ٌُْ " :B@:روٍٞ ًِٔخ هللا ك٢ ٣ٞئ٤َ  ُْ ٤ّٞف ٌُْ ٣ٝؾِ ًُْ ٝثَ٘بر َِّ ثٍْو ك٤ز٘جأ ثَ٘ٞ ُٕ ثؼل مُي أ٢ٗ أٌٍُت هٝؽ٢ ػ٠ِ ً ٌٞ٣ٝ

ٌُْ هؤٟ "أؽالٓبً ٣ٝوٟ ّجبث  

ٝاؽٍل. ٝك٢ رِي اُِؾظخ ؽلس ّئ ؿبٓ٘. ظٜود ٕقوح ك٢ ٓ٘زٖق اُـوكخ، ٛنٙ ٢ٛ األٝهبد اُز٢ ٣ؼّلٛب هللا ٌَُ 

بد، ٝظٜود ػ٠ِ ْئٗ Aل ٓؼ٘ب إٔ ٖٗؼل ػ٤ِٜب. ًٝبٕ ئهرلبع اُٖقوح ػٖ األه٤ٙخ ث٘ؾٞ زٞاعٝعؼِ٘ب اُوة أُ

ٍ ٝهؼ٘ب ػ٠ِ اُٖقوح ٝٗيُ٘ب ٖٓ فالاأله٤ٙخ ؽلوح ػ٤ٔوخ. ًبٗذ اُؾلوح ٛبئِخ ٍٝٞكاء ًٝبٕ عٞكٜب ه٤ٛجبً. ُِٝزٞ 

ُلهعخ أٗ٘ب هِ٘ب ُِوةB "٣ب ِٔخ اٌُئ٤جخ ً٘ب فبئل٤ٖ علاً ظك٤ٔب ً٘ب ك٢ رِي اُا٠ُ ٓوًي األهٗ. هبكٗب  ظالٌّ  اُغٞف. ًبٕ

أعبث٘ب أٓب اُوة كهة ال ٗو٣ل إٔ ٗنٛت ا٠ُ مُي أٌُبٕ. ال رأفنٗب ا٠ُ مُي أٌُبٕ ٣ب هة. أفوع٘ب ٖٓ ٛ٘ب ٣ب هة" 

 Bٕٞ٘٢ً ر٘ظوٝا ٝروُٞٞا ُألفو٣ٖ" "ٛنا اإلفزجبه ٙوٝه١ثٖٞد ع٤َٔ ٝؽ           

 

ٍٍ ؽ٤ش ًبٗذ ٤ّب٤ٖٛ ٝأٌّبٍ أفوٟ ٣ُْجٚ  ٝك٢ ٛو٣و٘ب كافَ ٗلنٍ  ٍٕ ثلأٗب هؤ٣خ ِظال أفو. صْ ٖٓ ٌٓبٕ ا٠ُ رزؾوى هو

ٍٕ ٗيُ٘ب ا٠ُ ػٔن أًضو . صْ ِٕٝ٘ب ا٠ُ ثؼ٘ اٌُٜٞف . كجلأٗب ْٗؼو ثبُلواؽ ٝثقٞف ػظ٤ْ ك٢ ٝهذ ال ٣زؼلٟ صٞا

. صْ ثلأٗب ْْٗ هائؾخ ًو٣ٜخ اُلفٍٞك ٌُضوح أُٔواد أُٞعٞكح ك٤ٚ ُْٝ ٗوِ  و٤ٛجخ ًٝبٕ أٌُبٕ ٓزبٛخٌ ٝثؼ٘ األثٞاة اُ

 ٓق٤لخ. ًبٕ أٌُبٕ ًِٚ ه٤ٛجخ ٝأٌّبالً  ْٝٗؼو ثؾٔبٝح رٌبك رق٘و٘ب. ٝػ٘ل ُٕٝٞ٘ب ا٠ُ مُي أٌُبٕ ثلأٗب ٗ٘ظو أ٤ّبءً 

رزؼنة ػناثبً ػظ٤ٔبً. ًبٕ أُ٘ظو ه٤ٛجبً ٢ٛٝ ٖٓ اُ٘بً ؼبً ثب٤ُِٜت ٝك٢ ٍٜٝ مُي ا٤ُِٜت هأ٣٘ب أعَبك األالف ُّٓٞ 

. ًبٕ ٓؼوٝٙبً هلآ٘بعلاً، ُْ ٗوك أثلاً إٔ ٗ٘ظو ٓب   

 

صْ الؽظ٘ب إٔ أٌُبٕ ٓ٘وَْ ا٠ُ ػلح أهَبّ ػ٘بء ٝرؼن٣ت. ٍٔؼ ُ٘ب اُوة إٔ ٗ٘ظو ٓب ٣زٞاعل ك٢ أؽل أهَبٓٚ األ٠ُٝ 

لٝه ٓٞٙٞػخ ػ٠ِ َٓزٟٞ األه٤ٙخ، ه. ًبٗذ اُوِ ٖٝٓ اُوِل" ؽ٤ش رٞاعلد أُال٤٣ٖ ٚادٞ اٌمِذٚسٝٛ٘بى هأ٣٘ب "

ٌٌ ٓبرذ ٝمٛجذ ا٠ُ اُغؾ٤ْ.ٓغ ٣ـ٢ِ  ًٝبٕ ًَ هِلهٍ  ُؽْٔ ٗبه. ًٝبٕ كافَ ًَ هِله ٗل  

 

ًُ ٔب هأد ٝؽبُ ة ثلأد ثبُٖواؿ هبئِخB "٣ب هة هؽٔزي ػ٤ِ٘ب. ٣ب هة اػط٢٘٤ كوٕخ ألفوط ٖٓ ٛنا اُوّ  اُ٘لٞ

ػ٤ِْٜ. ًٝبٕ  ٝاؽلح ٗظوحؽز٠ اُوة ٣ُِِن أهٍٞ ُِؼبُْ إٔ ٛنا أٌُبٕ ؽو٤و٢" ُْٝ فوع٢٘ ٖٓ ٛ٘ب ٍٝأأٌُبٕ. ٣ب هة 

٣زؼنثٕٞ. ً٘ب ٗ٘ظو ْٝٛ ك٢ مُي أٌُبٕ أُال٤٣ٖ ٖٓ اُوعبٍ ٝاَُ٘بء ٝاُْجبة. ًٔب هأ٣٘ب اُْبم٣ٖ ع٤َ٘بً ٝاٌَُبهٟ 

ّٓ ٛإالء اُ٘لًٞ ٢ٛٝ رٖوؿ ٝرزؼنة ػناثبً ػظ٤ٔبً. ٝٓب ّٛيٗب ٛٞ هؤ٣خ أعَب ا٠ُ ع٤ٔغ و. ًبٗذ اُل٣لإ كْٛ ٢ٛٝ رزل

. ٝٛنا ْٜ ٝأماْٜٗ ًٝبٗذ رقزوم أعَبكْٛ ٖٓ فالٍ عِٞكْٛكٞاٖٛٓ رغ٣ٞلبد ػ٤ْٜٞٗ اُلبهؿخ ٖٝٓ أ رلفَ ٝرقوط

َّٕ كٝ" <<B>:ٓب رنًوٙ ًِٔخ هللا ك٢ أّؼ٤بء  ٞا ػ٢َِّ أل َٖ ًِ اُن٣ٖ َػ َٕ ُعضَش اُ٘ب َٕ ٣ٝوٝ كُْٛ ال ٣ُٔٞد ٝٗبَهُْٛ ٣ٝقوعٞ

َِّ م١ عَلٍ . ٣ٌٝٞال رُطلأ ٌُ َٕ هماُخً ُ "ؽ٤ُش كَٝكُْٛ ال ٣ُٔٞد ٝاُ٘بُه ال  BA>>" ًٔب ٓنًٞه أ٣ٚبً ك٢ ئٗغ٤َ ٓوهٌ ٗٞ

 ُُ "رُطلبً  

ٌٌ هل ٓبرذ  :9ا٠ُ  A. هأ٣٘ب ُُٜجبً ثبهرلبع ً٘ب ٗواًٙ٘ب ٓوربػ٤ٖ علاً ُِٔب  هلّ. ٝك٢ ًَ ٤ُٜت ٖٓ اُِٜت ًبٗذ رٌَٖ ٗل

 ِٕٝٝذ ا٠ُ اُغؾ٤ْ.

ٍٔ كافَ أؽل ٛنٙ اُوِلٝه. ًٝبٕ اُْقٔ هعالً ٍٝٔؼ ُ٘ب اُوة ثوؤ٣خ ّ  بً ٓوِٞث ٌّالً أِفناً ق

ة ٓزوٖلاً صْ ثلأ اُوعَ ا٠ُ اُوّ  ُؾْ ٝعٜٚ ٣زَبهٜ هطؼخ ثؼل أفوٟ. ٝثو٢ اُْقٔ ٣٘ظوُ ًبٕ ٝ

٣ٖوؿ ٣ٝلػٞ ئٍْ ٣َٞع، كوبBٍ "٣ب هة ئهؽ٢٘ٔ! ٣ب هة أػط٢٘٤ كوٕخ! ٣ب هة أفوع٢٘ ٖٓ 

ة مُي، ثلأ اُوعَ كاه ظٜوٙ ػ٤ِٚ. ؽ٤٘ٔب كؼَ اُوّ أظو ئ٤ُٚ ثَ ك إٔ ٣٘ٛ٘ب!" أٓب اُوة كِْ ٣ُوِ 

ثبُِؼٖ ٝاُزغل٣ق ػ٠ِ اُوة. ًبٕ ٛنا اُوعَ عٕٞ ٤ُٕ٘ٞ، ػٚٞ كوهخ ا٤ٍُٞٔو٠ ا٤ُْطب٤ٗخ 

هبٍ إٔ ؽ٤ش ًبٕ عٕٞ ٤ُٕ٘ٞ ٣َزٜيأ ٣َٝقو ٖٓ اُوة فالٍ ؽ٤برٚ ػ٠ِ االهٗ  ."اُج٤زِي"

 ٤َٔؼ ٤ٍَ٘بٙ اُ٘بً. ػ٠ِ أ٣خ ؽبٍ، ٛنا اُوعَ ك٢ا٤َُٔؾ٤خ ك٢ ٛو٣وٜب ا٠ُ اُيٝاٍ ٝإٔ ٣َٞع اُ

! ًٔب إٔ ا٤َُٔؾ٤خ ُْ ر اُغؾ٤ْ األٕ أٓب ٣َٞع ا٤َُٔؼ كٜٞ يٍٝ.ؽ٢ٍّ  
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لُّ مُي أٌُبٕ، ًبٗذ اُ٘لًٞ  ٞافٝك٤ٔب ثلأٗب ثبُز٢ْٔ ػ٠ِ ؽ ُٔ أ٣بك٣ٜب ٗؾٞٗب ٝروعٞ اُوؽٔخ. ًبٗذ رطِت ٖٓ ٣َٞع ر

ٜب أثلاً. صْ ثلأٗب ثبُلفٍٞ ك٢ أهَبّ ٓقزِلخ ُِغؾ٤ْ ٝثبألفٔ ا٠ُ هَْ ئفواعٜب ٖٓ ٛ٘بى أٓب اُوة كِْ ٣ٌٖ ٣٘ظو ئ٤ُ

رٞاعلد ًَ أٌّبٍ اُزؼن٣تB ٝك٤ٚ ٓوًي اُغؾ٤ْ. ٛنا ًبٕ ٝؾلس ك٤ٚ أكظغ أٗٞاع اُزؼن٣ت، ًبٗذ رأًضو كظبػخ. ؽ٤ش 

رٞاعل  ئمًِٝٔخ هللا،  . ًٝبٕ ٛ٘بى أٗبً ٖٓ اُن٣ٖ َػِوكٞا ٣َٞعو ػٖ ٌٛنا رؼن٣ت ثٌِٔبدٍ ؼجِّ ال ٣َزط٤غ اإلَٗبٕ إٔ ٣ُ 

، ٌُْٜ٘ ػبّٞا هجِ  ٖٛ٘بى هػبح ً٘بئٌ ًٝبهى٣ٖ ٝٓجْو٣ٖ ًَٝ أٗٞاع اُ٘بً اُن٣ ِٞا ٣َٞع ماد ٓوٍح ٝػِوكٞا اُؾنَّ

ػٖ  حٍ ٓوّ  ٣ؼبٕٗٞ أٍٞأ ثأُقِ ًبٗٞا ٓيكٝعخ. ًٝبٕ ٛ٘بى أ٣ٚبً أٗبً ٖٓ اُن٣ٖ ئهرلٝا ػٖ ٛو٣ن ا٤َُٔؼB ٝٛإالء  ؽ٤بحً 

 B92<:ٕٞ ٣ٝزٍِٕٞٞ ثبُوة ٛبُج٤ٖ اُوؽٔخ، ٌُٖ ًِٔخ اُوة روٍٞ ك٢ ٍلو ػجوا٤٤ٖٗ أفو. ًبٗٞا ٣ٖوف أ١ ٝاؽلٍ 

ُٓق٤ٌق ٝؿ٤وحُ " ٍُ ك٣ٍ٘ٞٗخ  كاُٗٚ ئٕ أفطأٗب ثبفز٤بهٗب ثؼَل ٓب أفنٗب ٓؼِوكخ اُؾنِّ ال رجو٠ ثؼل مث٤ؾخٌ ػٖ اُقطب٣ب، ثَ هجٞ

 َٖ ٣ ُٔٚبكِّ ََ اُ ًُ " ٗبٍه ػز٤لحٌ إٔ رأ  

وىد ٕٝبٓذ ٝهٗٔذ ٝهكؼذ أ٣بك٣ٜب ك٢ ا٤ٌَُ٘خ ٌُٜ٘ب ك٢ اُْبهع ٝك٢ ث٤ٞرٜب ًبٗذ ًبٗذ رِي اُ٘لًٞ ٛ٘بى ألٜٗب ً

٢ اٌُض٤و ٣ُطِت ٓ٘ٚ ٣وٍٞ اإلٗغ٤َ أٗٚ ُِن١ اُػطئم رورٌت ِىٗب ٝكَِن ًٝنة ٍٝوهخ. ال َٗزط٤غ إٔ ٌٗنة ػ٠ِ هللا. 

.(:B9@>)ُٞهب  اٌُض٤و أ٣ٚبً   

و٤ٔخ هلاّ ؽ٤بح َٓزالٛٔب ُْ رؼ٤ْبٕ بد ػ٠ِ األهٗ، ٌُٖ ًٖٓ األفٞاد ا٤َُٔؾ٤ ٗوٟ ٤ٍلربٕ ًبٗبٍٝٔؼ ُ٘ب هللا إٔ 

فوٟ، "أِٗذ أ٣زٜب اُزؼ٤َخ أُِؼٞٗخ! ئٜٗب ؿِطزي ئ٢ٗ ٓٞعٞكح ٛ٘ب ك٢ ٛنا أٌُبٕ! ُْ رٌوى١ اُوة. هبُذ اُٞاؽلح ُأل

األ٤ّبء ٝٛٔب  ُألفوٟ ٛنٙ روٍٞ ٍبً! ٝألٗٚ ُْ رو٢ُٞ ٢ُ ػٖ اُؾن، كا٢ٗ ٛ٘ب ك٢ اُغؾ٤ْ" ًٝبٗذ اُٞاؽلح٢ُ ئٗغ٤الً ٓولّ 

ٕ ٛ٘بى األالف بخ ٝال هؽٔخ ٝال ؿلوإ. ًاألفوٟ ألٗٚ ٤ٌُ ك٢ اُغؾ٤ْ ٓؾجّ رٌوٙ ك٢ ٍٜٝ ا٤ُِٜت، ًٝبٗذ اُٞاؽلح 

"ال اُوة ُ٘ب ٌُٖ ؽ٤برْٜ ُْ رٌٖ َٓزو٤ٔخ هلاّ ٓؾٚو هللا اُولًٝ. هبٍ  ،كٞا ًِٔخ اُوةٖٓ اُ٘لًٞ ٖٓ اُن٣ٖ ػوِ 

ٟ اٌجح١ُ!" ٚأضبف اٌشة: "٠ب أٚالدٞ، ج١ّغ اٌّؼبٔبح اٌّشرىضح فٟ أٞ رغزط١غ أْ رٍؼت ِغ هللا أٚ ِغ ا١ٌٍٙت ف

ٍْ فٟ اٌجح١ُ" ِؼ١ّٓ ِىبْ ػٍٝ األسك ١ٌغذ ؽ١ئبً أثذاً ثبٌّمبسٔخ ِغ اٌّؼبٔبح اٌزٟ ٠ؼب١ٔٙب اٌؾخـ فٟ أفضً ِىب  
ُٔزٞاعل٣ٖ ك٢ ٓوًي كإ ًبٕ اُؼناة ه٤ٛجبً ُٜإالء اُن٣ٖ ٣ؼبٕٗٞ أهَ ٓؼبٗبح ك٢ اُغؾ٤ْ، كٌْ ٣ٌٕٞ اُؼناة ُٜإالء ا

ٌُ٘ٚ اُوة أٗٚ ثآٌبٗ٘ب اُِؼت ثبُ٘به ػ٠ِ األهٗ ُ٘ب ٜب. ك٢ ٛنا اُٞهذ هبٍ رَقِّٞا ػ٘كٞا ًِٔخ اُوة ٝاُغؾ٤ْ، اُن٣ٖ ػوِ 

 ال رَزط٤غ إٔ رِؼت أثلاً ثبُ٘به ك٢ اُغؾ٤ْ.

اُزؼن٣ت  خ أٗٞاع ٖٖٓٓ ٓقزِق اُ٘بً. ٝاٍزطؼ٘ب هؤ٣خ ٍزأػلاكاً اُوة أهاٗب ٝ ،ٝئثزلأٗب ٗز٠ْٔ فالٍ ػلح أٓبًٖ

اُن١ ًبٕ  ًبٕ ٝػ٢ اُ٘بًثٜب ا٤ُْب٤ٖٛ َٓزقلٓخ ًَ أٗٞاع اُزؼن٣ت. ٝٗٞع أفو ٖٓ اُزؼن٣ت ٛ٘بى. كٜ٘بى ٗلًٞ رُؼن

ًِّوُْٛ ًّو ؽ٤٘ٔب هبُٞا ُي ػٖ اُغؾ٤ْ ٝأٗذ ٙؾٌذ ثبُوٍٞ  ٣ُن ؼَذ ًِٔخ هللا، رن ِٔ ًّو ؽ٤ٖ ٍ ًّو ؽ٤٘ٔب ًوىٝا ُي، رن "رن

ًبٗذ اُل٣لإ ريؽق ػ٠ِ أعَبكْٛ ٓضَ ٗبه ِٓزٜٔخ ًٔب  ،ُنار٢ ٣ٌَْ ػناثبً ًج٤واً ًُْٜالْٜٓ!" ًبٕ ٝػ٤ْٜ اػ٠ِ 

و٣لٝٗٚ ثأالف أالف أُواد ػٖ اُؾٔبٝح اُز٢ ٗؼوكٜب. ٛنٙ ٢ٛ أٌُبكأح اُز٢ ٣ٜل٣ٜب ئث٤ٌِ ٌَُ ٛإالء اُن٣ٖ ٣ُ ري٣ل 

 ٌَُٝ أؤُئي اُن٣ٖ ٣زجؼٞٗٚ.

ب اُقب" B:9@روٍٞ ًِٔخ اُوة ك٢ هؤ٣ب ٣ٞؽ٘ب  ّٓ ََّؾوحُ ٝػجلحُ ٝأ ٗبحُ ٝاُ َٕ ٝاُيُّ َٕ ٝاُوبرِِٞ ِعَٞ َٖ ٝاُوَّ ئِلٕٞ ٝؿ٤ُو أُإ٤٘ٓ

زولِح ث٘بٍه ًجو٣ٍذ اُن١ ٛٞ أُٞد اُضب٢ٗ ُٔ ِٕ ٝع٤ُٔغ اٌُنثِخ ك٤ٖ٘جْٜ ك٢ اُجؾ٤وِح اُ "األٝصب  

 

 ٍٓ وفٕٞ . ًٝبٕ ٛإالء األّقبٓ اَُزخ ٖٓ ؽُٞٚ ٣ٖصْ ٍٔؼ ُ٘ب اُوة إ ٗوٟ هعالً هزَ ػ٠ِ األهٗ ٍزخ أّقب

ك إٔ ػ٤ِٚ هبئBٖ٤ِ "ئٜٗب ؿِطزي ئٗ٘ب ك٢ ٛنا أٌُبٕ. ئٜٗب ؿِطزي" ًٝبٕ اُوبرَ ٣ؾبٍٝ ًَ عٜلٙ إٔ ٣َل أم٤ٗٚ ألٗٚ ُْ ٣وِ 

ؽَبٍخ.أًضو ع٤ٔغ ؽٞاٍي  رٖجؼ٣َزٔغ ئ٤ُْٜ، ٌُ٘ٚ ُْ ٣َزطغ مُي ؽ٤ش ك٢ اُغؾ٤ْ   

 ُٓ ُِٚ ُِٔبء ال ٣ٌٖٔ  ُِؼطْٜبثخ ؼنّ ًٔب إٔ اُ٘لًٞ ٛ٘بى ًبٗذ  ّٔ ٓنًٞه ك٢ اإلٗغ٤َ ػٖ هٖخ اُـ٢٘ اُن١ ِٛت ًٔب  رؾ

ٍُ أٜٗبُهٛب ِىكزبً ٝرُواثُٜب " >;ABوٍٞ ًِٔخ اُوة ك٢ أّؼ٤بء ًٔب ر. (<9AB9)ُٞهب  اُظٔأِ  هطوح ٓبٍء هل رٌل٢ ٍلَّ  ّٞ ٝرزؾ

 ًُ ُْٓزَِؼالً ٜب ِىكزبً  ُٙ " ًِجو٣زبً ٝر٤ُٖو أه  
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اُ٘بً ٍواثبً ٖٓ أٜٗبه ثِٞه٣خ اُ٘وبٝح ك٢ ٍٜٝ  اُ٘لًٞ ك٢ ٍٜٝ ا٤ُِٜت. هأدِ  ع٤ٔغُ ًبٗذ ٛ٘بى، ك٢ مُي أٌُبٕ، 

ٝػ٤ِٜب صٔبه ٌُٖٝ  اً اُ٘بً أّغبه . ًٔب هأدِ ٤وإؽبُٝذ إٍُٞٞ ئ٤ُٜب، رؾُٞذ األٜٗبه ا٠ُ ٗ ٔبا٤ُِٜت، ٌُٖٝ ؽ٤٘

ْٜٓ٘.رَقو ا٤ُْب٤ٖٛ ًبٗذ هطلٜب ًبٗذ أ٣بك٣ْٜ رؾزوم ٝ ؽ٤٘ٔب ؽبُٝٞا  

 

اُز٢ هأ٣٘بٛب. ػٖ ثو٤خ األٓبًٖ ٕ أٍٞأ ٖٝٓ مُي أٌُبٕ ٍٔؼ ُ٘ب اُوة اُنٛبة ا٠ُ ٌٓب

ك٢ رِي ٝإٔـو.  هأ٣٘ب ثؾ٤وح اُ٘به ٝاٌُجو٣ذ. ًٝبٕ ػ٠ِ عبٗت ٖٓ اُجؾ٤وح ثؾ٤وحٍ 

ٖٓ اُ٘لًٞ ًٝبٗذ ع٤ٔؼٜب رٖوؿ ٝرزٍَٞ وح رٞاعلد أُال٤٣ٖ أُال٤٣ٖ اُجؾ٤وح اُٖـ٤

ُِؾظخ!  . ًٝبٗٞا ٣وُٕٞٞ Bُٚ "٣ب هة أهعٞى! أفوع٘ب ٖٓ ٛ٘ب ُٝٞٛبُجخ اُوؽٔخثبُوة 

أهعٞى أػط٢٘٤ اُلوٕخ ألفوط ٖٓ ٛ٘ب!" ػ٠ِ أ٣خ ؽبٍ ُْ ٣َزطغ اُوة إٔ ٣لؼَ ٤ّئبً 

 ُٕ ْٜ. ٝٓب ث٤ٖ رِي أُال٤٣ٖ أُال٤٣ٖ ٖٓ اُ٘لًٞ ٍٔؼ ُ٘ب لَه ثِؾوِ ُْٜ ألٕ اُُؾٌْ ًبٕ هل 

ٍَ  ٗبرو٤ًي ٖتّ اُوة إٔ ٗ ًبٕ ٖٗق عَلٙ ٓـطًٞ ك٢ ثؾ٤وح اُ٘به. ػ٠ِ هع  

ف أكٌبه اُوعَ. ًبٕ ئٍْ اُوعَ ٓبهى. ٝأمِٛ٘ب ٓب هبُٚ ؼوِ ٍٔؼ ُ٘ب اُوة إٔ ٗلْٜ ٝٗ

"أر٠٘ٔ ئػطبء ًَ ّئ ألًٕٞ ئم هبٍ اُوعَ ُ٘لَٚ. ػِّٔ٘ب اُوعَ كهٍبً أثل٣بً ثأكٌبهٙ ٛنٙ، 

األًضو ثإٍبً اٝ إٔجؾذ أٛزْ ئٕ  عغ ا٠ُ األهٗ ُله٤وخ ٝاؽلح. َُٝذك٢ ٌٓبٌْٗ األٕ. أر٠٘ٔ ئػطبء ًَ ّئ أله

كوو ئَٗبٗبً ك٢ اُؼبُْ. أر٠٘ٔ ئػطبء ًَ ّئ ألهعغ صب٤ٗخ! كوٜ ُله٤وخ ٝاؽلح ػ٠ِ االهٗ." ًٝبٕ أألًضو ٓوٙبً، أٝ األ

٠ب ِبسن ٌّبرا رش٠ذ أْ رشجغ اٌٝ ف أكٌبه اُوعَ، كبٍزغبة اُوة ألكٌبه ٓبهى هبئالBً "ث٤ل١ ٣ٝؼوِ  اُوة ٓبٍيٌ 

ؼنه "االسك ٌٚٛ ٌذل١مخ ٚاحذح؟ ُٓ ة ٍبُػط٢ ًَ ّئ ألهعغ ا٠ُ ٍةB "٣ب هبٍ ٓبهى ُِوة ٝٛٞ ٣ج٢ٌ ثٖٞد 

 ِٔ ٖٓ عوٝػ اُلّ ٣قوط اُوة ٓب هبُٚ ٓبهى هأ٣ُذ  غَ األهٗ ؽز٠ ُٝٞ ُله٤وخ ٝاؽلح ٢ٌُ أرٞة ٝأفِٔ" ؽ٤ٖ ٍ

" ٠ب ِبسن ٌمذ فبد ٚلزه، د٠ذاْ عزىْٛ عش٠شن ٚد٠ذاْ عزغط١ههبٍ ُِوعBَ " ٔبػ٤٘٤ٚ ؽ٤٘رٔأل لٓٞع ا٣َُٞع ٝ

غ٤ٔغ رِي ال هعبء ُُألٍق ٝبد، ؿطٌ اُوعَ ك٢ اُجؾ٤وح ا٠ُ األثل. ُٝٔب هبٍ اُوة ٛنٙ أٌُِ(. >99B9)أّؼ٤بء 

 اُ٘لًٞ. كوٕز٘ب ٢ٛ األٕ كوٜ ُِزٞثخ ٝاُنٛبة ا٠ُ أَُبء ٓغ اُوة ٣َٞع ا٤َُٔؼ.

 ٍأروًٌْ األٕ ٓغ اُْٜبكح اُضب٤ٗخ. ٌّواً 

 

 

(، ٌٛةاٌؾٙبدح اٌثب١ٔخ)  
 

ِٚ " @AB9ٞه أ٣ٜب اإلفٞح األؽجبء. ُ٘ووأ ًِٔخ اُوة ك٢ ٓيٓ ْاُوة ٣جبهًٌ ٍَ ٝٙجبٌة رؾذ ِهع٤ِ ٔٞاِد ٝٗي َّ " ٛأٛأ اُ

  

بُ٘يٍٝ ك٢ مُي اُ٘لن. ًٝبٕ اُ٘لن ٣يكاك ظِٔخ أًضو كأًضو ؽز٠ ئ٢ٗ ُْ ثث٤لٙ ٝثلأٗب  ؽ٤٘ٔب ّٓل اُوة ٣لٙ ٢ُ، أٌَٓذُ 

ض٤لبً ُلهعخ ال ٕٞربً. ًبٕ اُظالّ ٣ًُٝؾِلس  طِن ّواهحأٍزطغ هؤ٣خ ٣ل١ اُضب٤ٗخ. ٝكغأح ئثزلأٗب ٗغزبى ٤ّئبً ٓظِٔبً ٣ُ 

ػٖ عَل١. ٝك٤ٔب ب ثبُ٘يٍٝ ثَوػخ فبههخ أّؼور٢٘ ثاٗلٖبٍ هٝؽ٢ ٣ٌٔ٘ي ٌُٔ علهإ اُ٘لن ث٤ل٣ي. ئٍزٔوٗ

اُوائؾخ ريكاك ٍٞءاً ُؾظخ ثؼل أفوٟ. ٝكغأح  ذوائؾخ ٍٔي ٗز٘خ. ًٝبًٗئٍزٔوٗب ثبُٜجٞٛ ثلأد أّْ هائؾخ ٗز٘خ علاً، 

ٖ. كبُزلُذ ا٠ُ اُوة أل٢ٗ ً٘ذ فبئلبً ٝهِذB "٣ب هة ؿ ٝر٤ٖؼ ٝرئِ إٞاد أُال٤٣ٖ أُال٤٣ٖ ٢ٛٝ رٖو ثلأد أٍٔغُ 

" Bاٌضشٚسٞ أْ رٕظش رٌه ٌىٟ رمذس أْ ا٠ُ أ٣ٖ رأفن٢ٗ؟ ٣ب هة هؽٔزي ػ٢ِّ! أهعٞى ئهؽ٢٘ٔ!" كوبٍ اُوة ِٓ

أٗٚ ْج٤ٚ ثبُووٕ ا٠ُ إٔ ِٕٝ٘ب ا٠ُ ٌٓبٕ ٓظِْ ٤ًِبً. ّؼود ًٝاُ" ئٍزٔوٗب ثبُٜجٞٛ ٖٓ فالٍ اُ٘لن رمٛي ٌألخش٠ٓ

٢ ٘أُال٤٣ٖ أُال٤٣ٖ ٖٓ اُِٜت. ًٔب ئٍزطؼذ ٍٔبع ٕوفبد ػناة ٌُ٘جلأد أٗظو ٖ ػ٢٘٤. كػٍزبهح صو٤ِخ  ئَٗؾجذْ 

أهرؼت كؼالً. هِذ ُِوةB "أٙ أهعٞى ٣ب هة ئهؽ٢٘ٔ! أٙ أهعٞى ٣ب هة ئهؽ٢٘ٔ!ال رأفن٢ٗ  ُْ أهٟ ٤ّئبً ُنا ثلأدُ 

زلوط ك٢ اُغؾ٤ْ! ً٘ذ أػزول أٗٚ ٣ّٞ ُٓ َُذ ئال ف ئ٢ٗ وِ أػأًٖ ا٠ُ مُي أٌُبٕ، ٍبٓؾ٢٘!" ك٢ رِي اُِؾظخ، ُْ 
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ٜٗب ٜٗب٣ز٢. ئهزوث٘ب ا٠ُ ٤ُٜت ًج٤و ًبٕ  ئثؼ٘ق أل٢ٗ كٌود كؼالً  اُؾَبة. ٝك٤ٔب ً٘ذ ٝاهلبً أٓبّ ٣َٞع ً٘ذ أٛزيُّ 

ت ٛبئالً ًٝبٕ ٣ؾزوم ؿٚجبً.٤أٓبٓ٘ب، ًبٕ اُِٜ  

 

إٔٞاد ٍٔغ ئٍزٔود ثبُٜجٞٛ رله٣غ٤بً ٝأٗب أٗظو اُؼل٣ل ٖٓ اُِٜت ٝأ

أُال٤٣ٖ ٖٓ اُ٘لًٞ ٢ٛٝ رٖوؿ ثٖٞد ٝاؽٍل. صْ هأ٣ذ ٛبُٝخ فْج٤خ ُْ 

رِزٜٔب ا٤ُ٘وإ. ًٝبٕ ػ٠ِ اُطبُٝخ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٘ب٢ٗ رْجٚ ه٘ب٢ٗ اُج٤وح. 

٘به.، ٌُٜ٘ب ًبٗذ ٓٔزِئخ ثبُلٝ ِٓ٘ؼْخًبٗذ رج  

 

ُٓ ك٢ اُؾبٍ ظٜو هعَٝك٤ٔب ً٘ذ أٗظو ئ٤ُٜب،  ّٓ ، ًبٕ ٓؼظْ عَلٙ  واً. ٝٓب ل

ُٓ  رجو٠ ِٞؽالً. ًبٕ هل كول ػ٤٘٤ٚ ٝكٔٚ ّٝؼوٙ ثَجت ا٤ُِٜت. ٝئٍزطبع ٖٓ ٓالثَٚ ًبٕ ٓؾزوهبً ٝ

ٌُ ٢ٛ اُز٢ رلٌو  . ُنُي أٍزط٤غُ كولإ ػ٤٘٤ٚاُوعَ هؤ٣ز٢ ػ٠ِ اُوؿْ ٖٓ  إٔ أهٍٞ ٌُْ إٔ اُ٘ل

B اُوعَ ٣لٙ اُٚبٓوح ٗؾٞ اُوة ٝثلأ ثبُٖواؿ هبئالً  ٤ٌُٝ اُغَل اُطج٤ؼ٢. ٓلَّ  رٌزْق ٝر٘ظوٝ

فوع٢٘ ٖٓ ٛنا ٢٘ ك٢ أُْ، ئ٢٘ٗ أؽزوم! ئهؽ٢٘ٔ ٝا"٣ب هة ئهؽ٢٘ٔ! ٣ب هة ئهؽ٢٘ٔ! ئٗ

أٗٚ كّ، كّ  ٝعلدُ  كئبً ك٢ ٣ل١. ٝؽ٤٘ٔب ٗظودُ كِ  أّؼوُ  أٌُبٕ!" ٗظو اُوة ا٤ُٚ ثْلوخ ٝثلأدُ 

ََ  ٖٓ ٣لٙ ك٤ٔب ًبٕ ٣٘ظوُ  ٣غو٣١َٞع! ُول ًبٕ كٓٚ  ٌٌ  اُوع ك٢ ا٤ُ٘وإ ٝاُؼناة. ٝك٢ رِي  ٓ٘ـٔ

َُ اُ اُطبُٝخ ٠ْٓٝ ثارغبٙ اُو٘ب٢ٗ أُٞٙٞػخ ػ٤ِٜب. ٝر٘بٍٝ ه٤٘٘خ ٗؾٞ  ث٘ظوِٙ  ِؾظخ، أكاه اُوع

ِٚ ُّ  ٝػ٘ل ّٝيِ  هأٍٚ ٕٝوؿ ٕوافبً ُْ أٍٔغ  هكغئٗجؼش ٗبه ٝكفبٕ ٖٓ اُو٤٘٘خ.  ُو٤٘٘خَ ا وث

 ٍْ ّٓ ثبأل٤ٍل ا ٓٔزِئخً  ػظ٤ْ صْ ثلأ ٣ْوة ٓب ك٢ اُو٤٘٘خ. ًٝبٗذ اُو٤٘٘خُ  ٝأٍقٍ  ٓض٤ِٚ. ٕوؿ ثأُ ؽ٘غورٚ رٔبٓبً.  وَ ُن١ ك

 ُٔ ك٢ عِلٙ. ًٝبٕ اُوهْ  ؾلٞهٌ ٖٓ فالٍ ٓؼلرٚ ٣ٝإم٣ٚ. ًٝبٕ ػ٠ِ عجٜخ اُوعَ ههْ ٓ وُّ ئٍزطؼذ هؤ٣خ األ٤ٍل ٝٛٞ ٣

ٍَ ٝ ٓؼوٝفٍ ؿ٤و خ ٖٓ ٓؼلٕ ٖ٘ٞػ. ًٝبٕ ػ٠ِ ٕلهٙ ٕل٤ؾخ ٓ<<< ال ثبُ٘به ٝال ثأ١ ّئ،  ُِِلٓبهِ  ؿ٤و هبث

ٜٜٔب، ٌُٖ ُْ َٗزطغ كِ  ٤ّئبً ثؾوٝفٍ  مُي أُؼلٕ. ٝػ٠ِ اُٖل٤ؾخ ًبٕ ٌٓزٞةٌ بُل٣لإ. ٤ٌُ ثاٍزطبػخ أ١ ّئ رل٤ٓو ث

ٍَّ اُوعَ ثبُوة ٛبُجبً ب ًبٕ ٌٓزٞثبً. ًٝبٕ ٌٓزٌٞةB "ئٗٓ اُوة ثوؽٔزٚ اُؼظ٤ٔخ أػطبٗب روعٔخِ  ٢ ٛ٘ب أل٢ٗ ٤ٌٌٍو" رٞ

َٕ " <92Bًٞهٗضًٞ  9اُوؽٔخ ٌُٖٝ ًِٔخ هللا ٝاٙؾخ ًٔب ك٢  بػٞ ّٔ َٕ ٝال ٛ َٕ ٝال ٝال ٍبِههٞ َٕ ٝال ّزّبٓٞ ٝال ٤ٌٍوٝ

َٕ ٌَِٓٞد هللاِ  َٕ ٣ِوصٞ لٞ ِٛ "فب  

 

ٓضَ ك٤ِْ. رٚ اُوعَ ػ٠ِ األهٗ. ظٜود اُِؾظبد األف٤وح ُؾ٤بمُي  ٖٓ ؽ٤بحهبكٗب اُوة ُوؤ٣خ اُِؾظبد األف٤وح 

ِٜو ٓضَ ّبّخ رِلي٣ٕٞ ًج٤وح ٢ٛٝ رُ  اُْبّخُ  ًبٗذِ  ًبٕ ٣ْوة  اُضٞا٢ٗ األف٤وح هجَ اُٞكبح. ًبٕ ئٍْ اُوعَ ٣ٌُٞ،ظ

ٕ ؽٍٞ رِي اُطبُٝخ. ٞماد اُطبُٝخ ٝماد اُو٘ب٢ٗ ك٢ اُجبه ًٝبٕ إٔلهبئٚ عبَُ اٌُؾٍٞ ك٢ ثبه. هأ٣ذُ   

 أٍزط٤غ إٔ أهٍٞ ٌُْ األٕ، ٛ٘بى ٕل٣ن ؽو٤و٢ ٝاؽل ئٍٔٚ ٣َٞع ا٤َُٔؼ. ئٗٚ اُٖل٣ن األ٤ٖٓ. 

ِٖ ٕل٣وٚ ه٤٘٘خ ًَٝوٛب ص ٌٍبهٟ. أفن أػيّ  ًبٕ ٣ٌُٞ ٣ْوة ًٝبٕ ع٤ٔغ إٔلهبئُٚ  ٣ٌُٞ. ٝؽ٤٘ٔب هأٟ  ْ ثلأ ثطؼ

كٓٚ ػ٠ِ االه٤ٙخ. اُْئ أُإٍق إٔ ٣ٌُٞ  ٣ٌُٞ ٓطوٝؽبً ػ٠ِ األه٤ٙخ ٛوة َٓوػبً، أٓب ٣ٌُٞ كٌبٕ ٣٘يفُ 

 ِٕ اُوةB "أٙ ٣ب هة  اُوة ك٢ ؽ٤برٚ. ٝك٢ ٍٜٝ ًَ ٛنا، ك٤ٔب ًبٗذ اُ٘لًٞ ك٢ اُغؾ٤ْ رٖوؿ، ٍأُذُ  ٓبد ثلٝ

ِٕ  فُ أهعٞى هَ ٢ُ، َٛ ًبٕ ٛنا اُوعَ ٣ؼوِ  ٍٕ يَ ػ٘ي؟ َٛ ًبٕ ٣ؼوف ػٖ فال ٔؼُ ٠ب ٌٛة، B "؟" أعبة اُوة ثؾي

ُّخٍِـّ ؽخقٟ ٌٗ. ٌىٕٗ ٌُ ٠خذِٕٟ " وبْ ٠ؼشف ػٕٟ. لجٍِٕٟ و  

 

. هؽٔزي ػ٢ِّ" ّٝٓل ئ٢٘ٗ أرؼنُة، ئ٢٘ٗ أرؼنةُ . ٕوؿ ٣ٌُٞ ثأػ٠ِ ٕٞرٚ ٕٝوؿB "٣ب هة قٞف أًضوصْ ّؼوُد ث

ا٤ُ٘وإ  لالً ػٖ ٣لٙ ٝثلأٗب ٗز٠ْٔ ثؼ٤لاً ػٖ مُي ا٤ُِٜت. ٝثلأدِ ٤ل١ ثثٓوح أفوٟ ٗؾٞ اُوة ٌُٖٝ اُوة َٓي  ٣لُٙ 

هؽ٢٘ٔ" صْ ئفزل٠ ك٢ ا٤ُ٘وإ. ٕٝبه ٣ٖوؿ أًضوB "٣ب هة ئهؽ٢٘ٔ، ئ، رِزْٜ ٣ٌُٞ ثأًضو ػ٘قٍ   



 6 

 ر٤ْٔ٘ب، ٣َٞع ٝأٗب، ك٢ مُي أٌُبٕ. ًبٕ أٌُبٕ ٛبئالً علاً، ًٝبٕ ٓليػبً! ر٤ْٔ٘ب ؽز٠ ئهزوث٘ب ٖٓ ٤ُٜت أفو. هِذُ 

وةB "ال ٣ب هة، أهعٞى، ال أه٣ل إٔ أٗظو أًضو ٓٔب هأ٣زٚ! أرٍَٞ ئ٤ُي إٔ رَبٓؾ٢٘، أهعٞى ٍبٓؾ٢٘، ال أه٣ل إٔ ُِ

ًبٕ ألٗٚ  ،ؿٔٚزٜبأػ٢٘٤ أّ  ٍٞاء كزؾذُ  ،ُْ ٣ُـ٤ّو ٤ّئبً مُي ػ٢٘٤، ٌُٖٝ  ؿٔٚذُ أأٗظو ٛنٙ األ٤ّبء!" ُنا 

ٍَ ٗظو ئٓوأحً ثبٍزطبػز٢ إٔ أٗظو ًَ ّئ. ٛلأ ا٤ُِٜت ه٤ِالً كبٍزطؼذ إٔ أ ًٝبٕ اُٞؽَ  . ًبٗذ أُوأح ٓـطبح ثٞؽ

ٍَ ٓٔزِئ ثبُل٣لإ. ٝكٞم مُي، ًبٗذِ  ٓٔزِئبً ثبُل٣لإ. ًٝبٕ ال ٣ياٍ ػ٤ِٜب ثؼ٘ اُْؼو، ًٝبٗذ ٌَٓٞحٌ  اُل٣لإ  ثٞؽ

، ئٕ ٛنا ٣ؼنث٢٘، هؽٔزي ػ٢ِّ، ئ٢ُّ ، "٣ب هة ئهؽ٢٘ٔ! ئهؽ٢٘ٔ ٍٝبٓؾ٢٘! أٗظو ذْ ٖوفَ رِزٜٜٔب ك٢ ًَ أٛواكٜب ك

ٍٕ  ٢! أفوع٢٘ ٖٓ ٛنا اُؼناة أل٢ٗ أرؼنة ًض٤واً علاً!" ك٘ظو اُوة ا٤ُٜب ٗظوحَ ٛنٙ اُل٣لإ ػّ٘  فن  كذُ ّل٣ل. ػوِ  ؽي

ًَ رِي اُ٘لًٞ أُلوٞكح ٢ٛٝ ا٠ُ  ك٤ٔب ًبٕ ٣٘ظوُ  ِٚ ّؼوٗب ثبُٞعغ ٝاأل٠ٍ ك٢ هِج اُوة ٌَٓ٘ب ث٤لأمُي ألٗٚ ؽ٤٘ٔب 

ًض٤واً  ًبٕ ثآٌبٜٗب إٔ ر٘ظو ٝإٔ رْؼو ثبُٞعغِ  ػ٤ٕٞ أٝ ّلبٙ ٌُُْٖٝ ٣ٌٖ ُِٔوأح رؾزوم ك٢ ُٜت اُغؾ٤ْ ا٠ُ األثل. 

هؤ٣زٚ ثأٗٚ  أٗٚ ِػطو. ٢ٌُ٘ ػ٠ِ أ٣خ ؽبٍ ئٍزطؼذُ  ُّٖ ٖٓ األ٤ٍل، ٌُٜ٘ب ًبٗذ رظِ  ٓٔزِئخه٤٘٘خ ث٤ٖ ٣ل٣ٜب  علاً. ًٝبٗذْ 

ُٚ ػ٠ِ عَلٛب، ًبٕ ٣ُؾوهٜب. ٝٓغ مُي ًبٗذ ال رياٍ روُ  ّّ ي األ٤ٍل ػ٠ِ عَلٛب ٓوح مُ ُُّ أ٤ٍل ٝك٢ ًَ ٓوح ًبٗذ رو

ًبٕ  ٓب هأ٣زُٚ  الكح ع٤ِٔخ ٢ٌُ٘أٜٗب رِجٌ هِ  بٗذ رؼزولُ ٔب ًطو ؿب٢ُ اُضٖٔ. ًثؼل أفوٟ. ًٝبٗذ ال رياٍ روٍٞ أٗٚ ػِ 

 ٍٖ ٍّ رؾلوُ  ِٓزلخٍ  صؼبث٤ ٍِ هل ثْلح  ؽٍٞ ػ٘وٜب. ًبٗذ رؼزول أٜٗب رِجٌ ئٍٞاهح ؿب٤ُخ اُضٖٔ، ٢ٌُ٘ ٓب هأ٣زٚ ًبٕ ك٣لإ ثطٞ

ة ٝك٣لإ ك٢ ٓؼظْ عَلٛب، ػوبهِ  هأ٣ذُ  ٢ٌُ٘ ٌٜٚب. ًبٗذ ٛنٙ أُوأح روٍٞ إٔ عٞاٛوٛب ٢ٛ ًَ ٓب رِِٔ ظبٓػِ  ََ كافِ 

، ًبُز٢ ٣ِجَٜب ًَ ٝاؽٍل ك٢ اُغؾ٤ْ، ًٝبٕ ٌٓزٞثبً ػ٤ِٜب "ئ٢ٗ ٛ٘ب ثَجت اَُوهخ"ٓؼل٤ٗخًٝبٗذ رِجٌ ٕل٤ؾخ   

 

" أعبثذ أُوأحB "ُْ أرٚب٣ن ٖٓ فٟ ٘زا اٌّىبْ؟٠ب ِجذ١ٌٕب ٌّبرا أِٔذ ٍأُٜب اُوةB "ٝزٜب. ُْٝ ر٘لّ أُوأح ػ٠ِ فط٤

ؼطٞه. ُْ أٛزْ ثٖٔ أٍوهٚ أؿ٠ِ اُٛٞ ٓغٞٛوار٢ ٝاُؾٍٖٞ ػ٠ِ ًبٕ ٢ٜ٘ٔ٣ ٍوهخ األفو٣ٖ. اُْئ اُٞؽ٤ل اُن١ 

 " ٌَُٓذ ث٤ل ٣َٞع ك٤ٔب ً٘ذ أٗظو ا٠ُ اُل٣لإ ٢ٛٝ رؾلو أفبك٣لاً ك٢ ٓؼظْ عَلٛب. صْ ئُزلزذْ ٛبُٔب ثلٝد ع٤ِٔخ

ػ٘ي؟" أعبث٢٘ ٣َٞعB ٛنا اُْقٔ  َٛ ػِوفأفوBٟ "٣ب هة  ب رلزِ ػٖ ّئ ٓب. ٍأُُذ اُوة ٓوحٍ ل٤ُ٘ب ًٝأٜٗٓغ

ٔذ ٓؼ٢ ػ٘ي؟ B "٣ب هة أ٣ٖ رِي أُوأح اُز٢ رٌِّ ل٤ُ٘ب ر٘ظو ؽٞا٤ُٜب صْ هبُذْ غ." ٝثلأد ٓ٘زا اٌؾخـ ػِشفٕٟٔؼُ، "

ل٤ُ٘ب غوٕٝ ًَ ّئ، ُنا ئٍزٔود ٓٝألٕ اُ٘بً ك٢ اُغؾ٤ْ ٣زنً ،فَٔخ ػْو ٍ٘خ."ٓ٘ن أ٣ٖ ٢ٛ؟ ئ٢٘ٗ ك٢ اُغؾ٤ْ 

ٗلٌ ُؾٜٔب ك٢ ثَجت ثوبء ل٤ُ٘ب ُْ رَزطغ إٔ رل٣و ظٜوٛب غُذ إٔ ِِٓٔرَأBٍ "أ٣ٖ ٢ٛ رِي أُوأح؟ َُذ أهاٛب!" ػ

ِٝ  ٜتٍ عَلٛب ٝإٔ ر٘ظو كافَ ُُ  ٣و. ؽبُٝذ إٔ رلاُٞٙؼ٤خِ  ٓؼٜب ػٖ اُوة.  ٔذْ رِي أُوأح اُز٢ رٌِّ ئ٣غبك  ُخً أفوٟ ٓؾب

" ال ٠ب ِجذ١ٌٕب، إٔٙب ١ٌغذ ٕ٘ب. رٍه اٌّشأح اٌزٟ رىٍّذ ِؼِه ػٕٟ ٟ٘ ِؼٟ فٟ ٍِىٛد اٌغّٛاد الاُوةB "أعبثٜب 

 ِٔ ٜب أًضو كأًضو. ػ٠ِ أ٣خ ؽبٍ، ًبٗذ اُٖل٤ؾخ أُؼل٤ٗخ رل٣ٜ٘ب زث٘لَٜب ك٢ اُِٜت كبُزٜٔ مُي اٌُالّ ؿبٕذْ  ؼذْ ؽ٤٘ٔب ٍ

 ًَبههخ. 

 

ُٕ " ;B>:اُه٣ُلى إٔ رووأ ًِٔخ اُوة ك٢ أّؼ٤بء  ُِ ك٤ٌٞ َِ َٗ اُغلائ ٌَ ِٝػٞ ٘طوِخ ؽج ِٔ َٗ اُ َٗ اُط٤ِّت ُػلٞٗخٌ ِٝػٞ ِػٞ

 ٌّ٢ً ٍِ َٗ اُغٔب ٍَؼ ِٝػٞ ِٓ َٗ اُّل٣جبِط ُىّٗبُه  " هُوػخٌ ِٝػٞ  

ٖٓ٘ٞػخ ٖٓ ٓؼلٕ ٝ ٓ٘يُوخ اُؼبٓٞك ّو٣ؾخػبٓٞكاً ٓٔزِئبً ثبُل٣لإ ٝؽٍٞ  ٢ْٔ ٓغ اُوة. صْ هأ٣ذُ زئٍزٔوٗب ثبُ

، ًٝبٕ أؽٔوٍ  ٍّ ِشحجبً ثىً اٌىزثخ ئػالٗبد ٖٓ٘ٞثخ ٤٘ٓٝوح ٣ٌٖٔ هؤ٣زٜب ٖٓ ًَ عٜخ روBٍٞ "كٞم اُؼبٓٞك ُٞؽخ  ؽب

ّقٖبً ػبٍه  ْجٚ ًجو٣زبً ٓؾزوهبً. صْ هأ٣ذُ " ٝػ٘ل ٜٗب٣خ اُْو٣ؾخ رٞاعلد ثؾ٤وح ٙؾِخ ٓـ٤ِخ رُ ٚٔبؽشٞ اإلؽبػبد

ّْو عِلٙ ٝاُزٖن ثبُْو٣ؾخ. ٝؽ٤٘ٔب ٝهغ  مُي اُْقٔ ك٢ رٔبٓبً ٗبىالً ٖٓ اُْو٣ؾخ. ٝؽ٤٘ٔب ئٗيُن اُْقٔ رو

َٕ  صْ ظٜودِ ؽز٠ ئٗلغَو اُجؾ٤وح أُـ٤ِخ، رّٔلك َُبٗٚ  ُٕ ٌٓب B ;?ثزؼن٣جٚ. روٍٞ ًِٔخ هللا ك٢ ٓيٓٞه  اَُِبٕ ٝثلأدْ اُل٣لا

9@-9A "!ا كَُ٘ٞا ٖٓ اُلَّٝا٢ٛ ياَُِن عؼِزُْٜ. أٍوطزُْٜ ا٠ُ اُجٞاِه. ٤ًق ٕبُهٝا َُِقواِة ثـزخً.ئٙٔؾُِّٞ َٓ "  ؽوبً ك٢   
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خ ْ إٔ اُغؾ٤ْ ٝأَُبء ؽو٤و٤خ ؽز٠ أٜٗٔب أًضو ؽو٤و٤ٓب أه٣ل إٔ أهُٞٚ ٌُ٘ب ًَ ٛنا، اُِفنٗب فبهط اُغؾ٤ْ. ٖٝٓ ثؼل هؤ٣ز

إٔ رو٢ٚ األثل٣خ ٓغ ئٓب B باُنٛبة ئ٤ُٜاُغٜخ اُز٢ رو٣ل  وّوهػ٠ِ األهٗ رُ ٚ ٛ٘ب ٖٓ اُؼبُْ أُبك١ اُن١ ٗؼوكٚ. ئٗ

. ؾزوهخرنٛت ا٠ُ اُغؾ٤ْ أُإٔ ٣َٞع أٝ   

ٌٕ ًبٕ اُوة ٣إ ٌٕ  ًل ػ٠ِ هُٞٚ ُ٘بB "ثلٕٝ هلاٍخ ال ٣َزط٤غ ئَٗب  إٔ ٣وا٢ٗ" إٔ ٣وا٢ٗ، ثلٕٝ هلاٍخ ال ٣َزط٤غ ئَٗب

ةِّ " :B9>9ًٔب ٌٓزٞة ك٢ ػجوا٤٤ٖٗ  ْٓ ٠شٜ أحٌذ اٌشَّ "إرجؼٛا اٌغالَ ِغ اٌج١ِّغ ٚاٌمذاعخَ اٌزٟ ثِذِٚٔٙب ٌَ  

ُوة"لٕٝ هلاٍخ ال رَزط٤غ إٔ روٟ اث"ُٜنا أهٍٞ ٌُْ اُْئ مارٚ األٕ.   

 

 

، عبٔذسا(اٌؾٙبدح اٌثبٌثخ ) 
  

َٕ إٔ ٣وزِٞٛب. ثَ فبكٞا " B92@:روٍٞ ًِٔخ اُوة ك٢ ٓز٠  ٌَ ال ٣ولهٝ َل ٌُٖٝ اَُّ٘ل ََ َٕ اَُغ ٝال رقبكٞا ٖٓ اُن٣ٖ ٣وزِٞ

 َْ َل ٤ًِٜٔب ك٢ عَّٜ٘ ََ ٌَ ٝاَُغ ٖ اُن١ ٣ولُه إٔ ٣َُِِٜي اَُّ٘ل ِٓ "ثِبُؾو١ِّ   

 ِٖ ٌٌ ا٠ُ عْٜ٘ كاٜٗب رأفنؽ٤٘ٔب ر أُٞد. أفن اُوة ٣َٞع ث٤ل١ ٝئٍزٔوٗب ثبُ٘يٍٝ ٖٓ فالٍ ٗلٍن ٓظِْ علاً  عَلَ  َ ٗل

ثٞاة. ئٗلزؼ أؽل األثٞاة كلفِ٘ب ك٤ٚ. ُْ د ك٤ٚ ػلح أا٠ُ ٓوًي األهٗ. ِٕٝ٘ب ا٠ُ ٌٓبٕ رٞاعلأكٟ ث٘ب ٝػ٤ٔن علاً 

ك٢ اُغؾ٤ْ ا٠ُ األثل. ُوثٔب ثو٤ذ كذ ئ٢ٗ ُٞ كؼِذ مُي أروى ٣ل اُوة أل٢ٗ ػوِ   

ٓو٤لح  ٖٓ هؤٍْٜٝ ثّٖ٘بهاد ٝأ٣ل٣ْٜػ٤ِٚ ًبٕ أالف اُ٘بً ٓؼِو٤ٖ ٝ ٛبئالً  اً علاهفُٞ٘ب ٖٓ اُجبة هأ٣ذ ػ٘ل كٝ

ٌبالد. ًٔب هأ٣٘ب اال ِْ ثلأ ٣ققُّ هل ف اُ٘بً ٝاهل٤ٖ ك٢ ٓ٘زٖق اُِٜت ك٢ ًَ ٌٓبٕ. ٤ْٓ٘ب ٝٝهل٘ب ػ٘ل ٤ُٜت ث

.ك٤ٚرله٣غ٤بً. ئٍزطؼذ هؤ٣خ ّقٔ   

 

أٗٚ هعَ. ًبٕ اُْقٔ ٓورل٣بً صٞة اٌُٜ٘ٞد ًٝبٕ  ؽ٤٘ٔب ثلأ اُْقٔ ٣زٌِْ، أكهًذُ 

ُٓلّؾٔبً ًُِٚ اُضٞة  هنهاً ٝٓٔيهبً. ًٝبٗذ اُل٣لإ ريؽق كافَ ٝفبهط عَلٙ. ٝثلا عَلٙ 

م٣ت ُؾْ عَلٙ ٝرَبهٜ ػ٠ِ ًٝبٗذ ػ٤٘٤ٚ ٓوزِؼخ ٖٓ ٌٓبٜٗب ٝاُ  ِٝٓزٜٔبً ثَجت اُ٘به.

. ؽ٤٘ٔب هأٟ ٓوح أفوٟ ُؼ٤ِٔخاأله٤ٙخ. ٝثؼل رَبهٜ ع٤ٔغ ُؾٔٚ، ٗٔب صب٤ٗخ ٝثلأد ماد ا

 َُ هبBٍ "٣ب هة ئهؽ٢٘ٔ، ئهؽ٢٘ٔ! أهعٞى أفوع٢٘ ٖٓ ٛ٘ب ُِؾظخ ٝاؽلح.  ٣َٞعَ  اُوع

ُله٤وخ ٝاؽلح!" ًٝبٕ ػ٠ِ ٕله اُوعَ ٕل٤ؾخ ٓؼل٤ٗخ ٌٓزٞة ػ٤ِٜب "ئ٢ٗ ٛ٘ب ثَجت 

" هبٍ اُوعَ B"أٗلهٝ. ئ٢ٍٔ أٗلهٝ ٣ب هة" ِب اعّه؟هخ" ئهزوة ٣َٞع ئ٤ُٚ ٍٝأBُٚ "اَُو

٣ِٞٛخ" صْ ثلأ اُوعَ  ٓلح" أعبة أٗلهBٝ "ئ٢٘ٗ ٛ٘ب ٓ٘ن وُ ِٓ اٌّذح أٔذ ٕ٘ب؟ٚ اُوةB "ٍأُ

ٌُ٘ٚ ثلالً ٍ ُِلوواء ك٢ ٤ًَ٘زٚ اٌُبص٤ُٞي، ٝعٔغ اُؼْٞه ٝر٘ظ٤ْ رٞى٣غ األٓٞا٠ِ ٣َوك هٖزٚ، كوبٍ ئٗٚ ًبٕ َٓإٝالً ػ

B هٝ؟" كأعبة أٗلأٔذسٚ ً٘ عّؼَذ ثبإلٔج٠ً١ب ػBٚ٤ِ " ػٖ مُي ًبٕ ٣َوم أُبٍ. ؽ٤٘ئن ٍأُٚ ٣َٞع ٝٛٞ ٓٔزٌِئ ّلوخً 

"ٗؼْ ٣ب هة، ًبٗذ ٛ٘بى ئٓوأح ٤َٓؾ٤خ أرذ ا٠ُ ا٤ٌَُ٘خ ًٝوىد ثبإلٗغ٤َ ٓوح، ٢ٌُ٘ ُْ أِهك هجُٞٚ. ُْ أِهك إٔ أؤٖٓ 

٢ أؤٖٓ ثٚ األٕ! األٕ أؤٖٓ أٗٚ ؽو٤وخ! أهعٞى ٣ب هة أفوع٢٘ ٖٓ ٛ٘ب، ُٝٞ ُِؾظخ ٝاؽلح!" ٝك٤ٔب ًبٕ ٣وٍٞ ٘ثٚ، ٌُ٘

ػ٤٘٤ٚ ٝرقوط ٖٓ أم٤ٗٚ صْ رلفَ صب٤ٗخ ٖٓ فالٍ كٔٚ. ؽبٍٝ ٍؾجٜب ث٤ل٣ٚ  ب٣ٝقلأد اُل٣لإ ريؽق ٖٓ فالٍ رغمُي ث

ِٚ ٛبُجبً هؽٔخ هللاؼ٤ل ٌُٖٝ ئٍزؾبٍ ػ٤ِٚ مُي. ًٝبٕ أٗلهٝ ٣ٖوؿ ٕوافبً ه٤ٛجبً ٣ُٝ  . رٍِٞ  

 

ًِ عَلٙ ؼنثٚ ثرُ  ًبٗذ ٤ّب٤ٍٖٛبء ٝٙؼٚ أًضو ئم ٝئٍزٔو ٣طِت ٖٓ ٣َٞع إٔ ٣قوعٚ ٖٓ مُي أٌُبٕ. ٝ ـو

رٞ ثوٓبؽْٜ ثٖٞهح َٓزٔوح. ًٝبٗذ ٛنٙ ا٤ُْب٤ٖٛ رْجٚ ثؼ٘ اُل٠ٓ اُز٢ ٗواٛب ٛ٘ب ػ٠ِ األهٗ ٝاُز٢ ر٠َٔ "

خ ٤ّٝطب٤ٗخ. ًبٗذ ثطٍٞ ، ثَ ًبٗذ ؽ٤رِي اُل٠ٓ ك٢ اُغؾ٤ْ ٌُ٘ٚ ػ٠ِ أ٣خ ؽبٍ ُْ رٌٖ ُك٠ٓ ". هأ٣ذُ جٛسدأٛط

ػ٤ٜٞٗب ؽٔواء رٔبٓبً. ًٝبٗذ رطؼٖ أٗلهٝ ثٌَ ًبٗذ ٣قوط ٖٓ أكٞاٜٛب ًٝٝبٕ اُلّ أهلاّ ًٝبٕ ُٜب أٍ٘بٕ ؽبكح  خصالص
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ُل٤ٓخ ٣ٌُٖٔ اُوة ٤ًق  مُي، ٍأُذُ  ك٢ رِي األعياء ٖٓ اُغؾ٤ْ. ؽ٤٘ٔب هأ٣ذُ غ٤ٔغ أُزٞاعل٣ٖ هٞرٜب ٝرؼَٔ ًنُي ث

 ػ٠ِ االهٗ إٔ رْجٚ ثبُٚجٜ ٛنا ا٤ُْطبٕ. أعبة اُوة "ئٜٗب أهٝاػ اُؾيٕ"

االالف ٖٓ اُ٘بً ٣زؼنثٕٞ. ٝػ٘لٓب ًبٗذ رِي اُ٘لًٞ روٟ اُوة كاٜٗب ًبٗذ رؾبٍٝ  ظودُ ٝئٍزٔو اُوة ٣وٞك٢ٗ ك٘

٣َٞع. ًبٗذ رٖوؿB "٣ب هة أهعٞى  ئٓوأح ثلأد ثبُٖواؿ ؽ٤ٖ هأدْ  إٍُٞٞ ئ٤ُٚ ثأ٣بك٣ْٜ اُٚبٓوح. صْ الؽظذُ 

رزٍَٞ ئ٤ُٚ ٝ اُوة ئهؽ٢٘ٔ! أفوع٢٘ ٖٓ ٛنا أٌُبٕ!" ًبٗذ ٛنٙ أُوأح رؼب٢ٗ اٌُض٤و ًٝبٗذ رٔل ٣ل٣ٜب ٗؾٞ

إلفواعٜب ٖٓ مُي أٌُبٕ ُٝٞ ُضب٤ٗخ ٝاؽلح. ًبٗذ أُوأح ػبه٣خ رٔبٓبً ًٝبٗذ اُل٣لإ ريؽق ػ٠ِ عَلٛب ٖٓ كٞم 

ك٢ ػلكٛب. ًٝبٗذ  اُل٣لإ رزٚبػقُ  ػبكدٖٓ هَْ ٜٓ٘ب  ث٤ل٣ٜب ٌُٜ٘ب ًِٔب رقِٖذْ  ٍؾجْٜ ا٠ُ رؾذ. ٝؽبُٝذْ 

" ؽ٤ُش كٝكُْٛ ال ٣ُٔٞد ٝاُ٘بُه ال رُطلأُ " BA>>ِٔخ اُوة ك٢ ٓوهٌ بد. روٍٞ ًْاُل٣لإ ثطٍٞ ٍزخ ا٠ُ صٔبٕ ئٗ  

 

ًبٕ ه٤ٛجبً هؤ٣خ رِي أُوأح ٍٝٔبع ٕوافٜب ك٤ٔب ًبٗذ اُل٣لإ رأًَ ُؾٜٔب ثْواٛخ. ًٝبٗذ ٕل٤ؾخ ٓؼل٤ٗخ ٓطٔٞهح 

لٌ اُطو٣وخ ًبٗذ " ٝث٘إٕٟٔ ٕ٘ب ثغجت اٌِضٔبا٤ُ٘وإ ئىاُزٜب، ًٝبٕ ٌٓزٞثبً ػ٠ِ اُٖل٤ؾخB "ُْ رَزطغ ػ٠ِ ٕلهٛب 

وِوكخ. ًٝبٕيِ اُٛنٙ أُوأح رورٌت  ُٓ ٍ ٍزخ ا٠ُ ُِؾ٤ّخ أّٞاى ًج٤وح ػ٠ِ عَلٛب ثطٞ ٗب ك٢ اُغؾ٤ْ ٓغ ؽ٤ّخ ٤ٍٔ٘خ ٝ

أػٚبء أُوأح اُز٘ب٤ٍِخ ٓغزبىح عَل أُوأح ًِٚ ا٠ُ اُؾ٘غوح. ٝؽ٤٘ٔب ًبٗذ اُؾ٤ّخ  بد. ًٝبٗذ اُؾ٤ّخ رقزومُ ْصٔبٕ ئٗ

ثٖٞهح ٓوػجخ ٝرزٍَٞ ثبُوة ثغٜل أًجو ئفواعٜب ٖٓ مُي أٌُبٕ، ئم ًبٗذ  أح رٖوؿُ رلفَ عَل أُوأح، ًبٗذ أُو

" Bٗب. ئ٢٘ٗ ٛ٘ب ٓ٘ن ٍجغ ٍ٘ٞاد ٓ٘ن ٝكبر٢ ثبأل٣لى. ًبٕ ٢ُ ٍزخ ػبّو٤ٖ ٝأٗب ٛ٘ب ٛ٘ب ثَجت اُيِ أٗب ب هة ٣روٍٞ ُِوة

ٗب"ثَجت اُيِ   

خ ُٜب ٤ُالً أٝ ٜٗبهاً. ػ٤ِٜب إٔ رزؼنة ثناد اُطو٣وخ ٜب ٓوح ثؼل أفوٟ. ال هاؽٛ٘بى ك٢ اُغؾ٤ْ ًبٕ ػ٤ِٜب إٔ رؼَٔ ػِِٔ 

٠ب ثالٔىب، فبد ٚلزِه. اٌذ٠ذاْ عزىْٛ ٛنٙ أُوأح إٔ رٔل ٣ل٣ٜب ٗؾٞ ٣َٞع، ٌُٖ اُوة هبٍ ُٜبB " ٛٞاٍ اُٞهذ. ؽبُٝذْ 

صب٤ٗخ.هؤ٣زٜب ؽ٤٘ٔب هبٍ اُوة مُي، ؿطبٛب ِؽواّ ٖٓ اُ٘به ُْٝ أٍزطغ  (.>99B9)أّؼ٤بء  "عش٠شن ٚاٌذ٠ذاْ عزغط١ه  

ئٍزٔوٗب ثبُز٢ْٔ ٝهؤ٣خ األف األالف ٖٓ اُ٘بً ٣زؼنثٕٞ ك٢ مُي أٌُبٕ ٖٓ ّجبة ٤ّٝٞؿ. ِٕٝ٘ب ا٠ُ ٌٓبٕ ٣ْجٚ 

ٕله ًَ ٝاؽل ْٜٓ٘ ٕل٤ؾخ  ػ٠ِ ِٚ أالف ٖٓ اُوعبٍ ٝاَُ٘بء. ًٝبٕك٢ كافًبٕ ؽٞٗ ًج٤و َُِجبؽخ ك٢ اُ٘به، ٝ

"٣ب هة ٤ًق ٣ٌٖٔ  اُوة مُي ٍأُذُ  هأ٣ذُ  ٔب" ؽ٤٘اٌزمذِبدإٟٔ ٕ٘ب ألٟٔ ٌُ اُػِظ اٌؼؾٛس ٚ"ػ٤ِٜبB  ٓؼل٤ٗخ ٌٓزٞةٌ 

 ًِ ٔؼُ، ألْ ٘ؤالء إٌبط فىّشٚا ثأْ اٌؼؾٛس ٚاٌزمذِبد ١ٌغذ ضشٚس٠خ، ٛ٘بى؟" أعبة اُوةB " إٔ ٣ٌٕٞ ٛإالء اُ٘ب

" فٟ ح١ٓ رُؼٍٓ ٌٕب وٍّخ اٌشة رٌه وٛف١خ  

ُٕ هللاَ. كاأ٣" B@-A ;ك٢ ٍلو ٓالف٢ روٍٞ ًِٔخ اُوة  ٌُْ َُُِت اإلَٗب ٗ

ِج٘بَى. ك٢ اُُؼِْٞه ٝاُزَوِلِٓخ. هل ُُِؼ٘زُْ َُؼ٘بً ٝئ٣َب١ أٗزْ  ٍَ  َْ ٍِجز٢ُٗٞٔ. كوِزُْ ثِ

ب ِـُّٜ ًُ ِخ  ّٓ ِٙ األ َٕ ٛن "ٍبُِجٞ  

ٕ أػٔبٍ ْٛ، كاػطبء ػْٞهِ ٣ٔز٘غ اُ٘بً ػٖ ئهبٍ ٢ُ اُوة أ٣ٚبً أٗٚ ؽ٤٘ٔب 

ُل ٝرزٞهق ٝ ًُ ٢ ك٢ رؼبًٗٝبٗذ اُ٘بً ًِواىح اإلٗغ٤َ.  ثؼلُ ٣ٖؼت اُوة رو

كٞا ًِٔخ مُي أٌُبٕ االف أُواد ػٖ أ١ ٌٓبٕ أفو ألٕ ٛإالء اُ٘بً ػوِ 

.ٛباُوة ُْٝ ٣ط٤ؼٞ  

 

ٍَ ئٍزٔوٗب ثبُز٢ْٔ ٍٝٔؼ ُ٘ب اُوة  أهٟ هؤ٣خ ػٖ ٤ًل٤خ ٝكبح مُي  فٖوٙ ا٠ُ هأٍٚ، ٝثلأدُ ٌٓبٕ ٖٓ  هؤ٣خ هع

 ٌٔ ُٚ ٖٓ اإلٗغ٤َ  ىُ ٕٝبه ٣ٌوِ  اإلَٗبٕ ػ٠ِ األهٗ. ًبٕ ئٍْ اُوعَ هِٝع٤ِٞ ًٝبٕ كافَ ٤ٍبهرٚ. ٝعبء ّق

كهبئن ٍززؾطْ  غٝأػطبٙ اٌُزبة أُولً، ٌُ٘ٚ رغبَٛ ئٗناه اُوعَ ٝئٍزٔو ك٢ ٛو٣وٚ، كٕٝ إٔ ٣ؼِْ أٗٚ ثؼل ثٚ

ب " B:9@٤ٍبهرٚ ٣ٝ٘غوف ا٠ُ ٓٞرٚ. ٝك٢ اُِؾظخ اُز٢ رؾطٔذ ٤ٍبهرٚ، ئٗلزؼ اٌُزبة أُولً ك٢ ٍلو اُوؤ٣ب  ّٓ ٝأ

َٖ ٝاُوَّ  ِٕ ٝع٤ُٔغ اٌُنثِخ ك٤ٖ٘جْٜ ك٢ اُجؾ٤وِح اُقبئِلٕٞ ٝؿ٤ُو أُإ٤٘ٓ ََّؾوحُ ٝػجلحُ األٝصب ٗبحُ ٝاُ َٕ ٝاُيُّ َٕ ٝاُوبرِِٞ ِعَٞ

زولِح ث٘بٍه ًجو٣ٍذ اُن١ ٛٞ أُٞد اُضب٢ٗ ُٔ ٝمٛت ا٠ُ اُغؾ٤ْ. ٓبد  ب هوأ هٝع٤ِٞ ٛنا اُغيء ٖٓ اٌُزبة أُولًثؼلٓ" اُ  
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ٌُ٘ٚ ًبٕ ٣ؼب٢ٗ ٓضَ اُجو٤خ ٛ٘بى. ك٢ اُجلا٣خ ُْ ٠ِ ٝعٜٚ. ًبٕ ثؼ٘ اُِؾْ ٓب ٣ياٍ ػًٝبٕ ُوٝع٤ِٞ كزوح ّٜو ٛ٘بى ٝ

ًبٗذ كوٕزٚ اُٞؽ٤لح كاٜٗب أٗٚ ؽ٤٘ٔب ئهزوة مُي ا٤َُٔؾ٢ ٖٓ ٤ٍبهرٚ  كا٢ٗ أػزولُ  ُيٍجت ٝعٞكٙ ٛ٘بى، ُن فَ ٣ؼوِ 

اُلوٕخ ُوجٍٞ اُوة. ًبٕ ُِؼل٣ل ٖٓ اُ٘بً ثناد اُطو٣وخ . ٝاألف٤وح ُوجٍٞ اُوة ٣َٞع  

فالُٚ ٍزقِٔ ٝرلفَ ٌِٓٞد  ٖٓ .(>B9<)٣ٞؽ٘ب  ِجي ٤َُٞع، كٜٞ ٝؽلٙ اُطو٣ن ٝاُؾن ٝاُؾ٤بحأكػٞى ا٤ُّٞ ُزلزؼ ه

 ٍَ َّب إٔ ٗزجغ ٛوهٚ ك٢ اُولاٍخ ٝاٌُوآخ. اُوة ٣جبهًي.>B:9أَُٞاد )أػٔبٍ اُوُّ (. ًٔب ٣طِت اُوة ٓ٘ـ  

 

   

(اٌؾٙبدح اٌشاثؼخ ) 
 

 فِل٢ كٞعلدُ  ٗل٢َ ٝاهلبً ػ٠ِ ٕقوح. ئُزلذُ  ١ ٝعلدُ أ٣ٜب األفٞح اُوة ٣جبهًٌْ. ك٢ اُِؾظخ اُز٢ َٓي اُوة ث٤ل

 ٛ٘بى، ٕٝود أّؼوُ  ل أُالىَ ِْ أعِ كصب٤ٗخ  ٓالًبً. صْ ثلأٗب ثبُ٘يٍٝ ٖٓ فالٍ ٗلن ثَوػخ فبههخ. ٝك٢ ُؾظخ ئُزلذُ 

ٝ ال ٠غزط١غ أْ ٠ز٘ت اٌٛ٘بى؟" أعبث٢٘ اُوةB " اُوة، "٣ب هة أ٣ٖ ٛٞ أُالى. ُٔبما ُْ ٣يٍ ثؼلُ  ثبُقٞف. ٍأُذُ 

ِٖٓؼلٍ " ئٍزٔاٌّىبْ اٌزٞ ٔز٘ت إ١ٌٗ. ػلح أٗلبم، كأفنٗب اُ٘لن اُن١  . هأ٣ذُ وٗب ثبُ٘يٍٝ صْ رٞهل٘ب كغأح ًٝأٗ٘ب ك٢ 

ٌبالد ك٢ هٍؾ أ٣بك٣ٜب. ؽ٤ش ٔذ ػ٘ٚ اُفز٢ ٍبٗلها رٌِّ  ِْ ًٝبٕ ًبٗذ اُ٘بً ٓؼِوخ ٖٓ هؤٍٜٝب ثّٖ٘بهاد ٝٓو٤لح ث

ٌٕ ال ٜٗب٣خ ُٚ.  اُ٘بً ٓؼِوخ ػ٤ِٚ ٣ٞٛالً ٓال٤٣ٖ اُغلاه اُن١ ًبٗذ  هلا٢ٓ كوأ٣ذ  ؽٍٞ اعَبكٛب. ٗظودُ  ًٔب ًبٗذ ك٣لا

أرذ اُؼل٣ل ٖٓ اُ٘بً ك٢ ٛنا أٌُبٕ!" ٝك٢ اُؾبٍ كوُِذ ُِوةB "٣ب هة ٣زٞاعل  ْجٚ اُغلاه اَُبثن رٔبٓبً علاهاً أفو ٣ُ 

"بئؼبْ دِٚبً اٌجح١ُ ِٚىبْ اٌّٛرٝ جأكهًٜب، صْ هبٍ ٢ُ اُوةB "أًٖ م٢٘ٛ أ٣خ ٖٓ اٌُزبة أُولً ُْ ا٠ُ   

لٝه ٓٔزِئخ ثبُٞؽَ أُـ٢ِ ٝئثزلأٗب لٝه" ًبٗذ اُوِ اُوِ روً٘ب مُي أٌُبٕ ِٕٝٝ٘ب ا٠ُ ٌٓبٕ أفو كػٞٗب ئٍٔٚ "ٝاك١ 

لٝه. ٝأٍٝ ّقٔ الؽظزٚ ًبٕ ئٓوأح. ًبٕ عَلٛب ٣ؼّٞ ٣ٝـطٌ ك٢ اُٞؽَ أُـ٢ِ، ٗوزوة أًضو كأًضو ٖٓ أؽل اُوِ 

مُي اُٞؽَ ػ٘ل َٓزٟٞ فٖوٛب. ٍٝأُٜب ٝثو٢ عَلٛب ٓؼِوبً ك٢  ٌُٖٝ ؽ٤ٖ ٗظو ئ٤ُٜب اُوة رٞهلذ ػٖ اُؾوًخ

 Bُِّه؟"اُوة "ئ٢ٍٔ هٝث٤ال" B" أعبثذْ ٠ب إِشأح ِب اع  

  

 ٝهل ئٍٞكّ هؤ٣خ ّؼوٛب ٝٛٞ ٓٔزِئ ثبُٞؽَ أُـ٢ِ. ًبٕ ُؾٜٔب ٣زل٠ُ ٖٓ ػظبٜٓب  ٝئٍزطؼذُ 

رلفَ صب٤ٗخ ٖٓ صْ ثَجت اُ٘به. ًٝبٗذ اُل٣لإ رلفَ ٖٓ رغب٣ٝق ػ٤٘٤ٜب ٝرقوط ٖٓ كٜٔب، 

رضوت مُي ًبٗذ اُل٣لإ اُلفٍٞ كاٜٗب ثٌَ ٍُٜٞخ  ُٕؼَت ػ٠ِأٗلٜب ٝرقوط ٖٓ أماٜٗب. ٝأ٣٘ٔب 

ٍٍ اُغيء ٖٓ اُغَل ٝرَجت أالٓبً ال ٣ٌٖٔ ٕٝلٜب. هبُذ ُِوة ٢ٛٝ رٖوؿ  B "٣ب ثٖٞد ػب

 ن٢ٗ ٖٓ ٛنا أٌُبٕ. ئهؽ٢٘ٔ! ال أٍزط٤غ اإلٍزٔواه أًضو ثٜنٙ اُؾبُخ! ئعؼَهة أهعٞى فُ 

ػٖ  أًضو! أهعٞى ئهؽ٢٘ٔ!" كَأٍ اُوة أُوأحَ إٔ أرؾَٔ ٛنا اُْئ ٣زٞهق! ال أٍزط٤غ 

 ٍجت ٝعٞكٛب ٛ٘بى. كأعبثذ ئٜٗب ًبٗذ ٛ٘بى ثَجت ؿوٝهٛب، ًٝبٗذ ماد أٌُِبد ٌٓزٞثخٌ 

جخ ػ٠ِ اُٖل٤ؾخ أُؼل٤ٗخ أُٞٙٞػخ ػ٠ِ ٕلهٛب. ًٝبٕ ك٢ ٣لٛب ه٤٘٘خ، ٝثلد ٢ُ اُو٤٘٘خ ًو٤٘٘خ ػبك٣خ ٌُ٘ٚ ثبَُ٘

ُٚ ػ٠ِ ًَ عَلٛب. ٌُ٘ٚػطواً ص٤ٔ٘بً علاً. صْ أفند هٝث٤ال اُو٤٘٘خ  ٤ٜب ًبُٕا ّّ  اُز٢ ًبٗذ ٓٔزِئخ ثبأل٤ٍل ٕٝبهد رو

 ِٔ ة ِذ مُي ماة ًَ اُِؾْ اُن١ َُٔٚ األ٤ٍل ٓٔب ٍجت ُٜب أُٔبً كظ٤ؼبً. كٖوفذ ا٠ُ اُوة ٝهبُذB "٣ب هؽ٤٘ٔب ػ

"ٜ ُؾظخ ٝاؽلح ٣ب هة.أٍٛٞ! كو كزوحٛ٘ب  ٌٓشهؽ٢٘ٔ! ال أٍزط٤غ إٔ أئ  

ًِٝٔخ اُوة روٍٞ ُ٘ب  .طوٛبٛ٘بى ثَجت ػِ ًبٗذ أهٍٞ أٗٚ فط٤ئخ ئٍزقلاّ ػطٍو ٌُٖٝ اُوة هبٍ ُ٘ب إٔ أُوأح  َُذُ 

ٌُٖ َُي أُِٜخ اُفوٟ أٓب٢ٓ" =B?ك٢ رض٤٘خ  "ال ٣  

َٞع ٛٞ ِٓي ٣اُوة ًبٗذ رِي أُوأح ٛ٘بى ألٕ عٔبُٜب ٝػطوٛب ٝؿوٝهٛب ًبٕ أٌُبٕ األٍٝ ك٢ ؽ٤برٜب. ٌُٖٝ 

أُوأح ٛ٘بى. ًبٗذ ٤٘جـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ األٍٝ ٝاُضب٢ٗ ٝاُضبُش ك٢ ؽ٤برَِي، ُٜنا اَُجت كأُِٞى ٝهة األهثبة   

" Bؽ٤٘ٔب هبٍ سٚث١ال ٌمذ فبد اٌٛلذ ػ١ٍه، د٠ذاْ عزىْٛ عش٠شن ٚد٠ذاْ عزغط١هٗظو اُوة ئ٤ُٜب ثؾيٕ ٝهبٍ ُٜب "

 ُّ كٖبهد رؼب٢ٗ أُٔبً ه٤ٛجبً.  لٛب كافَ اُوِلهِ ِْٜ عَٖٓ ٗبٍه ٝاُُزاُوة مُي ؿط٠ّ عَلٛب ِؽوا  
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ئٍزطؼ٘ب  أثٞاة ٙقٔخ. ئهزوث٘ب ٜٓ٘ب كاٗلزؾذ ُ٘ب.ك٤ٚ ِٕٝ٘ب ا٠ُ ٌٓبٕ ؽ٤ش رٞاعلد ٝثلأٗب ثبإلثزؼبك ػٖ مُي أٌُبٕ 

رزؾوى ٓضَ ٍؾبثخ ٢ٛٝ أ٣ٞٙخ ٖٓ ٓقزِق األُٞإ  ا٠ُ األػ٠ِ كوأ٣ذُ  هؤ٣خ ًٜق ًج٤و ك٢ اُغٜخ األفوٟ. ٗظودُ 

. ٍٕ أٍٔغ ٤ٍٞٓو٠ اََُِب ٝثب٤ُ٘برٞ ٝاُوٝى ٝأٗٞاع ٓقزِلخ ٖٓ ا٤ٍُٞٔو٠ اُْبئؼخ اُز٢ ٣َزٔغ ا٤ُٜب  ٝكغأح ثلأدُ  كفب

َ اُوة ؽوًخ ث٤لٙ، ؽ٤٘ئن اٍزطؼ٘ب هؤ٣خ أُال٤٣ٖ أُال٤٣ٖ  ك٢اُ٘بً  ِٔ ٖٓ اُ٘بً ٢ٛٝ ٓو٤لح اُواك٣ٞ. ٝكغأح َػ

رولي ثٖٞهح ٝؽ٤ْخ كٞم اُ٘به. ًبٗذ ل٣ٜب ٝثَالٍَ ك٢ أ٣  

ًبٕ ػ٤ِْٜ إٔ ٣وليٝا ثٖٞهح  ؽ٤ش" أٔظشٚا، ٘زٖ ٟ٘ ِجبصاح اٌشالق١ٓ ٚاٌشالقبد٤ُ٘ب ٝهبٍ ُ٘بB "و اُوة اٗظ

ت ٙوثخ ٝؽ٤ْخ ا٠ُ األػ٠ِ ٝاألٍلَ ٝكوبً ُٚوثبد ا٤ٍُٞٔو٠، كإ ُػيكذ ٤ٍٞٓو٠ اََُِب كإ ػ٤ِْٜ إٔ ٣وليٝا ؽَ

٤ٌُ ثآٌبْٜٗ اُزٞهق ًٔب أٗٚ ٚوثخ، اُت رِي ٗٞع أفو ٖٓ ا٤ٍُٞٔو٠ كإ ػ٤ِْٜ إٔ ٣وليٝا ؽَ اُطجِخ، ٝئٕ ُػيف

ػٖ اُولي. ٌُٖٝ األٍٞأ ك٢ األٓو ٤ٌُ أٗٚ ال ٣ٌْٜٔ٘ اُزٞهق ثَ ألٕ أؽن٣زْٜ ُْ رٌٖ ػبك٣خ كول رٞاعل ك٢ ًَ ؽناء 

ر٘ضوت أهلآْٜ كٕٝ أفن هاؽخ ُٝٞ ُِؾظخ. ًِٝٔب إٔ بد. ًٝبٕ ػ٤ِْٜ إٔ ٣وليٝا ػ٠ِ اُلٝاّ َْٝٓٔبه ثطٍٞ ٍزخ ئٗ

ِؼ٘ٚ هبئِخB "ٍجِّؼ ئث٤ٌِ! ٍجِّؾٚ! ال ٣ٌٔ٘ي رلْٛ اُزٞهق ًبٗذ ا٤ُْب٤ٖٛ رأر٢ ك٢ اُؾبٍ ُزطؼ٘ٚ ثوٓبؽٜب ٝؽبٍٝ أؽ

اُزٞهق، ٍجِّؾٚ! ٍجِّؾٚ! ػ٤ِي إٔ رَجِّؾُٚ! ػ٤ِي إٔ رولي! ػ٤ِي إٔ روهٔ! ال ٣ٌٔ٘ي اُزٞهق صب٤ٗخ ٝاؽلح!" ًٝبٕ 

كٞا اُوة ٌُْٜ٘ ًبٗٞا ك٢ اُ٘بك١ ا٢ِ٤ُِ ؽ٤٘ٔب ا ٤َٓؾ٤٤ٖ ػوِ األٓو أُليع األفو إٔ اٌُض٤و ٖٓ أُزٞاعل٣ٖ ٛ٘بى ًبٗٞ

ٓبرٞا. هل ٣٘لِٛ اُجؼ٘ ٖٓ ٛنا اٌُالّ ٝهثٔب ٣َأُٞا أٗلَْٜ، أ٣ٖ أٌُبٕ اُن١ ٣وٍٞ ك٤ٚ اٌُزبة أُولً أٗٚ ٖٓ اُقطأ 

  ؟اُوهٔ

َّٕ ٓؾجَخَ اُ" >B>روٍٞ ًِٔخ هللا ك٢ ٣ؼوٞة ك٢  َٕ أ ٗبح ٝاُّيٝا٢ٗ أٓب رؼِٔٞ ُٓؾجّبً أ٣ٜب اُيُّ  َٕ ْٖ أهاَك إٔ ٣ٌٞ َٔ ِْ ػلاٝحٌ هللِ. ك ؼبُ

ا هلل ّٝ ِْ كول ٕبَه َػُل "ِِ ُِؼبُ  

ِٚ " ?B9=-9 :٣ٞؽ٘ب  9أ٣ٚبً ك٢  نًٞهًٔب ٓ َْ ك٤َِْذ ك٤ ْٕ أؽتَّ أؽٌل اُؼبُ . ئ ِْ َْ ٝال األ٤ّبَء اُز٢ ك٢ اُؼبُ ا اُؼبُ ال رُؾجُّٞ

ِْ ّٜٞحَ اُغَِل ّٝ َّ ٓب ك٢ اُؼبُ ًُ  َّٕ ُْ ٓؾجَّخُ األِة. أل . ٝاُؼبُ ِْ َٖ اُؼبُ ِٓ َٖ االِة ثَ  ِٓ  ٌَ ِٕ ٝرؼظُّْ أُؼ٤ِْخ ٤ُ ٜٞحَ اُؼ٤ٞ

ب اُن١ ٣ُٖ٘غ ٤ْٓئخَ هللاِ ك٤ضجُذ ا٠ُ األثلِ  ّٓ "٢ٚٔ٣ ّٜٝٞرُُٚ ٝأ  

ًّو إٔ اُؼبُْ ٢ٚٔ٤ٍ، ًَ ّئ ٤ٍَل٠٘، ٌُٖٝ اُن١ ٣ؼَٔ ٤ْٓئخ هللا ٤ٍ ا٠ُ األثل.  جو٠رن  

 

ٓضَ عَٞه روَْ اُغؾ٤ْ ا٠ُ أهَبّ رؼن٣ت ٓقزِلخ. أ٤ّبء أٌُبٕ ٝعلٗب  ، ؽ٤٘ٔب ؿبكهٗب مُيأ٣ٜب األٕلهبء ٝاإلفٞح

هأ٣٘ب هٝؽبً ٣ز٠ْٔ ػ٠ِ عَو ْٓبٍح، ًٝبٕ اُوٝػ ٓضَ ك٤ٓخ ًزِي اُز٢ ٗواٛب ٛ٘ب ػ٠ِ األهٗ, ٝٗؾٖ ػ٠ِ األهٗ 

ٍٍ ٖٓ ٠ٓ ّؼو ثأُٞإ ٓقزِلخ ُٜٝب ٝعٚ ئَٗبٕ ثبُؾ ك٢ اَُٖ ٝعَْ ٛلَ ٤َٜٔٗب "أهياّ اٌُ٘ي" ُِٝلُ  أػٚبء ع٤َ٘خ. فب

. ًٝبٕ ُنُي اُوٝػ هٓؼ ك٢ اُقَبهحٖٓ األهٝاػ ٢ٛ أهٝاػ ا اُ٘ٞع اُوة إٔ ٛنُ٘ب  كَوّ ًبٗذ ػ٤ٜٞٗب ٓٔزِئخ ّّواً. ٝ

ٍُ ك٤ٔب ًبٕ ٣ز٠ْٔ ٓـوٝهاً ػ٠ِ مُي اُغَو ٓضَ ٌِٓخ أٝ ًؼبهٙخ أى٣بء. ٝك٢ ًَ ٓوح ٝٛٞ  ٣لٙ ػ٠ِ اُغَو ًبٕ  ٓب

ًُ أهبئالBً "٣طؼٖ اُ٘بً اُن٣ٖ رؾزٚ ثوٓؾٚ ٣ِٝؼْٜ٘  ٘ذ ك٤ٚ فبهط ا٤ٌَُ٘خ ا٤َُٔؾ٤خ ُْٝ رِوك إٔ رلفَ رنًو ا٤ُّٞ اُن١ 

ًُِوى ُي ٝأٗذ ُْ رِوك أك٤ٜب؟  رنًو ا٤ُّٞ اُن١ ك٤ٚ أػطٞى ٗجنح ٖٓ اإلٗغ٤َ ٝأٗذ أ؟ اإلٍزٔبعرنًو ا٤ُّٞ اُن١ ك٤ٚ 

األمإ، ًٝبٗٞا ٣غ٤جٕٞ مُي ك٢ ٓٞهغ  رؾبٍٝ إٔ رـط٢ اُِؾْ أُزجو٢ ُٜب ه٤ٓزٜب؟" ًٝبٗذ رِي اُ٘لًٞ أُلوٞكح

ي ا٤ُْطبٕ، "اٌٍذ! اٌٍذ! ال روَ ٢ُ أًضو ٖٓ مُي! ال أه٣ل إٔ أػوف أُي٣ل! اٌٍذ!" ػ٠ِ أ٣خ ؽبٍ ًبٗذ رِ

ٛنا ثَجت األُْ اُن١ ًبٗٞا ٣َججٞٗٚ ُزِي اُ٘لًٞ. االهٝاػ ا٤ُْطب٤ٗخ رزِنم ثؼِٜٔب  

 

ٖ اُجو٤خ ػٖ اُ٘بً ٝالؽظ٘ب هعَ ٣ٖوؿ ثٖٞد أػ٠ِ ئٍزٔوٗب ثبُز٢ْٔ ٓغ اُوة صْ هأ٣٘ب هلآ٘ب ٓغٔٞػخ ًج٤وح ٓ

ٌُ٘ٚ اُوة اُزٞهق ٝاُ٘ظو ا٠ُ اُوعَ،  كاُز٢ ًبٗذ رؾزوم ٛ٘بى. ًٝبٕ اُوعَ ٣وBٍٞ "أث٢، أث٢، ئهؽ٢٘ٔ!" ُْٝ ٣وِ 

" Bٍأثٟ. أٔذ رذػٟٛٔ أثٟ؟ ال، أٔب ٌغذ أث١ه ؽ٤ٖ ٍٔغ ًِٔخ "أث٢" أٛزّي اُوة ٝاُزلذ ٗؾٞٙ. ٗظو ئ٤ُٚ ٣َٞع ٝهب

"ه ٌغذ إثٕٟ. إْ ُوَٕذ إثٕٟ ٌىٕذ ِؼٟ فٟ ٍِىٛد اٌغّٛاد. أٔزُ أثٕبء أث١ىُ إث١ٍظوّب أٔ  
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ُّ ٖٓ ٗبٍه ٝؿطٝك٢ اُؾبٍ ئ ٠ عَلٙ رٔبٓبً. هبٍ اُوة ُ٘ب هٖخ ؽ٤بح مُي هرلغ ِؽوا

َُ اُوة "أث٢" ألٗٚاُوعَ ك٤ٔب ًبٕ ػ٠ِ األ . ًبٕ ٚكًبٕ ٣ؼوِ  هٗ. كػب اُوع

ئٍزِْ اُؼل٣ل ٖٓ ٝػٞك هللا. كِٔب ٝ ًِٔخ هللا هعالً ٣نٛت ا٠ُ ا٤ٌَُ٘خ ٣َٝزٔغ ا٠ُ

 Bٓبما ؽلس ٣ب هة؟" ُٔبما ٣زٞاعل ئمٕ ٛ٘ب؟" أعبة اُوة" Bٍٙٔؼ٘ب مُي ٍأُ٘ب

ٌمذ وبْ ٠ؼ١ؼ ح١بح ِضدٚجخ، ػبػ طش٠مخ ح١بح فٟ اٌج١ذ ٚطش٠مخ ح١بح "

ٍْ ٠ؼ١ؼ ػٍٝ  :أخشٜ فٟ اٌى١ٕغخ. وبْ ٠فىش فٟ لٍجٗ حغٕبً، ١ٌظ ٕ٘بن أٞ إٔغب

ّٞ ِٓ اإلخٛح، ٌزٌه أعزط١غ أْ أػًّ ِب ِمشثخ ِّٕ  ٟ، ال ساػٟ اٌى١ٕغخ ٚال أ

ٌىٕٗ ٔغٟ أْ ػ١ْٛ اٌشة ِٕقٛثخ ػٍٝ طشق ح١برٕب ١ٌٚظ ثئِىبْ أحذ  .أس٠ذٖ

" أْ ٠ىزة أٚ ٠خفٟ ٔفغٗ ػٓ اٌشة  

ِـِّ " <B?روٍٞ ًِٔخ اُوة ُ٘ب ك٢ ؿال٤ٛخ  ِٚ ِٚ. كإ اُن١ ٣يهػُٚ اإلَٗبٕ ئ٣ّ ال رَ ـُ ػ٤ِ " بٙ ٣ؾُٖل أ٣ٚبً ٞا. هللا ال ٣ُْٔ  

 

اِؽلح ُقطب٣بٙ ٓٚبػلخ، ٝ ًبٕ ٛنا اإلَٗبٕ ٣ؼب٢ٗ االف أُواد ػٖ ثو٤خ أُلوٞك٣ٖ ك٢ اُغؾ٤ْ. ًبٕ ٣لكغ ك٣٘ٞٗخٍ 

ّٞ ثبٌٓبٗٚ فِ  ٝاألفوٟ ألكٌبهٙ إٔ اُقطب٣ب، كْٜ ٣ؼزولٕٝ إٔ  ػ٠ِ ر٤ٖ٘ق كد اُ٘بً ك٢ ٛنٙ األ٣بّلاع اُوة. رؼ

ناد ٖٓ اٌُنثخ ٝٗبّو١ اإلّبػبد، ٌُ٘ٚ ك٢ ػ٤ٖ اُوة ًِٜب فطب٣ب ثًضو فطبح أاُْبم٣ٖ ع٤َ٘بً ٝاُِٖٞٓ ٝاُوزِخ ْٛ 

َٓٞدٌ " <B;:اٌُزبة أُولً ك٢ ه٤ٓٝخ ُ٘ب اُؾَبة. ٣ٝوٍٞ  ماداُٞىٕ ٝ َّٕ اُعوحَ اُقط٤ِّخ ٢ٛ  "أل  

روٍٞ ًِٔخ ب ًِٔذ اُزٞثخ. هجِ ا٠ُ ؽ٤بري ئٕ  ٣ب أف٢ ٣ٝب ٕل٣و٢، أكػٞى األٕ ُزوجَ كػٞح ٣َٞع. ٣َٞع ٣ٔلُّ ٣ل اُوؽٔخ

ٌزْق مُي ك٤ٔب اُوة ُ٘ب إٔ اإلَٗبٕ اُن١ ٣ـ٤ّو ٛو٣وٚ ٣ٝزٞة ٤ٍُوؽْ. األكَٚ ُي إٔ رإٖٓ األٕ ػ٠ِ إٔ ر٘زظو ٝر

. هللا ٣جبهًي.ثؼل ثْٔوخٍ   

 

 

(اٌؾٙبدح اٌخبِغخ)  
 

ٌٞد، ٝأٓب ٛجخ هللا ك٢ٜ ؽ٤بحٌ أثل٣ّ " <B;:روٍٞ ًِٔخ هللا ُ٘ب ك٢ ه٤ٓٝخ  َٓ َّٕ اُعوحَ اُقط٤ِّخ ٢ٛ  بأل "خٌ ثب٤َُِٔؼ ٣ََٞع َهثِّ٘  

رٞاعل  أكهًذُ بئلبً علاً ُٔب هأ٣زٚ ٖٓ أ٤ّبء. أّؼو ثبألُْ ٝئفزجبه اُٞكبح. ًُ٘ذ ف ؽ٤٘ٔب ٗيُ٘ب ا٠ُ مُي أٌُبٕ ثلأدُ 

 ًبٕ اُغ٤ٔغ ٣ٖوفٕٞ. ًٝبٕ أٌُبٕ ٓظِٔبً ثٌَْ ربّ. ٝثٞعٞك اُوة ثلأدِ ئم اُؼل٣ل ٖٓ اُ٘بً ك٢ مُي أٌُبٕ، 

االف األالف ٖٓ اُ٘لًٞ ٢ٛٝ رٖوؿ ٛبُجخ أَُبػلح ٝاُوؽٔخ ًٝبٕ اُغ٤ٔغ  طؼ٘ب هؤ٣خرقزل٢ كبٍز اُظِٔخُ 

ٖٓ ٛنا أٌُبٕ. ّؼوٗب ثأُْ ػظ٤ْ ألٗ٘ب ػوك٘ب إٔ اُوة ًبٕ ٣ؼب٢ٗ ًض٤واً ػ٘ل هؤ٣زٚ ُزِي إلفواعْٜ ٣ٖوفٕٞ ُِوة 

ُٝٞ ُضب٤ٗخ. ٝك٢ ًَ ٓوح ًبٕ اُ٘لًٞ. ًٝبٕ اٌُض٤وٕٝ ْٜٓ٘ ٣ٖوفٕٞ ُِوة ثإٔ ٣قوعْٜ ٖٓ مُي أٌُبٕ ُٝٞ ُله٤وخ، 

" Bُْٜأل٢ٗ أه٣ل إٔ افِٔ! أه٣ل إٔ أرٞة ٝأفِ" ًٝبٌّٗبرا رش٠ذ اٌخشٚج؟اُوة ٣َأ" Bػ٠ِ أ٣خ ذ اُ٘بً رغ٤ت "!ٔ

 ؽبٍ ًبٕ اُٞهذ هل ٠ٚٓ ثبَُ٘جخ ُْٜ. 

 

اإلفز٤به ئٓب  أ٣ٜب اُ٘بً األػياء اُن٣ٖ رووإٔٝ ٛنا اٌُالّ، اُلوٕخ اُٞؽ٤لح ٢ٛ األٕ ُزقزبه ٤ٖٓوى األثل١. ػ٤ِي

ٍٓ أثل١ٍّ أٝ ٌٓبٕ ك٣٘ٞٗخ أثل٣ّ  ػ٤ِٜب هل كٓورٜب ا٤ُ٘وإ  ٢ْٔخ. ثلأٗب ثبُ٘يٍٝ كٞعلٗب األه٤ٙخ اُز٢ ً٘ب ٌٗٓبٕ فال

ٙطواة ٝؿض٤بٕ ثَجت هائؾخ ًو٣ٜخ ك٢ ًَ ٌٓبٕ. ّؼوٗب ثبٛ٘بى  ذٝهأ٣٘ب ٝؽالً ٤ُٜٝجبً ٣قوط ٜٓ٘ب. ًٔب ًبٗ

ًبٕ ؿبههبً ك٢ اُٞؽَ أُـ٢ِ ُؾل فٖوٙ، ٝك٢ ًَ ٓوح  الً ٖٓ ػ٠ِ ثؼلٍ اُوائؾخ ٕٝواؿ ٛإالء اُ٘بً. صْ هأ٣٘ب هع

قوط مهاػ٤ٚ ًبٕ اُِؾْ ٣زَبهٜ ٖٓ ػظبٓٚ ػ٠ِ اُٞؽَ.ًبٕ ٣ُ   
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ئٍزطؼ٘ب هؤ٣خ ؿْبٝح هٓبك٣خ كافَ ٤ٌِٛٚ كَأُ٘ب اُوة ػٖ مُي ئم ً٘ب ٗوٟ ماد 

ح كافَ اُْئ ك٢ ًَ ّقٔ ٓزٞاعل ك٢ اُغؾ٤ْ. كوبٍ ُ٘ب اُوة أٜٗب ٗلٍْٜٞ األ٤ٍو

ِْٜ ا٠ُ أثل " >99B9. ًٔب ٌٓزٞة ك٢ هؤ٣ب ٣ٞؽ٘ب َل اُقط٤خع ُٕ ػناثِ ٣ٖٝؼُل ُكفب

 ْٖ َٓ  َِّ ٌُ ُٝ ِٚ ِِ ُٖٝٞهرِ َٕ ُِٞؽ َٖ ٣َغلٝ ُٕ هاؽخٌ ٜٗبهاً ٤ُٝالً ُِن٣ َٖ ٝال رٌٞ األثل٣

 ِٚ ِٔ ٔخَ ئٍ ٍِ  َُ "٣وج  

خ ٢ٛ ِٜب ػ٠ِ االهٗ. ٝاألًضو أ٤ٜٔٛٔك٢ رِي اُِؾظخ ثلأٗب ٗلْٜ أ٤ّبء ًض٤وح ً٘ب ٗ

 اُوٍبُخ اُٞاٙؾخ ثإٔ ؽ٤بر٘ب ٢ٛ اُز٢ روّوه أٌُبٕ اُن١ ٍ٘و٢ٚ ك٤ٚ أثل٣ز٘ب. 

 

ئٍزٔوٗب ثبُز٢ْٔ ٝأ٣ل٣٘ب ٌَٓٔخ ثبُوة، ٝأكهً٘ب إٔ ُِغؾ٤ْ أٓبًٖ ٓقزِلخ ٝكوبً 

َُٔز٣ٞبد اُزؼن٣ت أُز٘ٞػخ. ِٕٝ٘ب ا٠ُ ٌٓبٕ ؽ٤ش رٞاعل ك٤ٚ اُؼل٣ل ٖٓ اُيٗياٗبد 

 ُٓ ًبٗذ ا٤ُْب٤ٖٛ رِؼٖ رِي . ٝأٗٞاع ٖٓ ا٤ُْب٤ٖٛػلح ًٝبٗذ اُ٘لًٞ رزؼنة ٖٓ هجَ  ثخ.ؼناُز٢ ئؽزٞد ػ٠ِ ٗلًٞ 

فلٓٞٙ ًٔب ً٘زْ رلؼِٕٞ ؽ٤٘ٔب ً٘زْ ػ٠ِ األهٗ!" ًٝبٗذ ٍجِّؾٞا ئث٤ٌِ! ئ ًٞ هبئِخB "أ٣ٜب اُؾوواء أُِؼ٤ٖٗٞاُ٘ل

. أعَبكْٛ رِزًْٜبأل٤ٍل اُل٣لإ ٝا٤ُ٘وإ ٖٓ ه٤ٛجبً  بً اُ٘لًٞ رزؼنة ػناث  

 ًبٗب ٣طؼ٘بٕ ثؼٜٚٔب. ًٝبٕ ٣وٍٞ اُٞاؽل ُألفوف٘غوإ ك٢ أ٣ل٣ٜٔب ٝ، ُٜٝٔب ب هؤ٣خ ّق٤ٖٖ كافَ ىٗياٗخٍ ئٍزطؼ٘

"أ٣ٜب اُؾو٤و أُِؼٕٞ ثَججي ٓٞعٞك أٗب ك٢ ٛنا أٌُبٕ، أٗذ عؼِز٢٘ أر٢ ا٠ُ ٛ٘ب ألٗي ؽغجذ ػ٢٘ اُؾن ُْٝ رلػ٢٘ 

ٌٓ  ر٤ؾذْ أػوف اُوة! ُْ رلػ٢٘ أهجِٚ! اُ  ك٢ ٌٓبٕ اُؼناة ٛنا ٓٞعٞك أٗب رلػ٢٘ أهجِٚ! ثَججي ًض٤وح ٌُ٘ي ُْ  ٢ُ كو

 ٜٗبهاً ٤ُٝالً!" 

ٜٔب أكٟ ك٤ٔب ث٤ٖ٘. هأ٣٘ب أٜٗٔب ك٢ ٣ّٞ ٓب ًبٗب ٓؼبً ك٢ ثبه، ٝثلأ علاٍ هؤ٣خ ػٖ ؽ٤بح ٛإالء اُْق٤ٖ صْ أػطبٗب اُوة

ٌٍُبهٟ. ٝأفن ٝاؽٍل ٜٓ٘ٔب ه٤٘٘خ ٌَٓٞهح ٝ غبٍه ك٤ٔب ًبٗب  ِّ أ ثبُؼواِى. ٝئٍزٔوا ك٢ اُؼواِى اُضب٢ٗ ٤ٌٍ٘بً ٝثلأفوط ا٠ُ 

ًِالٛٔب. ًٝبٕ ٓؾٌٞا٠ُ إٔ  ا ماد ا٤َُ٘به٣ٞ ٌّ ػ٠ِ ٛن٣ٖ اُْق٤ٖٖ إٔ ٣ؼ٤لعوػ اُٞاؽل األفو ُعوؽبً ٤ٔٓزبً صْ رٞك٤ب 

ؾجبٕ ثؼٜٚٔب ًافٞح ٣ُ  ،ٕ ػ٠ِ االهٗبػ٠ِ اُلٝاّ ًٔب أٜٗٔب ًبٗب ٣زؼنثبٕ ثَجت ماًورٜٔب أٜٗٔب ًبٗب ٣ٞٓبً أػّي ٕل٣و

 ثؼٚبً.

ه٣ل إٔ أهٍٞ ُي ا٤ُّٞ أٗٚ ٣زٞاعل ٕل٣ن ؽو٤و٢ ٝاؽل، ٝإٔ ئٍٔٚ ٣َٞع اُ٘بٕو١. ئٗٚ اُٖل٣ن اُؾو٤و٢ ٝاُٖل٣ن اُ 

 األ٤ٖٓ اُن١ ٣ٌٕٞ ٓؼي ك٢ أ١ ُؾظخ.

 

 ٍٕ ط ك٢ اُٞؽَ. ًٝبٕ ّؼوٛب ٜٓٔالً  ئٍزٔوٗب ثب٤َُو ا٠ُ ٌٓب ّٞ ؽ٤ش ٝعلٗب ئٓواح كافَ ىٗياٗخ ًٝبٗذ أُوأح رزٔ

ٗؾٞٛب ٝأؽبٛذ ثغَل أُوأح، صْ كفِذ  رزؾوىُ  ًج٤وح ٤ٍٔٝ٘خ ثلأدْ  ك٢ كافَ اُيٗياٗخ ؽ٤ّخَ. ٝٝعلٗب ٝٓٔزأل ثبُٞؽ

أُوأح إٔ رؼَٔ ئرٖبالً ع٤َ٘بً ٓغ اُؾ٤ّخ. ًٝبٕ ع٤ٔغ اَُ٘بء ٝاُوعبٍ اُن١ ٓبهٍٞا  ك٤ٜب ٖٓ ػٚٞٛب اُز٘ب٢ٍِ. اُعجودْ 

ٗب ٓغ ؽ٤ّبد ُٜب أّٞاى ْٜ إٔ ٣ٔبهٍٞا اُيِ ًبٕ ػ٤ِئم ٗب ػ٠ِ األهٗ ٓغجو٣ٖ إٔ ٣ٔبهٍٞا مُي ك٢ مُي أٌُبٕ. اُيِ 

أُوأح ا٠ُ  . صْ ٕوفذْ ك٤ٜبك٢ ًَ ٓوح رلفَ أُوأح غَل . ًٝبٗذ اُؾ٤ّخ رَجت كٓبهاً ُبدْثطٍٞ ٍزخ ئٗػ٠ِ عَلٛب 

هِق مُي. ُْ رِوك ئٍزٔواه مُي اُؼناةB "ئعؼِٚ ٣زٞهق! ُٖ أكؼَ مُي صب٤ٗخ! أهعٞى ئعؼِٚ  ّٞ اُوة ِٝٛجذ ٓ٘ٚ إٔ ٣

ّٓو عَلٛب ٓوح ثؼل أفوٟ. ؽبُٝ٘ب إٔ َٗل أماٗ٘ب ٢ٌُ ال َٗٔغ ٣زٞهق!" ر ٍِٞذ ثبُوة ك٤ٔب ًبٗذ اُؾ٤ّخ رلفَ ك٤ٜب ٝرل

ٕوفبد أُوأح ٌُٝ٘٘ب ٓغ مُي ً٘ب ال ٗياٍ َٗٔؼٜب. ؽبُٝ٘ب إٔ َٗل أماٗ٘ب ثْلح ٌُ٘ٚ ثلٕٝ علٟٝ. هِ٘ب ُِوةB "أهعٞى 

أٔٗ ِٓ اٌضشٚسٞ أْ رٕظشٚا رٌه ٌىٟ !" كوبٍ ُ٘ب اُوةB "٣ب هة ال ٗو٣ل إٔ ٗوٟ َٝٗزٔغ ُٜنٙ األ٤ّبء ثؼل! أهعٞى

ش، ؽؼجٟ ٠ًّٙ اٌخالؿ اٌحم١مٟ، ٠ًّٙ اٌطش٠ك اٌحم١مٟ ٌٍخالؿ ِِّ "رمٌٛٛا ٌجم١خ إٌبط، ألْ ؽؼجٟ لذ ُد  

 

ؽٞا ثأ٣بك٣ْٜثؾ٤وح ًج٤وح علاً، ًٝبٕ أالف األالف ٖٓ اُ٘بً ك٢ ٍٜٝ اُُِ وأ٣٘ب كأفو ئٍزٔوٗب ثب٤َُو ا٠ُ ٌٓبٕ  ّٞ  ٜت. ُ

ٛبُج٤ٖ اُؼٕٞ، ٌُ٘ٚ رٞاعل ٛ٘بى اُؼل٣ل ٖٓ ا٤ُْب٤ٖٛ ًبٗذ رؾّٞ ٛبئوحً ؽٍٞ مُي أٌُبٕ. ًٝبٗذ ا٤ُْب٤ٖٛ رَزقلّ 

ٍخ ػ٠ِ هٓبؽ ّٞ ٣ت ٛإالء اُ٘بً أُؾزوهخ ك٢ رِي اُجؾ٤وح ًٔب ك٢ اال٤ٌِٗي٣خ" ُزؼن -"اً ؽوف ٌَّ بً ثوؤًٝ ٓو
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ء أُِؼ٤ٖٗٞ! ػ٤ٌِْ األٕ إٔ رؼجلٝا ئث٤ٌِ! ٍجِّؾٞٙ، ٍجِّؾٞٙ ًٔب ْٜٓ٘ ٣ِٝؼْ٘ٞٛ هبئ٤ِٖ Bُْٜ "أ٣ٜب اُؾووا ًبٗٞا ٣َقوٕٝ

، ّؼوٗب أٗٚ ئٕ ُْ  ًْ٘ز َُ رلؼِٕٞ ؽ٤٘ٔب ً٘زْ ػ٠ِ األهٗ!" ًٝبٕ ٛ٘بى األف األالف ٖٓ اُ٘بً. ًّ٘ب ٓورؼج٤ٖ علاً

.ثٜبً٘ب ْٗؼو أل٤ّبء اُز٢ ٖٓ اَٗٔي ث٤ل اُوة كاٗ٘ب ٍُ٘زوى ك٢ مُي أٌُبٕ أُق٤ق. ًّ٘ب فبئل٤ٖ علاً   

 

كٞهٚ ئص٘بٕ ٖٓ ا٤ُْب٤ٖٛ ٣ط٤وإ  ٝهأ٣٘ب ٖٓ ػ٠ِ ثؼٍل هعالً ٝاهلبً ٝٓؼب٤ٗبً ٖٓ أُْ ًٝوة ّل٣ل. ئٙبكخ ا٠ُ مُي ًبٕ

ثبٗٚ ثطؼٖ عَلٙ ثوٓبؽٜٔب ٝئفواط أٙالػٚ. ًٔب ًبٗب ٣َزِٜيإٔ ثٚ ػ٠ِ اُلٝاّ. ثَ أًضو ٖٓ مُي، ئم أهاٗب ؼنِ ًٝبٗب ٣ُ 

ك ٛنا اُْقٔ إٔ ِزٚ اُز٢ روًٜب ػ٠ِ األهٗ. ُْ ٣ووِوٚ اُلائْ ثْإٔ ػبئاُوة إٔ مُي اُْقٔ ًبٕ ٣زؼنة أ٣ٚبً ُ

ِٜ ٌٓبٕ اُؼناةِ ماد رأر٢ ػبئِزٚ ا٠ُ  ًّ  ، ٌُ٘ٚ ًبٕ هِوبً ألٗٚ ُْ ٣ُؼ وٙ أٗٚ ُؼبئِزٚ هٍبُخ اُقالٓ. ًٝبٕ ٣زؼنة ثَجت رن

ٍٕ ٛبّ  ُٚ اُلوٕخ ٓوحً  ػط٤ذْ اُ  َ ٣ٖبٍ ٛنٙ اإلإلٍزالّ رِي اُوٍبُخ. ًبٕ هعالً مٝ ّأ ّٚ ُوٍبُخ ا٠ُ ػبئِزٚ ٌُ٘ٚ ك

مُي، أٓب األٕ كاٗٚ هٌِن ػ٠ِ أٝالكٙ ٝىٝعزٚ.ئٛٔبٍ   

مهاػ٤ٚ، كَوٜ اُوعَ ك٢ مُي اُٞؽَ أُؾزوم. ٕٝبه اُوعَ ك٤ٔب أرذ ٤ّب٤ٖٛ ٝهطؼذ ٝئٍزٔو اُؼناة هلاّ أػ٤٘٘ب 

ٖٓ ػظبٓٚ ثَجت  ٚ ٣زَبهُٜؾ٣ٔزّٔؼظ ٖٓ ٌٓبٕ ا٠ُ أفو ًلٝكح ثَجت أُْ اُٞؽَ اُن١ أؽوم ًَ عَلٙ. ٕٝبه 

اُؾٔبٝح صْ ثلأ ٣يؽق ًبُؾ٤ّخ ٓؾبٝالً اُقوٝط ٖٓ مُي أٌُبٕ. ٝك٢ ًَ ٓوح ؽبٍٝ مُي، ًبٗذ ا٤ُْب٤ٖٛ رلكؼٚ 

 ٝرغؼِٚ ٣ـٞٓ ك٢ مُي اُٞؽَ.

 

ٝاِؽلاً ٖٓ رِي إٔ  ٝك٢ أؽلٟ أُواد ُلذ ٗظو١ ّئ ئم الؽظذُ  .ًٔب هأ٣٘ب ػلكاً ٖٓ ا٤ُْب٤ٖٛ ك٢ ٌٓبٕ ٝاؽلٍ 

أْ رٌه ل ع٘بؽ٤ٚ. كَأُ٘ب اُوةB "٣ب هة ُٔبما أؽل ع٘بؽ٢ ٛنا ا٤ُْطبٕ ٓلوٞك؟" كأعبة اُوةB "َل أؽا٤ُْب٤ٖٛ كو

اٌؾ١طبْ اُسعً اٌٝ األسك ٌغشٍك ٚاحٍذ، ٌىٕٗ ٌُ ٠ُٕجض ٚاججٗ، فبُسِجغ اٌٝ اٌجح١ُ ثب١ٔخ ِٓ لِجً أحذ خذاَ هللا. ثُ 

" أرٝ إث١ٍظ ٚػبلجٗ ٚلطغ أحذ جٕبح١ٗ  

ٝهؤٍبئٜب.  طوك ع٤ٔغ ا٤ُْب٤ُٖٛاَُِطخ ٝاُوٞح ثاٍْ ٣َٞع  ُ٘ب ًَأٗٚ ؼِٔ٘ب ٤ًَٔؾ٤٤ٖ ر  

 

رَزط٤غ إٔ رلؾٔ ٗلَي  ئمأ٣ٜب اإلفٞح اُن٣ٖ رووإٔٝ ٛنٙ أٌُِبد األٕ، ٛنٙ اُْٜبكح ٤َُذ ُِل٣٘ٞٗخ ثَ ُِقالٓ، 

وة ٝرؼوف ؽبُخ هِجي هلاّ اُوة. كٜلكٜب ٢ٛ عؼِي رـ٤ّو ٛوهي ُِقالٓ ٤ٌُٝ ُِل٣٘ٞٗخ. األٕ ئهكغ هِجي هلاّ اُ

ٝاػزوف ثقطب٣بى، كإ أر٠ اُوة ك٢ ٛنٙ اُِؾظخ ٣ٌٕٞ ثآٌبٗي اُنٛبة ٓؼٚ ثلالً ٖٓ اُنٛبة ا٠ُ ٌٓبٕ اُؼناة ؽ٤ش 

ًُ ُٔبما ككغ ٣َٞع ى اُٖواؿ ٕٝو٣و األٍ٘بٕ. ٛ٘ب ثبٛع ػ٠ِ ٤ِٕت اُغِغضخ. ٌٛنا صٖٔ ٍزلْٜ كؼالً  

ُْ  ْ٘بٛبدٍ ؽ٤برْٜ ٓٔزِئخ ث. ئم ًبٗذ ْٛ ٛ٘بى٣غِٜٕٞ ٍجت ٝعٞكًبٗٞا هأ٣٘ب اُؼل٣ل ٖٓ اُ٘بً ك٢ اُغؾ٤ْ ؽز٠ ئْٜٗ 

ٜٗب فطب٣ب. ٝا ئ٣ُلٌو  

خ هلاّ ٖٓ كِؼِٜب! ئٜٗب ع٤ٔؼبً فط٤ٝأٗٚ ال ثأً  َُوهخ ٢ٛ أ٤ّبء ربكٜخأ٣ٜب األؿ، ئكؾٔ ٗلَي! ال رظٖ إٔ اٌُنة اٝ ا

ػٖ  ٞاٍبُخ ٢ٌُ رزٞهلٛنٙ اُو ْ! اُػط٤ٌ. أ٣ٜب اإلفٞح األػياءاُوة. ئثزؼل ػٜ٘ب ٝرٞهق ػٖ كؼَ ٛنٙ األ٤ّبء ٢٘ػ٤

 ّٔ ٝعٚ اُوة أًضو.٘ظوٝا ٝإٔ ر لاً كؼَ اُقط٤ئخ رؼ  

     

(اٌؾٙبدح اٌغبدعخ ) 
 

ِٚ " :<B:9ٗووأ ك٢ ٓيٓٞه  ِِ َٔ َٕ ًَؼ ؽٔخُ ألَّٗي أٗذ رُغبى١ اإلَٗب "َُٝي ٣ب َهةُّ اُوَّ  

          

ًبٕ هِج٢ ٓٔزِئبً ٖٓ اُقٞف رٔبٓبً. ال  ك٢ مُي اُٖجبػ، ؽ٤٘ٔب ىاهٗب اُوة ك٢ رِي اُـوكخ، أفنٗب ث٤لٙ ٝثلأٗب ثبُ٘يٍٝ.

٢. ّؼوُد إٔ ٣َٞع ٛٞ ؽ٤بر٢ ٝٗٞه١ ٝإٔ ًَ  ُٓقِِّٖ أٍزط٤غ ٕٝق مُي ثٌِٔبٍد، ػوكذ أٗٚ ٤ٌُ ثآٌب٢ٗ روى ٣ل 

ؽز٠ ئ٢ٗ ُْ هعبئ٢ ك٤ٚ، ٝئال رُِوًُذ ك٢ مُي أٌُبٕ. ُْ أًٖ أكٌو أثلأً ئ٢ٗ ٍأمٛت ٓوحً ك٢ ؽ٤بر٢ ا٠ُ ٌٛنا ٌٓبٕ، 

ٍٕ ٌٛنا ٝعٞك إُلِّم  ، إٔ أُطٜو ٛٞ اُغؾ٤اُكٌو . ئم ً٘ذ كٝٓبً ٌٓب ْ، ٌُٖ هللا أها٢ٗ ؽو٤وخ اُغؾ٤ْ.، ؽز٠ ٤ًَٔؾ٢ٍّ  
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ُْ ٣ٌٖ ئم ؽ٤٘ٔب ِٕٝ٘ب ا٠ُ اُغؾ٤ْ، ّؼوُد إٔ أٌُبٕ هل أٛزّي ٝإٔ ا٤ُْب٤ٖٛ ك٢ مُي أٌُبٕ كّوْد ٝؽبُٝذ اإلفزجبء 

واؿ اُ٘لًٞ األ٤ٍوح ٛ٘بى أًضو كأًضو، ألٕ ع٤ٔؼٜب ثآٌبٕ أؽٍل ٜٓ٘ب أُٖٞك ك٢ ٓؾٚو اُوة. ئٍزطؼ٘ب ٍٔبع ٕ

ػطبئْٜ ٘بى. ًٔب إٔ ع٤ٔؼٜب ًبٗذ رؼوف إٔ ٛ٘بى ّقٔ ٝاؽل كوٜ ثآٌبٗٚ ئػِوكْذ إٔ ٣َٞع اُ٘بٕو١ ٓٞعٞك ٛ

ُٓي٣ّلبً كوٕخً ُِقوٝط ٖٓ مُي  .أٌُبٕ. ًبٕ ُْٜ مُي األَٓ ٓغ أٗٚ ًبٕ أٓالً   

 

و ا٠ُ ئٓوأح ًبٗذ ٓـطبح ثبُ٘به ٣َٞع ٤ُ٘ظُ  ٘ب ا٠ُ هَْ اُِيٗب. ٝٛ٘بى أُزلذَ ئٍزٔوٗب ثبُز٢ْٔ ٝأ٣ل٣٘ب ك٢ ٣ل ٣َٞع ِٕٝٝ

٤ّئبً ك٤ْئبً ٖٓ اُ٘به ٓغ إٔ ٓؼبٗبرٜب ُْ رزٞهق ك٢ أ٣خ ُؾظخ. ئٍزطؼ٘ب هؤ٣خ رِي  رقوطُ  رٔبٓبً. ؽ٤٘ٔب هأٛب ٣َٞع ثلأدْ 

هنهاً ٝهائؾزٚ ًو٣ٜخ، ًٝبٕ ًَ  ًبٗذ ػبه٣خ رٔبٓبً ٝئٍزطؼ٘ب هؤ٣خ ًَ عيء ٖٓ أػٚبئٜب. ًٝبٕ عَلٛبكول أُوأح 

ٌَ ّؼوٛب  َبهٜ هطؼخ ثؼل أفوٟ. ثِٕٞ إٔلو ا٠ُ أفٚو. ُْ رٌٖ ُٜب ػ٤ٕٞ ًٔب إٔ ّلبٜٛب ثلأد رز ٜٓٔالً ٝػ٤ِٜب ٝؽ

ٜ ٖٓ ٔزَبه٣ل٣ٜب اُز٢ ًبٗذ هل ئٍٞكد رٔبٓبً إٔ رَُٔي ثبُِؾْ اُثأ ب، ٝؽبُٝذْ ٔمإ ثَ صوٞة ك٢ ٌٓبُْٜٗ رٌٖ ُٜب أ

. ُْٝ رٌق ػٖ اُٖواؿ. ًٝبٕ اثبً أًضو. صْ ٕوفْذ كاٛزّيْد أًضوٍجَّت ُٜب ػنٌُٖ مُي ٗٚ ٝعٜٜب ٝٝٙؼٚ ك٢ ٌٓب

عَلٛب ٓٔزِئبً ثبُل٣لإ، ًٝبٗذ ٛ٘بى ؽ٤ّخٌ رِزق ؽٍٞ مهاػٜب. ًٝبٗذ اُؾ٤ّخ ٤ٍٔ٘خ ُٜٝب أّٞاى ػ٠ِ عَلٛب. ًٝبٕ 

ًٝبٗذ ٕل٤ؾخ  (.@B9> – 9 ;9) بٓؾلٞهاً ػ٠ِ عَلٛب، ٝٛٞ ههْ اُٞؽِ أُنًٞه ك٢ ٍلو اُوؤ٣ <<<ُِٔوأح اُوهْ 

هخ ثاؽٌبّ ػ٠ِ ٕلهٛب ُْ  ّٞ ُٓط ِي ثِـخ ؿو٣جخ ػ٠ِ ر رَزطغ اُ٘به ئُزٜبٜٓب. ًٝبٕ ّئ ٌٓزٞةٌ ؿ٤و ٓؼوٍٝف ٓؼلٗٚ 

"ئ٢ٗ ٛ٘ب ثَجت اُِيٗب"  ٛٞٓب ًبٕ ٌٓزٞثبً ٝ اُٖل٤ؾخ ٌُ٘٘ب ئٍزطؼ٘ب كِْٜ  

 

" Bأعبثذ ئ٤ُْ٘ب اُوة  ػ٘لٓب" ٝ؟إ١ٌْٕب، ٌّبرا أِٔذ فٟ ٘زا اٌّىبْؽ٤٘ٔب هأٛب ٣َٞع ٍأُٜب ٟ ّٞ عَلٛب ٖٓ أُْ ػناثٜب، رِ

 ثَجت اُِيٗب. ٝثلأد رطِت ٖٓ اُوة أُـلوح ٓوح ثؼل أفوٟ. ٝك٢ ثٚغ ُؾظبد ثلأٗب ٗوٟ ؽلسَ ٛ٘بى ٜٗب ئهبئِخ 

ؼ٤ِ ٓؼٚ هل مٛت ٓغ أؽل ػْبهٜب، ألٜٗب ئػزولد إٔ اُْقٔ اُن١ ًبٗذ رئم ػ٘ل ٝكبرٜب ًبٗذ رٔبهً اُغٌ٘ ٝكبرٜب. 

كنٛت ا٠ُ أُطجـ ٝأفن ِف٘غواً ًج٤واً ٝٛؼ٘ٚ ك٢  ،ٍِخ. ػ٠ِ أ٣خ ؽبٍ، هِعغ ٖٓ ػِٔٚ ٝٝعلٛب ٓغ ػ٤ْوٜبك٢ هؽ

. ػ٘لئن ٓبرذ ٝاُِفند ا٠ُ اُغؾ٤ْ رٔبٓبً ثبُطو٣وخ اُز٢ رٞك٤ذ ك٤ٜب، ػبه٣خ رٔبٓبً. ٛبظٜو  

 ُٓ ـٌل كول ًَ ّئ ك٢ اُغؾ٤ْ  َّ َُٓجّجبً ًبٕ اُق٘غو اٌُج٤و ال ٣غ ػ٘ل ٛنٙ ًبٗذ ئ٤ُْ٘ب ٝظ٤ٔبً. ُٜب أُٔبً ػ ياٍ ك٢ ظٜوٛب 

ٍ٘ٞاد ٝثآٌبٜٗب إٔ رزنًو ًَ ُؾظخ ٖٓ ؽ٤برٜب ٝٝكبرٜب. ًبٗذ رزنًو أ٣ٚبً اُٞهذ  اُلزوح هل هٚذ ك٢ اُغؾ٤ْ ٍجغ

 ٌٔ ٜب، أٓب األٕ كبُٞهذ هل  اُن١ ك٤ٚ ؽبٍٝ ّق إٔ ٣ٌوى ُٜب ػٖ ٣َٞع ٝإٔ ٣َٞع ٛٞ اُٞؽ٤ل اُن١ ثآٌبٗٚ إٔ ٣ُقِِّٖ

جخ ُٜب ٌَُٝ أُٞعٞك٣ٖ ك٢ اُغؾ٤ْ. ٠ٚٓ ثبَُ٘  

 

ًِٔخ اُوة ثٖٞهح ٝاٙؾخ ػٖ اُِيٗب. ٝاُِيٗب ٛٞ إٔ ٣ٌٕٞ ُِْقٔ ػالهبد ع٤َ٘خ فبهط ٗطبم اُيٝاط. ئم رزؾلس 

َل ٤ٌُ ُِِِيٗب ثَ " <B;9ًٞهٗضًٞ  9ٓنًٞه ك٢  ََ ّٖ اُغ ٌِ األِٛؼٔخُ ُِغِٞف ٝاُغُٞف ُألِٛؼِٔخ ٝهللاُ ٤ٍُج٤ُل ٛنا ٝرَِِي. ُٝ

لِ ُِِوَّ  ََ ةُّ ُِغ " ةِّ ٝاُوَّ  

ِٖ اُغَِل. " <B@9ًٞهٗضًٞ  9َٝٗزط٤غ إٔ ٗووأ أ٣ٚبً ك٢  ُٕ ٢ٛ فبِهعخٌ ػ َُّ فط٤ٍخ ٣لؼِٜب اإلَٗب ٗب. ً ٖ اُيِّ ِٓ اُُٛوثٞا 

ِلِٙ  ََ َّٖ اُن١ ٣ي٢ٗ ٣ُقِطئ ا٠ُ َع ٌُ"  

 

ثؼل. ٌُ٘٘ب ك٤ٔب زطغ هؤ٣زٜب ؽ٤٘ٔب أ٠ٜٗ ٣َٞع ًالٓٚ ٓغ رِي أُوأح، هأ٣٘ب ِؽواّ ًج٤ٌو ٖٓ اُ٘به ؿط٠ّ عَلٛب ُْٝ َٗ

ٍزط٤غ ٕٝلٜب ثٌِٔبٍد.  أٍٔؼ٘ب ٕٞد ُؾٜٔب ٝٛٞ ٣ؾزوم ٕٝوفبرٜب أُوػجخ اُز٢ ال  

ب َٓزٔو٣ٖ ثبُز٢ْٔ ٓغ اُوة، أهاٗب اُوة ع٤ٔغ أُزٞاعل٣ٖ ٛ٘بى، ئم هأ٣٘ب ػجلح األٝصبٕ، ٝاُن٣ٖ ٣َزقلٕٓٞ ٝك٤ٔب ً٘

َِّؾو، اُلبٍو٤ٖ، اُيٗبح، اٌُنثخ، ٝاُْ بم٣ٖ ع٤َ٘بً. ًّ٘ب فبئل٤ٖ علاً ٝاُْئ اُٞؽ٤ل اُن١ أهكٗب ػِٔٚ ٛٞ ٣ٝٔبهٍٕٞ اُ

ٖٓ اُزؾلس ػٜ٘ب ٓغ ٗزٌٖٔ ُ٘ب أٗٚ ٖٓ اُٚوٝه١ هؤ٣خ ٛنٙ األ٤ّبء ٢ٌُ ٌُٖ اُوة ئٍزٔو ك٢ هُٞٚ روى مُي أٌُبٕ. 

 األفو٣ٖ ٝعؼِْٜ ٣إٕٓ٘ٞ.
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ب ّبة ئٗطجبع ًج٤و ك٢ م٢٘ٛ. هأ٣٘ ٍَْ ّلح. كغئ٘ب ا٠ُ هَْ أفو ٖٓ اُغؾ٤ْ هثأًضو ئٍزٔوٗب ٓغ اُوة ٓب٤ٌٍٖ ث٤لٙ 

ُْ َٗزطغ ثبُٚجٜ هؤ٣خ ٛج٤ؼخ ػناثٚ ٌُ٘٘ب هأ٣٘ب  ًبٕ ٖٗق عَلٙ ٓـٍٔٞبً ك٢ اُٞؽَ.ثؼٔو صالصخ ٝػْوٕٝ ػبٓبً، 

٢ ٛ٘ب أل٢ٗ ػبك١" ٝؽ٤٘ٔب هأٟ مُي ٕل٤ؾخ ٓؼل٤ٗخ ػ٠ِ ٕلهٙ روBٍٞ "ئٗٓؾلٞهاً ػ٤ِٚ ًٔب رٞاعلد  <<<اُوهْ 

ِٕ " >B9:٣9َٞع ٓزٍٞالً هؽٔزٚ. روٍٞ ًِٔخ هللا ك٢ أٓضبٍ  اُوة ّٓل ٣لٙ ٗؾٞ اُْبةُ  رٞعُل ٛو٣ٌن رظُٜو ُإلَٗب

َٔٞدِ  "َٓزو٤ٔخً ٝػبهِجزُٜب ُُٛوُم اُ  

٢ ٛ٘ب أل٢ٗ ػبك١" ٍأُ٘ب اُوةB "٣ب هة ٤ًق ٣ٌٖٔ مُي؟ َٛ ٛنا ٌٖٓٔ أٗب ػ٠ِ رِي اُٖل٤ؾخ أٌُِبد "ئٗؽ٤٘ٔب هو

ت؟" ٗظو ٣َٞع ا٠ُ اُْبة ٍٝأBُٚ "أٗلهٝ ُٔبما أٗذ ك٢ ٛنا أٌُبٕ؟" هبٍ إٔ ئَٗبٗبً ٣أر٢ ا٠ُ ٛنا أٌُبٕ ُٜنا اَُج

إٔ اُوزَ ٝاَُوهخ فط٤خ، ُٜنا ُْ اُؽبٍٝ أثلاً اُزوّوة ئ٤ُي"  اُْبةB "٣ب ٣َٞع، ؽ٤٘ٔب ًُ٘ذ ػ٠ِ االهٗ أػزولدُ   

َٖ " BA?٣9وٍٞ اٌُزبة أُولً ك٢ ٓيٓٞه  ِْ اُ٘ب٤ٍ َُّ األٓ ًُ َٕ ا٠ُ اُٜب٣ِٝخ.  "هللاَ  األّواه ٣وعؼٞ  

َ فطأ ًج٤واً ؽ٤ٖ ّٕ٘ق اُقطب٣ب ًٔب ٣لؼَ  ِٔ اٌُض٤وٕٝ ك٢ ٛنٙ األ٣بّ. اٌُزبة أُولً ٝاٙؼ علاً ؽ٤٘ٔب مُي أٗلهٝ ػ

 ّٕ . ًٔب أٗٚ ؽ٤٘ٔب ٣زٌِْ اٌُزبة أُولً ػٖ (<B;:)ه٤ٓٝخ  خ٢ٜ ؽ٤بح أثل٣ّ كجخ هللا ِٛ أٓب ٌٓٞد، ٢ٛ اُعوحُ اُقط٤ِخ  ٣وٍٞ أ

٣ٝوجَ ٣َٞع ألٗٚ ًبٕ ٣لهى مُي ٤ُؼِوف ب٣ب ألٕ ع٤ٔؼٜب فطب٣ب. ًبٕ ألٗلهٝ اُلوٕخ ِّٖ٘ق اُقطاُقط٤خ كاٗٚ ال ٣ُ 

وٓ ُٔؼوكخ اُوة، ٌُ٘ٚ ُْ ٣ِوك إٔ اُلُ  . هثٔب ًبٗذ ُٚ االفَ ُٚ هللا ث٘لَٚ، ٌُ٘ٚ ُْ ٣َزـَ رِي اُلوٕخ اُز٢ أػطبٛب

ٌّ ًج٤و ٖٓ اُ٘به عَل صْ ٝٛنا ًبٕ ٍجت ٝعٞكٙ ك٢ مُي أٌُبٕ. ٣ٚؼوك ثؼل.ك٤ٔب ٙ ُْٝ ٗواٙ ؿط٠ّ ِؽوا  

ؽ٤٘ٔب ئهزوث٘ب أًضو  هطٍغ ٓؼل٤ٗخ، ٌُ٘٘بئٍزٔوٗب ثبُز٢ْٔ ٓغ ٣َٞع، ٝأر٤٘ب ا٠ُ ٌٓبٕ كوأ٣٘ب ٖٓ ػ٠ِ ثؼٍل ٤ّئبً ٣َوٜ ٓضَ 

 ًٍ ًٌ ٓبرذ ػ٠ِ األهٗ كٕٝ إٔ روجَ ٣َٞع ا٤َُٔؼ ك٢ هِٞثٜب  ٍوطذ الؽظ٘ب أٜٗب أٗب ك٢ اُغؾ٤ْ ك٢ رِي اُِؾظخ. أٗب

٤ْ.ِٕٝٝذ ُِزٞ ا٠ُ اُغؾ  

 

عَلٙ. ٝك٢ اُؾبٍ ثزل٤ٓو ٝئثزلأٝا ثؼٍ٘ق ٗؾٞٙ ػلح ٤ّب٤ٖٛ أٍوع هأ٣٘ب ّبثبً 

لأ عَلٙ ٣ٔزِئ ثبُل٣لإ. ك٢ ٛنٙ األص٘بء ًبٕ اُْبة ٣وBٍٞ "ال، ٓبما ئثز

رلؼِٕٞ؟ هلٞا! ال أه٣ل إٔ إًٔٞ ك٢ ٛنا أٌُبٕ! هلٞا! الثل أٗٚ ؽِْ! فن٢ٗٝ 

ٝأٗٚ ٓبد  ،أٗٚ هل ٓبد٣ؼِْ ُْ ٣ٌٖ  ٛنا اُْبةؽز٠ إٔ ٖٓ ٛنا أٌُبٕ!" 

ًبٗذ ا٤ُْب٤ٖٛ رٚؾي ػ٤ِٚ ٝرُؼنِّة عَلٙ ػ٠ِ اُلٝاّ.  .ثلٕٝ ٣َٞع ك٢ هِجٚ

ػ٠ِ عجٜزٚ ًٝنُي اُٖل٤ؾخ أُؼل٤ٗخ ػ٠ِ ٕلهٙ. ٝٓغ  <<<صْ ظٜو اُوهْ 

ػِوك٘ب ٤ّئبً ثبُزأ٤ًل ٗ٘ب ُْ ٗوٟ ٍجت هلّٝ مُي اُْبة ا٠ُ اُغؾ٤ْ، ٌُ٘٘ب أ

ُي أٌُبٕ أثلاً. ٝاؽلاً ٛٞ ئٗٚ ُٖ ٣قوط ٖٓ م  

ٌّوُد ك٢ هبٍ ُ٘ب اُوة إٔ ػناة ٛإالء اُ٘بً ك٢ اُغؾ٤ْ ٤ٌٍٕٞ أه٠َ ثٌض٤و  ٛإالء ئٕ ًبٕ ٣ّٞ اُؾَبة. ٝأٗب ك

ه ٓلٟ كٛو٣وخ ه٤ٛجخ ٝٓوػجخ. ثٌٜنا اُ٘بً األٕ ٣ؼبٕٗٞ  ّٞ ثؼل ٣ّٞ اُؾَبة.ٓؼبٗبرْٜ ِٖ أٍزط٤غ اُزٖ  

االالف ٖٓ اُْجبة، هعبالً َِٝٗبء ٖٓ ع٤ٔغ اُغ٤َ٘بد. ٝٓغ مُي  ٛلَ ك٢ مُي أٌُبٕ. ٌُ٘٘ب هأ٣٘ب األف ُْ ٗوٟ أ١ّ 

ع٤َ٘بد أٝ َٓز٣ٞبد ئعزٔبػ٤خ ٖٓ أ١ ٗٞع. ئٗٔب ٛٞ ٌٓبٕ ػناة ِٝػوبة. ًبٕ ٛ٘بى ّئ اُغؾ٤ْ عل ك٢ اٞزال ركاٗٚ 

ُِ أ ٝاؽل ًبٕ ٣طِجٚ ًَ ٝاؽل ْٜٓ٘، ٝٛٞ كوٕخ ُِقوٝط ُٝٞ ُِؾظخ ٘زْٜ ًٔبٝاؽلح أٝ ؽز٠ هطوح ٓبء رِ٘ؼ َِ روٍٞ  ُ

. ٌُٖ ٛنا ُْ ٣ٌٖ ٌٓٔ٘بً ثؼل ألْٜٗ ئفزبهٝا أٌُبٕ اُن١ ٣و٣لٕٝ (<9AB9)ُٞهب  هٖخ اُوعَ اُـ٢٘ ك٢ اٌُزبة أُولً

ثلٕٝ هللا. هٚبءٙ إٔ ٣وٚٞا ك٤ٚ األثل٣خ ٝهوهٝا   

ا. ال رَ " <B?هللا ُْ ٣ُوٍَ أؽلاً ا٠ُ اُغؾ٤ْ، ٌُٖ ًَ ٝاؽل َٕٝ ا٠ُ ٛ٘بى ثَجت أػٔبُٚ. ئم ٣نًو ٍلو ؿال٤ٛخ  ُِّٞ ِٚ
ُل أ٣ٚبً  ُٖ ُٕ ئ٣ّبُٙ ٣ؾ َّٕ اُن١ ٣يهُػُٚ اإلَٗب ِٚ. كا ـُ ػ٤ِ َٔ "هللا ال ٣ُْ  

ٓب كآذ ٣وٍٞ اٌُزبة أُولً أٗٚ  .ُل٣ي ا٤ُّٞ أػظْ كوٕخ ُزـ٤٤و ٤ٖٓوى األثل١. ال ٣ياٍ ٣َٞع ك٢ أُز٘بٍٝ األٕ

  كوٕزي األف٤وح.ٌٕٞ كِ٘ب أَٓ أ٣ٚبً، ا٤ُّٞ ُل٣ي اُؾ٤بح، كال رلٞري ٛنٙ اُلوٕخ، هل رُ٘ب ؽ٤بح 

 هللا ٣جبهًي.


