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 دارة اهطفطث# إلوًث 
ص٢ أالقالم، ٤٧ٔٮا ٣ٲاًل و٩٭ةرًا ٨٦ مؼةص ٦ذُٮٔٲ٨ ٣ؼؽ٦ح اأ١ذةب ا٣ؾي ثٲ٨ ٱؽٱٟ، ٬ٮ ص٭ؽ ٔؽة ٬ؾا ا٣

٣ذْ٭ؿ ثن٢١ ٠ذةب، ال ػؿٱ٨ ٤٧ٔٮا ٤ٔٯ دؿدٲت ا٣٪ىٮص ٨٦ ا٣ٛٲؽٱٮ آمؼةص أ ودؿص٧ح ا٧٣عةًؿة، 
ق٧ةء ا٧٣ذؿص٧ٲ٨ ٣٪ؾ٠ؿ٥٬ ٬٪ة، ٚ٭٥ ٠سٲؿون و ٨٦ ٦ؼذ٤ٙ ا٣ج٤ؽان، ٢٠ واظؽ ٦٪٭٥ أٯ ٣٪ة ٦ٕؿٚح ٱذك٪ّ 

 وًٓ ثى٧ذ٫ ٰٚ ٬ؾا ا١٣ذةب" ال د٪كٮ٥٬ ٨٦ وة٣ط دٔةا٥١""
ي ػُأ، او م١١ذ٥ ثىعح أٰٚ ظةل الظْذ٥ وج٪ة ٨٧ٚ اهلل "" أن إ٩ٛك٪ة وا٣نٲُةن، وأػُأ٩ة ٨٧ٚ أن إ

ثةال٤١٩ٲـٱح، ٚ٪ع٨ ثنؿ، ٝؽ ٩ىةت ا٣ٯ ا١٣الم ا٧٣٪ُٮق االو٤ٲح واٷ ٮب، ٱؿصٯ ا٣ٕٮدة ا٣ٯ ا٧٣٪ةّؿةا١٧٣ذ
 ز٪ةء دٛؿٱ٘٪ة ٧٤٣٪ةّؿة ٤ٔٯ م٢١ ٠ذةب"أو ظؽث ػُأ أػُأ٩ة ٰٚ دؿص٧ح مٰء أ١٩ٮن 

وؽٝةا٥١ ٨٦ أ٣ٯ إرقة٫٣ ٠٭ؽٱح إ٩عس٥١ ٤ٔٯ ٩نؿ ا١٣ذةب، و [ث٤٘ٮا ٔ٪ٰ و٣ٮ آٱح ]ا٩ُالًٝة ٨٦ ٦جؽأ 
 ٧ك٧٤ٲ٨ وٗٲؿ ا٧٣ك٧٤ٲ٨، ٧٠ة ٩عس٥١ ٤ٔٯ َجةٔذ٫" ٨٣ ٱ٤١ٙ ذ٣ٟ ٠سٲؿًا" ا٣

قذؼؽام ٬ؾه ا٧٣ٕؿٚح ٣ذؿص٧ح ا٧٣عذٮى ٨٦ اال٤١٩ٲـٱح ا٣ٯ ةٲؽ اال٤١٩ٲـٱح وا٣ٕؿثٲح، و٧ٝ٪ة ث٩ع٨ ٩ض
٩٪ٰ إك٨ ٝٮالً ٨٧٦ دٔة ا٣ٯ اهلل وٝةل ظن ظةن دور٥٠ ٣ذٞٮ٦ٮا ثٮاصج٥١ دضةه دٱ٪٥١، و٨٦ أاٳا٣ٕؿثٲح، 
 ٧٤ٲ٨" ٨٦ ا٧٣ك

ن ٠٪خ د٤٧ٟ ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ َجةٔذ٫ إان د٪نؿ ا١٣ذةب ٝؽر اقذُةٔذٟ، و ٱ٭ة ا٣ٞةرئ ا٧٣ك٨٦،٥٤ واصجٟ أ
ًة ٠ةن ٦ة دكذُٲٓ ٫٤ٕٚ، ٚ٭ٮ ٱّ أو أو ٰٚ ا٧٣ُةثٓ أ٩ذؿ٩خ ا٢ٌٚ، ٱ١٧٪ٟ ٩نؿه ٤ٔٯ اٷ ودٮزٱ٫ٕ ، ٚإن ذ٣ٟ

 ٰٚ ا٣٪٭ةٱح ٣ؼؽ٦ح االقالم "" 
 

 ٦ذؿص٧ح ثٮاقُح ٠ةدر وٛعح (ٚٲؽٱٮ )ٱٖ ٧٣٪ةّؿة # ا١٣ذةب ٬ؾا ٬ٮ ٔجةرة ٨ٔ دٛؿ يالضظث
 Zakir Naik in Arabic  –د.ذاكر نايك مترجم للعربية 

 https://www.facebook.com/arabic.zakirراةط اهطفطث # 

 #ص٧ح "" راثٍ ا٧٣٪ةّؿة ٤ٔٯ ا٣ٲٮدٲٮب ث٢ ٬ٮ ٦٪ةّؿة ٦ذؿ؛ و٢ اٵٰٚ  ةً ن ا١٣ذةب ٬ؾا ٬ٮ ٣ٲف ٠ذةثأي أ

https://www.youtube.com/watch?v=eHZwDR3wIKI 
 

 ا٣ضـاء ""  صـا٥٠ اهلل ػٲؿ
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 ____زء األولـاهش____

 ا٣ع٧ؽ هلل رب ا٣ٕة٧٣ٲ٨ #، ؿظ٨٧ ا٣ؿظٲ٥ ثك٥ اهلل ا٣

 /إ٣ٯ أٝىٯ ا٣ٲ٧ٲ٨، د٠ذٮر "ر٨٠ ا٣ؽٱ٨ ٬٪ؿي ثٲٮ" /إ٣ٯ ٱ٧ٲ٪ٰ، ا٣ٞف "قة٬ضٰ ثة٣ٲ١ةل/"ا٣ٞف ا٧٣ٮٝؿ 

 إ٣ٯ ٱكةري "  "ذا٠ؿ ٩ةٱٟ"

٦٪٧ْح اٵثعةث )و (ا٧٣٪٧ْح ا٣ذجنٲؿٱح ٰٚ ا٣٭٪ؽ)ًٲٮٚ٪ة ا١٣ؿام، ا٣كٲؽات وا٣كةدة ثةق٥ ا٧٣٪٧ْٲ٨# 

ة ٰٚ ٬ؾا ا٣عؽث ا٧٧٣ٲـ! إ٫٩ ٩ٞةٌش أو ظٮاٌر أو ٩ؽوٌة أو ٦٪ةّؿٌة أو ٦ة ِمبذ٥  (اٷقال٦ٲح ًٕ ُت ث٥١ ص٧ٲ ُارظِّ

ٮا ٤ٔٲ٫ ظٮل ٦ٮًٮع#  ُٞ ا؟"أن ُد٤ُِ وب اهًصٖص  ضقا ٥ِ  "ِن ض  ٭ُّ َٛ و٬ؾا ا٤٣ٞةء ٝةا٥ٌ ٤ٔٯ ُروِح ا٣ىؽاِٝح وَد

 ِؿ" اٵػرأَي 

ُٜ ثؿ٩ة٦ِش ٣ٞةِء ا٣ "٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ" /أ٩ة د٠ذٮر ٪ٰ أن أ٠ٮن ٦كؤواًل ٦َُ٪كِّ ُٚ ة ٦ُعةٱًؽا" وُٱنؿِّ ًٛ ٲٮِم ؛ و٣ؾا َادؼُؾ ٦ٮٝ
زٲ٪ة وص٧٭ٮر٩ة ا١٣ؿام اال٣ذـاَم  ٍح ووعٲعٍح ؛ ٣ؾا أ٤َُت ٨٦ ٦ُذعؽِّ َٛ ٨ٔ ٧ًةِن قٲِؿ ا٤٣ٞةء ثىٮرٍة ٦ُ٪ِى

ِٜ ؛ ٣ٲ١ٮن ا٣عٮاُر َثّ٪ةءً    "ثةٵق٤ٮِب ا٣الا
 

َؿ إ٣ٯ ٬٪ة ا٣ٲٮم، قأ٣٪ٰ ا١٣سٲؿون# ٧٣ة ٌُ ذا اػذؿ٩ة ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ثة٣ؾات؟ و٧٣ةذا اٝذىؿ٩ة ٤ٔٯ ٝج٢ أن أظ

 ٬ؾٱ٨ ا٧٣ذعؽزٲ٨؟ وٱ١٧٪٪ٰ د٤ؼٲه اٷصةثح ٰٚ ا٧٣ٞؽ٦ح ا٣ذٰ قأ٣ٞٲ٭ة اٳن !

 المقذمت :

ّف   ِٞ إ٣ٯ ٦٪٧ْح اٵثعةث اٷقال٦ٲح ٤٣ذعؽث ٦ٓ د٠ذٮر ذا٠ؿ ، ٚةدٛٞة ٤ٔٯ  "ر٠٪ٰ"ٰٚ ا٣جؽاٱح ، ظٌؿ ا٣

قٲ١ٮن ٨٦ اٵ٢ٌٚ واٵ٩ٛٓ ٔٞؽ ٦٪ةّؿٍة ٔة٦ٍح ٦ٛذٮظٍح ظٮل ٦ٮًٮٍع أ٫٩ ثؽاًل ٨٦ ا٣٪ٞةش ا٣ٛؿدي ثٲ٪٭٧ة 

ٞةِش وإوؽاِر ا٣ُع٥َ١ ا٣٪٭ةاٰ " اٝذؿح د٠ذٮر  ٨ٍ ٰٚ ٝةٍٔح ٦ُ٪ةقجٍح ؛ ٣ٲذ٨١٧ ا٣٪ةَس ٨٦ ا٧ُ٣نةر٠ح ٰٚ ا٣٪ِّ ٲَّ َٕ ٦ُ

ّف  "؟ ٢٬ ا٧٣كٲط إ٫٣" أو "٢٬ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٠الم اٷ٫٣؟"٦ٮًٮٔةت#  "ذا٠ؿ ٩ةٱٟ" ِٞ  ”"ر٠٪ٰ"“٨ّ١٣ ا٣
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ة؟"رأى أ٩٭٧ة ٦ٮًٮٔةن مةإةن صًؽا ؛ واػذةر ثؽالً ٨٦ ذ٣ٟ ٦ٮًٮٔ٪ة ا٣ٲٮم #  ًٞ ،  "٢٬ ُو٤َِت ا٧٣كٲُط ظ

 ١٬ؾا د٥ اػذٲةر ٦ٮًٮع ا٧٣٪ةّؿة وا٧٣ذعؽزٲ٨ أ٦ة٦٪ة ا٣ٲٮم " 

 

 برنامج المناظرة :

 ٠ؾ٣ٟ ٝؿر ا٧٣ذعؽزةن أن أ٢ٌٚ ثؿ٩ة٦ش ٧٤٣٪ةّؿة قٲ١ٮن ٠ة٣ذة٣ٰ #

  ّف ِٞ ة؟"ظٮل ٦ٮًٮع#  -دٝٲٞح  ٧٣56ؽة  -ثة٣ذعؽث أواًل  ”ر٠٪ٰ“ٱجؽُا ا٣ ًٞ   "٢٬ ُو٤َِت ا٧٣كٲُط ظ

  ظٮَل ٩ِٛف ا٧٣ٮًٮع  -دٝٲٞح  ٧٣56ؽة  - "ذا٠ؿ ٩ةٱٟ"ٱ٤ٲ٫ ا٣ؽ٠ذٮر 

   د٭ة َٟ ص٤كٌح ٤٣ّؿدِّ ٦ُؽَّ ُٓ ذ٣ ّف  56ز٥ قٲذج ِٞ ُٜ ٚٲ٭ة ا٣ ٤ٔٯ ٦ة ٝة٫٣ ا٣ؽ٠ذٮر  ”ر٠٪ٰ“دٝٲٍٞح ؛ قُٲ٤ِّٕ

 "ذا٠ؿ"

  ّف  "ذا٠ؿ"ذٮر وٱ٤ٲ٭ة رد ا٣ؽ٠ ِٞ ة ٧٣56ؽة  ”ر٠٪ٰ“٤ٔٯ ٦ة ٝة٫٣ ا٣ ًٌ  دٝٲٞح أٱ

  ٜا٣عٮار  -وٝج٢ ا٩ذ٭ةء وٝخ ا٧٣عةًؿة أو ص٤كح ا٣ؿد ثؼ٧ف دٝةا ُٜ قأٝؽم   -وثىٛذٰ ٦َُ٪كِّ

٦س٢ ٬ؾه ظذٯ ٱذٌٛال ثإ٩٭ةء ظؽٱس٭٧ة أو رد٧٬ة  ((دٝةاٜ 6ثةٍق ))٧٤٣ذعؽِث ورًٝح ١٦ذٮٌب ٚٲ٭ة 

 ٰٚ ا٣ٮٝخ ا٧٣٪ةقت

 ٮن ٣ؽٱ٪ة ص٤كح اٵقب٤ح واٵصٮثح ا٧٣ٛذٮظح وٚٲ٭ة ٱ٨١٧ ٤٣عٌٮر َؿُح أقب٤ذ٭٥ وأػٲًؿا قٲ١

ؿب ٨٦ ػنجح  ُٞ ؿ٩ة٬ة # از٪ةن ٬٪ة ثة٣ ّٚ ؿاِت ا٣ىٮت ا٣ذٰ و ٤ٔٯ ا٧٣ذعؽَزٲ٨ِ ثة٣ذجةدل ٔجؿ ١٦َُجِّ

 ا٧٣كؿح واز٪ةن ٰٚ ٝك٥ ا٣كٲؽات" 

 ذعؽَزٲ٨ِ "وإذا ق٧ط ا٣ٮٝخ ٚكأد٤ٞٯ أقب٤ًح ١٦ذٮثًح ٰٚ ثُةٝةِت وأَؿُظ٭ة ٤ٔٯ ا٧٣ 
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ّف  ِٞ َز٥ُ١ ٤ٝٲاًل ٨ٔ ا٣ َز٥ُ١ ٨ٔ ا٣ؽ٠ذٮر  ”ر٠٪ٰ“واٳن ! أودُّ أن ُاظؽِّ ٝج٢ أن ُٱ٤ٰٞ ٦عةًؿد٫ ، وثة٧٣س٢ قُةَظؽِّ

 ٝج٢ أن ُٱ٤ٰٞ ٦عةًؿد٫""  "ذا٠ؿ"

 

 :”ركن الذين هنري“مقذمتٌ تعريفيتٌ بالق سِّ 

ّف  ِٞ ّف ر٨٠ ا٣ؽٱ٨ ٬٪ؿي ثٲٮ ا٧٣ٕؿوف ثةق٥ ا٣ ِٞ ٌٰ  54ا٧ٕ٣ؿ ٱج٤ٖ ٨٦  ”ر٠٪ٰ“ا٣ ٌؿ ٦كٲع  ٔة٦ًة و٬ٮ ٦َُجنِّ

ٌٰ ُو٣ؽ ٰٚ ا٣جىؿة ثة٣ٕؿاق ٵثٮٱ٨ ٦كٲعٲٲ٨ و٩نأ ٰٚ ا١٣ٮٱخ " أ٩٭ٯ دراقذ٫ وظى٢ ٤ٔٯ ٦ةصكذٲؿ  ٔؿث

ا٤ٕ٣ٮم ٨٦ صة٦ٕح ثٮ٦جةي و٫٣ ػجؿاٌت ٔؽٱؽٌة ٰٚ ٦ضةل ا٣ذؽرٱف، ث٧ة ٰٚ ذ٣ٟ دؽرٱف ا٣عةقت 

راٍت ظٮل اقذؼؽام ا٣عةقت ودُٮٱؿ ثؿا٦ض٫ وا٣ذؽرٱت ٤ٔٲ٫، ودؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ودٞؽٱ٥ اقذنة

ًقة ١٤٣ذةب  51ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح " و٬ٮ ٱ٢٧ٕ ٤ٔٯ ٩نؿ رقة٣ح ا٧٣كٲعٲح ٦٪ؾ أ٠سؿ ٨٦  ق٪ٮات ٧٠ة ٱ٢٧ٕ ٦ُؽرِّ

ّف """و  ا٧٣ٞؽس ثة٧٣٪٧ْح ا٣ذجنٲؿٱح ٰٚ ا٣٭٪ؽ " ٧٠ة امذ٭ؿ ث١ٮ٫٩ ٦ُٕة٣ضًة روظة٩ٲًة" ِٞ  ”ر٠٪ٰ“اٳن أدٔٮ ا٣

 ""٣٢ٲ٤ٰٞ ٦عةًؿد٫، ٤ٚٲذٌٛ

 

 :”ركن الذين هنري“الق سِّ كلمت 

ّف ر٠٪ٰ # ِٞ  ا٣

- # ٌٍ ٌٜ ثكٲ و٬ٮ ٦نذٜ ٨٦ اق٥ ر٨٠ ا٣ؽٱ٨ ٨١٣ ٧٤ٝة ٱ٪ةدٱ٪ٰ أظؽ  ”ر٠٪ٰ“وعٲط أن اق٧ٰ ٬ٮ ٣ؽيَّ د٤ٕٲ

ز٧ح " ٣ؾا ٱ١٧٪٥١ ٦٪ةدادٰ ث٭ؾا االق٥  ”ر٠٪ٰ“ثؿ٨٠ ا٣ؽٱ٨ ٣ؽرصح أ٩٪ٰ ٦كض٢ ٰٚ ا٣ٮزةاٜ ا٣ؿق٧ٲح ثةق٥ 

ٱ١٧٪٪ة ٦٪ةٝنذ٭ة وا٣ذعؽث ٔ٪٭ة، ٨١٣ ا٣ٮٝخ ا٧٣عؽد ال ٱك٧ط ٣٪ة و٣٭ؾا اقذٞؿر٩ة  ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ اٵ٦ٮر ا٣ذٰ

٣ؾا  ! ذٮن ظٲ٪٭ةـذّ ـنـ٧١ٚة د٧٤ٕٮن ٱ١٧٪٪ة أن ٢ْ٩ ٩ذعؽث و٩ذعؽث، ١٣٪٥١ قذذ ، واظؽٍ  ٤ٔٯ ٦ٮًٮٍع 
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ة واظًؽا ًٔ وا٣كجت ٰٚ ذ٣ٟ ٱؿصٓ ؛ ٨ٔ قجت اػذٲةري ٣٭ؾا ا٧٣ٮًٮع  وإذا قأ٣٪ٰ قةا٢ٌ   " اػذؿ٩ة ٦ٮًٮ

ذالف مةقٓ ثٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ وا٧٣كٲعٲٲ٨ ٰٚ ػاالو، إ٣ٯ ٦عٮرٱح ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ٰٚ ا٣ٕٞٲؽة ا٧٣كٲعٲح 

 ؿاٵػرأي  ٥ِ ٭ُّ َٛ ودَ  ا٣ىؽاِٝح  ثؿوِح  مؽٱؽةٍ  و٧٠ة أػجؿ٥٠ ا٣ؽ٠ذٮر ٩ةٱٟ ٚإ٩٪ة ق٪ذعؽث ثىؿاظٍح " ٬ؾا ا٣ىؽد 

ٝجٮل أو  و  الػذٲةر ٦ة ُدعّجٮن إ٣ٲ٥١ ؽٌ ٔةا وا٣ٞؿارُ  ! ٫ ٰٚ اٵ٦ؿٔٞٲؽدِ  ٩ْؿِ  اًل ٦٪ة قٲٞؽم وص٭حَ ٠ُ  أي أنِّ ؛ 

ؤ٪ؽ٦ة دٕذؿض ٤ٔٯ رأٱٰ ٚإ٩٪ٰ أٚ٭٥ ٦نةٔؿك ، ٩ع٨ ٩عذؿم وص٭ةت ٩ْؿ ثٌٕ٪ة  " رٚي ٦ة ٩ٞٮل

 "٣ؾا ٚإ٩٪ٰ قأٝؽم وص٭ح ٩ْؿي ٍٚٞ ؛ وأظذؿم أذؿاًٟ د٧ة٦ًة 

٣ؼةوح واٳن أود أن أػجؿ٥٠ أ٩٪ٰ قأٝذجف ثٕي اٳٱةت ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٨١٣ ٣ٲف ٢٠ اٳٱةت ا

ثٮإٝح ا٣ى٤ت ٵ٩٪ٰ ٣ٮ ظةو٣خ أن أقؿد٬ة ٤٠٭ة ٨٤ٚ أ٩ذ٭ٰ ٩ًْؿا ٣ٮصٮد ٦بةت اٳٱةت ا٣ذٰ دذعؽث ٨ٔ 

٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس دون ذ٠ؿ اٵرٝةم ثة٣ٌجٍ ثٲ٪٧ة قأقؿد  قأػجؿ٥٠ أن ثٕي ا٣ٕجةرات ٦أػٮذةٌ ! ذ٣ٟ 

٧٣ةذا # رقة٣ح ا٣ى٤ت إ٣ٲ٥١  ا٤ٞ٣ٲ٢ ٦ٮًًعة ٦ؿص٫ٕ ٤ٚٲف ٬ؽٰٚ ٬ٮ ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ ر٥ٝ اٳٱح وإ٧٩ة ٬ٮ إثالغ

ٱٕذجؿ ا٣ى٤ٲت ٦ؿ٠ـ ا٣ٕٞٲؽة ا٧٣كٲعٲح؟ ٧٣ةذا ٱع٢٧ د٤ٟ اٵ٧٬ٲح؟ ٰٚ ا٣جؽاٱح دٔٮ٩ٰ أدعؽث ٨ٔ 

إذ ٱؾ٬ت ا٣نؼه إ٣ٯ !  ٧٠ضؿد ظ٤ٲٍح  - ال اٝٮل ا٣ض٧ٲٓ -ا٣ى٤ٲت  ا٣ى٤ٲت ٩ٛك٫، ٱ٪ْؿ ا١٣سٲؿون إ٣ٯ

ٰ   ٦ذضؿ زاٚٲؿي ٧٤٣ضٮ٬ؿات وٱجعر ٨ٔ و٤ٲٍت  ٫ٞ ٰٚ ق٤ك٤ح ظٮل ٔ٪٫ٞ وٱذ٧ةمٯ ٦ٓ ٣ٲ٤ٕ ص٧ٲ٢ٍ  ذ٬ج

ٌٰ  ٚى٤ٲٌت  ؛ ا٣ىٲعح قٲ١ٮن ص٧ٲاًل وصؾاًثة وٱذ٧ةمٯ ٦ٓ ٣ٮن ا٧٣الثف  15أو  59أو  58ٔٲةر  ذ٬ج

و٠ة٩خ  "و٬ؾا ٬ٮ ٦٪ذ٭ٯ ٧٤ٔ٭٥   !١٬ؾا ٱ٪ْؿ ا١٣سٲؿون إ٣ٯ ا٣ى٤ٲت و٨٦ ثٲ٪٭٥ ٦كٲعٲٮن  !  وا٣ىٲعح

ة ٦٪ؾ أٔٮامٍ أ٩ة ٬ؾه ٬ٰ ٩ْؿدٰ  ًٌ ، واٳن أوجعخ ٦ؤ٦ً٪ة د٤ٞٲؽٱٍح  ٦كٲعٲحٍ  ثأقؿةٍ  ٩نأُت و ٚٞؽ ُو٣ؽُت ؛  أٱ

ة ثة٧٣كٲعٲح ٦٪ؾ  ًٞ ٰ  ، ٕ٪ؽ٦ة ظٌؿت إ٣ٯ ا٣٭٪ؽ ٥٣ أ٨٠ ٦ؤ٦ً٪ة ٚ! ٍٚٞ  ٔة٦ةً  57ظ  ٚٞؽ ظٌؿت ٠أي ٦كٲع

٧٣ةذا  و اٳن ! ٬٪ة إٱ٧ة٩ٰ ثٲكٮٍع  ؼُخ أي أ٩٪ٰ رّق ! ٦ؤ٦ً٪ة ث٧كةٔؽة ا٣٭٪ٮد أ٩ٛك٭٥  ، ١٣٪٪ٰ أوجعُخ ٔةدي  

 ٤٣ـٱ٪ِح  أو وقٲ٤ٍح  صؾاثٍح  نٲؿ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس إ٣ٯ ا٣ى٤ٲت ٠ع٤ٲحٍ ٦عٮرًٱة ٰٚ ا٣ٕٞٲؽة؟ ال ٱُ  ُت ا٣ى٤ٲ ٕذجؿُ ٱُ 
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ٰٚ ا٣ٕ٭ؽ ا٣ٞؽٱ٥،  ث٢ إن ا٣ىٮرة ا٣ذٰ ٱؿق٧٭ة ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٤ٔٯ ا١ٕ٣ف د٧ة٦ًة ٨٦ ذ٣ٟ و٬ٰ واردةٌ  ؛

 ا٣ى٤ٲِت  مُ ؽِّ َٞ ٱُ  - ٭ؽ ا٣ٞؽٱ٥ا٧٣نةر إ٣ٲ٫ ثةق٥ ا٣ٕ -ٚة٣٪ىٙ اٵول ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ؛ ا٣ٲ٭ٮد  ٠ُُذت أي ٰٚ 

ُم ٝؽ د٪ؽ٬نٮن إن ٔؿٚذ٥ أ٫٩  ! ص٧ٲ٢ٍ ٗٲؿ  ٠نٰءٍ  ؽِّ َٞ  ا٣ى٤ٲَت  ٤ٔٯ أنَّ  هُّ ٪ُ ٚ٭ٮ ٱَ  ! ٝجٲٍط  ٠نٰءٍ  ا٣ى٤ٲِت ُٱ

 ُٓ   "" ٨٦ ا٧٣ضذ٧ٓ وا٣ُؿدِ  ٨ِٕ وٱذٕؿض ٤٣ّ ، ٞةًثة مؽٱًؽا ِٔ  ٯ ٚٲ٫ ا٣نؼُه َّٞ ٤َ ذَ ٚ٭ٮ ا٧٣ٮًٓ ا٣ؾي ٱَ  ! ا٤٣ٕ٪ح ٦ٮً

ذ٫   ٚٲ٭ة ا٣ؿبُّ  ٱٞٮُل  -أي ا٣٪ىٙ اٵول ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  -٠ُُذت ا٣ٲ٭ٮد وز٧ح ٔجةرة ٰٚ  "!ا٣ى٤ٲت ٌٱسجِّ

٤َٯ َػَنَجٍح »اٵ٩جٲةء  أظؽِ  ٤ٔٯ ٣كةنِ  َٔ  َٜ ِّ٤ ُٔ ٮٌن ٢ُ٠ُّ ٨ْ٦َ  ُٕ  أي أنَّ  ! ، ا٧٣ٞىٮد ثة٣ؼنجح ٬٪ة ٬ٮ ا٣ى٤ٲت«٤ْ٦َ

  " قأمؿظ٫ ثٕؽ ٤ٝٲ٢ٍ  ٵ٦ؿٍ  ة ٠ة٩خ ًؿورةً ١٣٪٭ ؛ٰٚ ظٲةة ٱكٮع ٥٣ د٨١ مٲًبة صؾاًثة ٦ؿٗٮًثة  ِت ٲا٣ى٤ ػنجحَ 

خ ٠ُِذجَ ٦ض٧ٮٔح  ٠77ذةًثة ٨٦  77ٱذ١ٮن ٨٦  - ٧٠ة ٝؽ ٱ٥٤ٕ ث٥١ٌٕ - إ٣ٯ ٝك٧ٲ٨ِ  ا٧٣ٞؽُس  ا١٣ذةُب  ٱ٪ٞك٥ُ 

 ٠ُُذِت أي  -وا٣٪ىٙ اٵول   " ١ُُذت٨٦ ا٣ ث٢ ٦ض٧ٮٔحً ، ٚ٭ٮ ٣ٲف ٠ذةًثة واظًؽا  ، دٞؿٱجةً  آالف ٔةمٍ  5 ٤ٔٯ ٦ؽارِ 

و٨٦ ، ٱكؿدون ٚٲ٫ دةرٱغ ا٣ٲ٭ٮد  ٨٦ اٵ٩جٲةءِ  ا٣ٕؽٱؽُ  ٫ُ جَ ذَ ٠َ  ، راٲكٲٍح  ثىٮرةٍ  د٪جؤٱٍح  ثُجٲٕحٍ  ٥ُ ِك ٱذّ  - ا٣ٲ٭ٮد

 وٰٚ أ٤ٗت اٵظٲةن إمةرةٍ  - ٗٲؿ ٦جةمؿةٍ  إمةرةٍ  ٰٚ ثٕي اٵظٲةنِ  دٮصؽُ  إ٣ٯ آػؿ ٠ذةٍب  أول ٠ذةٍب 

قأو٢  ! ًط اٵ٦ؿ ظذٯ اٳن٨٦ أٱ٨ أدٯ ا٣ى٤ٲت؟ ٧٣ةذا ا٣ى٤ٲت؟ ٥٣ أو "" اٳن""إ٣ٯ ا٣ى٤ٲت  - ٦جةمؿةٍ 

 ٚة١٣ذةُب  ؛ ٩ة ثة٣ؼالص ٨٦ ا٣ؼُٲبِح ؿُ نِّ جّ أٔذٞؽ أن ا٣ى٤ٲت ّ٭ؿ ٰٚ اٵ٩ةصٲ٢ ا٣ذٰ دُ  " إ٣ٯ ا٣٪ُٞح ا٣ؿاٲكٲح

 ٱةم آدم، وٝؽ ورث ٬ؾه ا٣ُجٲٕح ٨٦ أ ثُجٲٕذ٫ ""اٷ٩كةن آز٥ٌ  أن اٷ٩كةن آز٥ٌ ٩ة ٰٚ اٵقةس ؿُ ؼجِ ٱُ  ا٧٣ٞؽُس 

ُِ ٣٭ؾا اُ  ؛ "ا٣ؼُٲبح"إ٣ٯ  أ٦ٲ٢ُ  وثُجٲٕذٰ ودؿٔؿُٔخ  ُت ُو٣ؽّ " " أو  ا٢ِٕٛ٣ أو  ثة٣ٞٮِل  وا٣ؼُٲبح د١ٮنُ  " "ٯءُ ػ

 إنَّ  ا٧٣ٞؽُس  ا١٣ذةُب  ٱٞٮُل ٠ؾ٣ٟ  " ٨٧ٚ َجٲٕح اٷ٩كةن أن ٱ١ٮن آز٧ًة ، ػؿى ٠سٲؿةٍ اُ  أو ثىٮرٍ ثة٣ك٤ٮك 

ٰ   و٬٪ةك ٦ٮٌت  ، ٧١ًة ثة٧٣ٮِت أو ُظ  ا٧٣ٮَت  ؽُ دعُى  ا٣ؼُٲبحَ  ٰ   و٦ٮٌت  روظة٩ ٤ٔٯ  مؼٍه  ٢َّ ٠ُ  أنَّ  أي ! صك٧ة٩

٤٣ؿب، ٣٭ؾا ال ٱ٨١٧ أن ٱذٮاو٢  ٚة٣ؼُٲبح إ٬ة٩حٌ ؛ ػُةٱةه  ا٣ؿوظة٩ٰ ثكجِت  ٤ٔٲ٫ ثة٧٣ٮِت  ٦ع١ٮمٌ  اٵرِض 

٣ؽرصح أ٩٪ة  ! وػُٲؿةً  وثة٣٘حً  ٠جٲؿةً  ا٣ؼُٲبحَ  ٬ؾه وا٧٣ن٤١ح أنَّ ! اٷ٩كةن وا٣ؿب ثكجت ٬ؾا ا٣ٛةو٢ ثٲ٪٭٧ة 
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 ٌف و٬ٮ دىؿُّ  -١٧٪٪ة أن ٩ذىؽق ٤ٔٯ ا٣ٛٞؿاء ٱُ ! اًل وال ٱ١ٰٛ ٧٣عٮ٬ة ٱ٢ْ ًبٲ، ٔ٪٭ة  ؿَ ِّٛ ١َ ٪ُ ٦٭٧ة ٤ٕٚ٪ة ٣ِ 

 ٢ٌ٧ٔ  ٫ُ ٤ٔٯ أ٩َّ  ٚال ػالَف  ! ٠ةٍف ٧٣عٮ ا٣ؼُةٱة ٰٚ ظٲةدٰ ١٣٪٫ ٗٲؿُ  - ٱٮوٰ ث٫ ا٧٣ٞؽسُّ  وا١٣ذةُب  ٦ع٧ٮدٌ 

،  ثال ػُٲبحٍ رصاًل ٩ًٞٲة  ، ٱكٮعَ  ثٕؽ ذ٣ٟ أرق٢ ا٣ؿُب  " ١٣٪٫ ال ٱ١ٰٛ ٧٣عٮ ا٣ؼُةٱة ،""إ٫٩ّ ٢ٌ٧ٔ ػّٲؿ ػّٲؿٌ 

 ، ٥٣ ٱؿث ا٧٣ٲ٢ ٤٣ؼُٲبِح  مؼٌه  ٤٣جنؿ ؛ إ٫٩ اقذس٪ةءٌ  ! ٕة٩ٰ ٤ٔٯ أن ٱؿد١ت ػُٲبحً أن ٱُ  ٢ُ ٌِّ َٛ رصاًل ٱُ 

ُِ ٫ ٥٣ ٱُ ١٣٪َّ  ، ١٧٪ِح ا٧٣ُ  اٷٗؿاءاِت  ٢ُّ واص٭ذ٫ ٠ُ  ٤ٔٲ٫ ٧٠ة ٬ٮ  ُٜ جَّ َُ ا٣ؿوظة٩ٰ ال ٱُ  ٥ ثة٧٣ٮِت ١ُ ٣٭ؾا ٚة٣ُع ؛ ئ ؼ

ة و٨٦ ظ٫ٞ أن  ٌٜ جَّ َُ ٦ُ  ًٕ أ٦ة َجٲٕذ٫  " ٬ؾه ٬ٰ َجٲٕح ٱكٮع ٨٦ ا٣٪ةظٲح ا٣ؿوظٲح ! ٱعٲة ٣ٶثؽ٤ٔٲ٪ة ص٧ٲ

ٱكٲؿ ٤ٔٯ اٵرض وٱ٢٧ٕ ١٣كت ٝٮد٫ إ٣ٯ ٗٲؿ ذ٣ٟ ٨٦  - ٠٘ٲؿه ٨٦ ا٣جنؿ -٨٦ ا٣٪ةظٲح ا٣جنؿٱح ٚٞؽ ٠ةن 

٪ةًء ثِ  " أ٦ة ٨٦ ا٣٪ةظٲح ا٣ؿوظٲح ٥٤ٚ ٱ٨١ ٱكذعٜ ا٧٣ٮت ٵن ا٣ؼُٲبح ٥٣ دضؽ َؿٱًٞة إ٣ٯ ٩ٛك٫ ، اٵ٦ٮر

 - ٧ً٤ةُّ  –٤ٔٲ٫  ٥َ ٦ة ظؽث ٬ٮ أن ٱكٮع أَةع ا٣ؿب ٣ؽرصح أ٫٩ ُظ١ِ " ٚٲكٮع ٠ةن مؼىًة ٦سة٣ٲًة  ، ٤ٟٔ٣ٯ ذ

ة ٣ٕؽا٣ح ا٣ؿبوِ ! ثة٧٣ٮت ٦ٲذح اٳز٥  ًٞ ٬ؾا ا٣ؿص٢ ا٣ُة٬ؿ ا٣ؾي ال ٱكذعٜ  " ز٧ً٪ة ٤٣ؼُٲبح ٕذجؿ ا٧٣ٮُت ٱُ  ، ٚ

٣٭ؾا ٚإن ا٣س٨٧ ا٣ؾي ٱؽ٫ٕٚ ، زة٦٭٥ ؿٱ٨ د١ٛٲًؿا ٨ٔ آاٵػا٧٣ٮت ٠ةن ٦كذًٕؽا ٣ذؾوق ا٧٣ٮت ثة٣٪ٲةثح ٨ٔ 

 ٠ةٚٲٍح  ٗٲؿُ  -٧٣عٮ ػُةٱة٥٬  ٰٚ ٦عةو٣ٍح  -٢٠ ا٣ذٌعٲةت ا٣ذٰ ٱٞؽ٦٭ة ا٣ض٧ٲٓ ! ٠ةٍف ٧٣عٮ ا٣ؼُةٱة 

ا٣ذٌعٲح ا٣ذٰ  ا٣ؿبُّ  ٢َ جَّ َٞ ذَ َٚ ؛ وٵ٫٩ أَةع ا٣ؿب ظذٯ ا٣٪٭ةٱح  ، ٨١٣ ٩ًْؿا ٵن ٱكٮع ثال ػُٲبح ، ٧٣عٮ٬ة

صٮ٬ؿًٱة ٰٚ ظٲةد٪ة  - ا٣ؾي ُو٤َِت ٤ٔٲ٫ ٱكٮع - ا٣ى٤ٲُت  ٕذجؿُ ٣٭ؾا ٱُ  ؛ ّٝؽ٦٭ة د١ٛٲًؿا ٢١٣ ا٣ؼُةٱة

ة و٣٭ؾا ٠ةن ٦ٮد٫  " ٧٠كٲعٲٲ٨ ًٞ و٣٭ؾا ٠ةن ٨٦ ا٣ٌؿوري أن ٱ٧ٮت ٱكٮع ا٧٣ٲذح ا٣ذٰ ٔؿٚ٭ة ا٣ؿب ٦كج

ٚٞؽ دٚٓ ٱكٮع  ! إ٩٭٥ ٱكذعٞٮن أن ُد٧عٯ ػُةٱة٥٬! ٦ٛذةح ٦عٮ ػُةٱة ٢٠ ٨٦ آ٨٦ ث٫ وٝج٢ دٌعٲذ٫ 

ؾا ٬ٮ ٦ٕ٪ٯ ا٣ى٤ٲت ٰٚ ا٣ٕٞٲؽة ا٧٣كٲعٲح و٣٭ؾا ا٣كجت ٚة٣ى٤ٲت أ٦ؿ صٮ٬ؿي ٰٚ ز٨٧ ػُةٱة٥٬ ٬

ٳن دٔٮ٩ة ٩ذعؽث ٨ٔ ٦ٮًٮع وا " ظٲةد٪ة و٣٭ؾا ا٣كجت إذا ظةو٣خ إزا٣ح ا٣ى٤ٲت ٚكذ٭ؽم ا٣ٕٞٲؽة ثأ٤٧٠٭ة

 وا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ، خ ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت ٧ُ ٮن إن ٱكٮع ٥٣ ٱَ ٱٞٮ٣ُ  - ٦ك٧٤ٮن وٗٲؿ٥٬-ٚ٭٪ةك ا١٣سٲؿون ا٣ٲٮم ؛ 
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١٣٪٪ٰ أٝٮل إن ٱكٮع ٦ةت ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت وقأظةول إزجةت ، ٱٕؿف ثة٣ُجٓ دٛةوٲ٢ ٬ؾا ا٣ٞٮل أ٠سؿ ٦٪ٰ 

و٧٣ةذا ٬ٮ  ذ٣ٟ ٰٚ ا٣ٮٝخ ا٧٣ذةح ٣ٰ ٧٠ة ٤ٕٚخ اٳن وٝؽ٦خ ٥١٣ ١ٚؿة ٨ٔ أ٧٬ٲح ا٣ى٤ٲت ٰٚ ظٲةد٪ة

٪ٛك٫ ٨٦ ا٣ؿب، ٚة٣ؿب دٚٓ ز٨٧ ػُةٱةي ث ٧ٚٮت ٱكٮع ٠ةن ٦ٛذةح ٦عٮ ػُةٱةي، د٤ٟ ٬جحٌ  ؛أقةقٰ

٧ٚة أٝؽ٫٦ ٣ٲف ، و٣٭ؾا ٚإن ا٣س٨٧ ا٣ؾي د٫ٕٚ ٠ةٍف ٧٣عٮ ا٣ؼُةٱة ٣ٲف ٠ة٣ذٌعٲةت ا٣ذٰ أٝؽ٦٭ة أ٩ة ٦ساًل 

ٯ ث٪ٛك٫ ٧٠ة ٣ٮ ّع ًَ  َة٬ؿٌ  ٨١٣ ٱكٮع إ٩كةنٌ  ، ٤٦ٮزحً  ٱٞؽم دٌعٲحً  ٵ٩٪ٰ إ٩كةن آز٥ٌ  ؛ ٤٦ٮزحٍ  إال دٌعٲحٍ 

١ٚأ٧٩ة و٬ج٪ٰ  ، ثة٧٣ٮت ا٣ؿوظٰ ٥١ٌ ٱ٨١ آز٧ًة، إ٫٩ ُظ ٰ ٔٞةب اٳز٥ ٦ٓ أ٫٩ ٥٣ ِّٞ ٤َ كذًٕؽا ٣ذَ ٠ةن ٦ُ  ! ٠ةن آز٧ًة

٥١ٕ٦ ثٕي اٵظؽاث ا٣ذةرٱؼٲح ا٣ٮاردة ٰٚ ا١٣ذةب  واٳن قأقذٕؿُض  ! ودع٢٧ ٔتء ػُةٱةي  ا٣عٲةة

ؿ ٱذعؽث ٨ٔ اٵػ٨ٔ ٦ٮت ٱكٮع ودٌعٲذ٫، وا٣جٕي  ٗٲؿ ٦جةمؿةٍ  ثٌٕ٭ة ٱذعؽث ثىٮرةٍ  ، ا٧٣ٞؽس

ة ٨٦ ٬ؾه  " اٵ٦ؿ وؿاظحً  ًٌ ة ٨٦ د٤ٟ ثٞؽر ٦ة ٱك٧ط ا٣ٮٝخ ٣ٰقأد٪ةول ثٕ ًٌ  " وثٕ

ا٣ذ١ٮٱ٨ ا٣ؾي  ٛؿُ وا١٣ذةب اٵول ٬ٮ ِق ، ٭ة ا٣٪جٰ ٦ٮقٯ ج٠َذَ ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس   ٠ُُذٍت  6د٧٤ٕٮن أن أول  

أ٩ة ٦ذأ٠ؽ أن أ٤ٗج٥١ د٥٤ّٕ ٰٚ ا٧٣ؽرقح ٝىح  " ػ٤ٜ اٵرض وّ٭ٮر اٷ٩كةن ٧٤٣ؿة اٵو٣ٯ ٰٚ ثةث٢ ُٙ ٱِى 

 َٔ ثٲ٨ آدم وظٮاء وا٣ؿب ث٢  آدم وظٮاء وثٞٲة ٦ٓ ا٣ؿب، ٥٤ٚ ٱ٨١ ٬٪ةك ظضةٌب  َٜ ٠ٲٙ ُػ٤ِ  ٥َ ٤ِ آدم وظٮاء و

اقذُةٔٮا رؤٱح ثٌٕ٭٥، وا٣ذعؽث ٦ٓ ثٌٕ٭٥ ٬ؾه ٬ٰ ا٣عٌؿة ا٣عٞٲٞٲح، ٥٣ ٱٞٙ أظؽ ثٲ٨ آدم وظٮاء 

ثٕؽ ذ٣ٟ ظٌؿ " ٱعٮل ثٲ٪٭٥، ٰٚٛ ذ٣ٟ ا٣ٮٝخ ٥٣ د٨١ ٬٪ةك آزةم  وا٣ؼة٣ٜ، ٧٣ةذا؟ ٣ٕؽم وصٮد إز٥ٍ 

ال ٱ٭٧٪ة ػُٲبذ٭٧ة أو ا٣ٛة٠٭ح ا٧٣عؿ٦ح  " وٮرة ظٲح و٩ضط ٰٚ دٚٓ آدم وظٮاء ٤٣ؼُٲبح ا٣نٲُةن ٰٚ

ثٕىٲة٩٭٧ة " ا٧٣٭٥ أ٩٭٧ة ٔىٲة ا٣ؿب، و٬ٮ أ٦ؿ ٱج٫ٌ٘ ا٣ؿب و٩٭ة٧٬ة ٔ٪٫  ، ا٣ذٰ أ٠ال٬ة، ٢١ٚ ٬ؾا ٗٲؿ ٦٭٥

ثٲ٨ ا٣ؿب ٤٣ؿب ٩ـ٣خ ا٣ؼُٲبح إ٣ٯ اٵرض وا٩ٛى٢ آدم وظٮاء ٨ٔ ا٣ؿب ٦٪ؾ ذ٣ٟ ا٣ٲٮم ثؽأ اال٩ٛىةل 

ُٯء ا١٣سٲؿون ِؼ ٧٠ة ٱُ ، ٱذ٧٪ٯ ا١٣سٲؿون رؤٱح ا٣ؿب وٱذكةء٣ٮن ٨ٔ قجت ارد١ةث٭٥ ا٣ؼُةٱة ، وثٲ٨ ا٣جنؿ 

و٣ٲف  اٷ٩كةنِ  ِٓ ٪ِ ٨٦ ُو  ا٣نؿَّ  وا٣ٮاٝٓ أنَّ  ! ٵ٩٭٥ ٱؿون ا٣نؿور ظٮ٣٭٥ ٰٚ ٢٠ ١٦ةنٍ  ؛إ٣ٯ ا٣ؿب  إقةءةً 
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٨٣ أٝؿأ ا٣ٞىح ٤٠٭ة  "ا٣ذٰ وٕٝخ ٰٚ ا٧٣ةًٰ و٦سةل ذ٣ٟ ثٕي اٵظؽاث  ٫٧"١ِ ٰٚ ُظ  ٚة٣ؿب ٔةدٌل  ؛ا٣ؿب 

ٔ٪ؽ٦ة أػُأ آدم وظٮاء ٰٚ ظٜ ا٣ؿب، ٌٗت ٦٪٭٧ة و٨٦ ا٣عٲح ٚذ٤ٞٯ ٢٠ واظؽ  # ث٢ صـءًا و٘ٲؿًا ٦٪٭ة

ٰٚ  ا٣عٲح أ٩٭ة قذ٢ْ َٮال ظٲةد٭ة دكٕٯ ٢٠ ٱٮمٍ  ٤ٕٚ٪حُ  ،  ث٫ ٰٚ ظٲةد٫ جؿى ػةوحً ٠ُ  ٨٦ ا٣سالزح ٣ٕ٪حً 

٣ؿب أ٫٩ ثكجت إٗٮاا٭ة ٣ـوص٭ة ٣ٲأ٢٠ ا٧٣عؿم ٚإن زوص٭ة قٲىجط وةظت أ٦ة ظٮاء ٚٞؽ أػجؿ٬ة ا ، ا٣ذؿاب

ثةٷًةٚح إ٣ٯ ٦ٕة٩ةد٭ة أ٧ً٣ة مؽٱًؽا ٔ٪ؽ٦ة د٤ؽ ، ٤ٔٲ٫ ثٞٲح ظٲةد٭ة  ٫٣ و٦ٕذ٧ؽةً  ا٧٤١٣ح ا٤ٕ٣ٲة وقذ٢ْ ػةًٕحً 

 أ٦ة آدم ٚإ٫٩ قٲ٢ْ ٱ٢٧ٕ ٰٚ اٵرض و٨٣ دُؿح ٫٣ ا٣س٧ةر ثك٭ٮ٣ح ٠كةثٜ ٔ٭ؽ٬ة قٲذعذ٥ ٤ٔٲ٫ أن ٱ١ؽح" 

ز٥ أوجعخ ظٲةد٭٧ة ٦عؽودة ثٕؽ أن دػ٤٭ة ا٧٣ٮت، ٦٪ؾ د٤ٟ ا٤٣عْح ٨٣ " وٱذٕت ٣ٲعى٢ ٤ٔٯ ا٣ُٕةم 

٬٪ة أ٫٩  ٦ؾ٠ٮرٌ ؛ ٤٣ى٤ٲت  ٗٲؿ ٦جةمؿةٍ  ز٥ ٩أدٰ ٤٣٪ُٞح ا٧٣٭٧ح، وردت ٬٪ة إمةرةً  " ٱذ١٧٪ة ٨٦ ا٣ٕٲل ٣ٶثؽ

أٝؿأ ٨٦ ثؽاٱح قٛؿ ا٣ذ١ٮٱ٨ ٱ١٧٪٥١ ٠ذةثح ٦ة أٝٮل إن مبذ٥ إ٩٪ٰ  -ؽ أن أ٨٤ٔ ا٣ؿب ٣ٕ٪ذٰ آدم وظٮاء ثٕ

ؽٍن ٣" وا٣عؽٱر ٨ٔ آدم  - 4اٷوعةح  َٔ بُّ اٷ٫٣ ٨٦ِ ص٪ِح  ٢َ٧َ اٵرَض ا٣ذٰ أِػَؾ ٦٪٭ةٚأػَؿص٫ُ ا٣ؿَّ ْٕ َؿَد  َٲ َُ ٚ

ؽٍن ا١٣َُؿوِثٲ٥ اٷ٩كةَن وأٝةَم  َٔ َّٰ ص٪ِح  ِٝ ِٜ مضؿِة ا٣عٲةةَمؿ ٤ٍِّت ٣عؿاقِح َِؿٱ َٞ ٍٙ ٦ذ و٨٧٣ أراد  "و٣ِ٭ٲَت َقٲ

أي أ٫٩ ثٕؽ أن أ٨٤ٔ ا٣ؿب  " 15-14ر٧ٝة  4ا٣ذ١ٮٱ٨ اٷوعةح  ٛؿُ ا٣٪ه اٵو٤ٰ ٚ٭ؾا ٬ٮ ِق  ا٣ؿصٮع إ٣ٯ

و٬ٰ ا٣ض٪ح ا٣ذٰ ٗة٣ًجة ٦ة ٩نٲؿ إ٣ٲ٭ة  ٔٞةب آدم وظٮاء وأ٨٤ٔ ٦ٮد٭٧ة ا٣ؿوظٰ أػؿص٭٧ة ٨٦ ص٪ح ٔؽنٍ 

٤ٔٯ  و٦ةذا وًٓ""ثةق٥ ا٣ٛؿدوس إ٩٭ة ١٦ةن آقؿ اقذ٧ذٕة ٚٲ٫ ثعٲةد٭٧ة، ٚأػؿص٭٧ة ا٣ؿب ٨٦ ا٣ض٪ح 

وا٧٣الا١ح دؼذ٤ٙ ٰٚ ا٣ؿدت، وأظؽ٥٬ ٬ٮ ا١٣ؿوثٲ٥# اٵٝؿب ٦٪ـ٣ح إ٣ٯ ا٣ؿب  ! ١ًة٤َ وًٓ ٦َ ""٦ؽػ٢ ا٣ض٪ح ؟ 

وٰٚ ٢٠ ادضةه ٣ٲ٧٪ٓ دػٮل  وٱكؿةً  ٱٞٙ ٬ؾا ا٧٣الك ٤ٔٯ ٦ؽػ٢ ا٣ض٪ح و٫ٕ٦ قٲٙ ٤٦ذ٭ت ٱعؿ٫٠ ٱ٧٪حً " 

ٚ٪ع٨  ضةح ٰٚ ا٣ٕجٮر ٨٦ ا٣كٲٙ ؛ؽ ٬ٮ ثة٣٪٦ة ا٣كجٲ٢ إذن ٣ؽػٮل ا٣ض٪ح؟ ا٣كجٲ٢ ا٣ٮظٲ" أظؽ إ٣ٯ ا٣ض٪ح 

ة ٱعؿس ٦ؽػ٢ ا٣ض٪ح، وثة٣ذ١ٛٲؿ ٰٚ ٢٠ ٦ة ورد ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس و٠نؼه  ًٛ ٤ٝ٪ة إن ٬٪ةك قٲ

٩ًْؿا ٵن ا٣ؿب ؛ ٦ة  وأن ٱٞٓ ا٣كٲٙ ٤ٔٯ أظؽٍ  ، ٣ؽػٮل ص٪ح ٔؽنٍ  ٦كٲعٰ أؤ٨٦ أ٫٩ الثؽ ٨٦ ٦ٮت مؼٍه 
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٥٣ ٱذ٨١٧ آدم ٨٦ دػٮل ا٣ض٪ح ثكجت  "ٔةدل ٚإن ا٣ٕؽل ٱٞذٌٰ أن ٱ٪ةل ا٣كٲٙ ٨٦ أظؽ اٵمؼةص 

ة  ًٞ ا٣كٲٙ ا٣ؾي ٱعؿق٭ة و٬ؾا ا٣كٲٙ ٬ٮ ر٦ـ ظ٥١ ا٧٣ٮت ا٣ؾي ٱ٪ذْؿ ٨٦ ٱذضؿأ وٱؽػ٢ ز٥ ٩ؿى الظ

٣ذعٞٲٜ إرادة اٵب وٱ٪ةل ا٣كٲٙ ٦٪٫ ٣٭ؾا ٚإن ٦ؽػ٢ ا٣ض٪ح ا٣ٲٮم أو ثةب  ٱكٮع ٱٌعٰ ثعٲةد٫ َٮأٲحً 

 "أ٩ة ٬ٮ ا٣جةُب "ٝةل ٱكٮع# "! ث٢ ٢١٣ ٨٦ ٱؤ٨٦ ٣ٲف ٍٚٞ ٧٤٣كٲعٲٲ٨ وظؽ٥٬  ا٣ٲٮم ٦ٛذٮٌح  ص٪ح ٔؽنٍ 

دؿك ٱكٮع  "  "أ٩ة ٬ٮ ا٣جةُب " "" ذ٣ٟ ٢١٣ ٨٦ ٱؿٱؽ ٦ٕؿٚح اٵب و٦ٕؿٚح ا٣ض٪ح و٦ٕؿٚح ا٣٪ٕٲ٥ ٱٞٮُل ٚ٭ٮ 

إ٣ٯ ا٣ى٤ٲت قأقذٛٲي ٰٚ ا٣نؿح اٳن، ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  ٗٲؿ ٦جةمؿةٍ  ا٣كٲٙ ٱ٪ةل ٦٪٫، ٚ٭ؾه إمةرةٌ 

٩ضؽه ٰٚ ا٣ٞىح  آػؿُ  و٦سةٌل ، ٧٣جةمؿة ا٣ذٰ دذعؽث ٨ٔ ا٣ى٤ٲت ٍٚٞ ٤٦ٰء ثةٷمةرات ا٧٣جةمؿة وٗٲؿا

٤ٝح ٨٦ ا٣٪ةس ٍٚٞ دٕؿف أن ا٧٣كٲعٲٲ٨  ٦٭٥ٍ  أود أن أمٲؿ إ٣ٯ أ٦ؿٍ  " ا٣ن٭ٲؿة ٵثٰ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ إثؿا٬ٲ٥

وال أٝٮل ذ٣ٟ ٵقٕؽ٥٠ ٚة٧٣كٲعٲٮن ٥٬ ! ٩ع٨ إػٮان ٕٚاًل ! وا٧٣ك٧٤ٲ٨ إػٮان، ٤ٝح ٍٚٞ ٱٕؿٚٮن ٬ؾا 

وإقعةق  ، ٰ ٷثؿا٬ٲ٥ ٨٦ إقعةق وا٧٣ك٧٤ٮن ٥٬ ا٣٪ك٢ ا٣ؿوظٰ ٷثؿا٬ٲ٥ ٨٦ إق٧ةٔٲ٢ ا٣٪ك٢ ا٣ؿوظ

إ٩٭٥ إػٮان ٨١٣ ، ا٧٣كٲعٲٮن وا٧٣ك٧٤ٮن ٱ٪عؽرون ٨٦ ٩ك٢ إثؿا٬ٲ٥  ! وإق٧ةٔٲ٢ إػٮان، إ٩٭ة ا٣عٞٲٞح

ك٧٤ٲ٨ ٣ؾا ٔ٪ؽ٦ة أٝٮل إن ا٧٣كٲعٲٲ٨ إػٮان ا٧٣ " ث٢ أمٞةء ٨٦ اٵب ٍٚٞ ، ٨٦ اٵب واٵم ٣ٲكٮا أمٞةءً 

ٚٮا٣ؽه ا٣ؿوظٰ ٬ٮ ا٣٪جٰ إثؿا٬ٲ٥ ووا٣ؽي ا٣ؿوظٰ ٬ٮ ا٣٪جٰ  ! ٚأ٩ة ال أٝٮل ذ٣ٟ ٵقٕؽ٥٠، إ٩٭ة ا٣عٞٲٞح

ة ٠ةن ٬ؾا ٦ٮًٮًٔة صة٩جٲًة وقذضؽو٩٪ٰ أ٩ذ٢ٞ إ٣ٯ ٦ٮًٮٔةت صة٩جٲح ثٲ٨ ا٣عٲ٨ و ًٌ ؿ اٵػإثؿا٬ٲ٥ أٱ

دٔٮ٩ة ٩ذعؽث اٳن ٨ٔ  ! ٧ك٤ٲحٚأ٩ة ٣كخ ٧ً٤ٕ٦ة صةًدا صًؽا، ث٢ أظٲة٩ًة ٦ة أدُؿق إ٣ٯ ثٕي ا٣٪ٞةط ا٣

ة ٩ٕؿف ٝىذ٫ ا٧٣ن٭ٮرة  ٔ٪ؽ٦ة دٕؿض الػذجةر ٱذ٤ٕٜ ثةث٪٫ إقعةق ٩ًْؿا ٧٤ٕ٣ٰ ثأن  ًٕ إثؿا٬ٲ٥، و٩ع٨ ص٧ٲ

ث٥١ٌٕ ٝؽ ال ٱ١ٮن ٤ٔٯ دراٱح ثة١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٚإ٩٪ٰ أًٲٙ ا٤ٞ٣ٲ٢ ٨٦ ا٣عٞةاٜ اٵقةقٲح ٨٧٣ ٥٣ ٱٞؿأ 

أ٦ؿ ا٣ؿب  " ةوٲ٢ ١٣٪٪ٰ أظةول أن أ٢ٞ٩ ٥١٣ ا٣ىٮرةٍٞ ٨٣ أذ٠ؿ ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٣ذٛٚ ، ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس

و٬ٮد أرض ٰٚ ا٣ٕؿاق ثة٣ٞؿب ٨٦ ا٣جىؿة ذ٬جخ  - إثؿا٬ٲ٥ أن ٱذؿك ٬ٮد ٵ٩٭ة أرض ُدؿد١ت ٚٲ٭ة ا٣ؼُةٱة 
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أ٦ؿ ا٣ؿب  - إ٣ٯ ٬٪ةك ٚٮصؽد٭ة أوجعخ ٦٪ُٞح ٦٭ضٮرة ال ٱك١٪٭ة أظؽ، ٥٣ أصؽ ٬٪ةك قٮى اٳزةر ا٣ٞؽٱ٧ح

اٵرض ٵ٩٭ة أرض دؿد١ت ٚٲ٭ة ا٣ؼُةٱة ٤ٔٯ أن ٱض٫٤ٕ ٱكذٞؿ ٰٚ ١٦ةن أ٢ٌٚ  إثؿا٬ٲ٥ أن ٱؿظ٢ ٨ٔ ٬ؾه

٥٣ ٱ٥٤ٕ إثؿا٬ٲ٥ أٱ٨ ٱؾ٬ت ١٣٪٫ أَةع رث٫ ورظ٢ ٥٣ ٱذعٜٞ ؤؽ رث٫ ٰٚ ا٣عةل ث٢ اقذ٘ؿق  " ٦٪٫ ث١سٲؿ

ح ، و٠ة٩خ ٔةًٝؿا ال د٪ضت و٢ّ ا٣ؿب ٱٕؽه ثؾرٱ٠سٲؿةٍ  وًٝذة َٮٱاًل و٢ّ إثؿا٬ٲ٥ ٦ذـوًصة ٨٦ قةرة ٵٔٮامٍ 

٠سٲؿة ثٕؽد ا٣٪ضٮم ا٣ذٰ ٰٚ ا٣ك٧ةء، ثٕؽد ذرات ا٣ؿ٦ةل ا٣ذٰ ٰٚ ا٣جعؿ ١٣٪٫ ٥٣ ٱ٪ضت ٵٔٮام، و٦ٓ ٬ؾا 

 ، ٢ّ ٦ؤ٦ً٪ة ثؿث٫، ٚإٱ٧ة٫٩ ثؿث٫ ص٫٤ٕ ٱؿظ٢ ٨ٔ أر٫ً وثٕؽ ٦ؿور أٔٮام وأٔٮام َٛط ا١٣ٲ٢ ثـوصذ٫

ا٣ؼةد٦ح ظٲ٪بٍؾ ٠ةن اٵ٦ؿ  ظٲ٪٭ة ٥٣ ٱ٨١ ٦عؿ٦ًة أن ٱذـوج ا٣ؿص٢ أ٠سؿ ٨٦ ا٦ؿأة، و٠ةن ثإ١٦ة٫٩ أن ٱذـوج

ؽٔٯ دُ  ٦ىؿٱحٌ  ٠ة٩خ ٣ؽٱ٫ ػةد٦حٌ ، صةاـًا أػالًٝٲة ٕٚؿًخ ٤ٔٲ٫ زوصذ٫ أن ٱذـوج ا٣ؼةد٦ح ٣ٲ٪ضت ٦٪٭ة 

ة ٣ٮٔؽ رث٫  -ث٨ ا٣ٮٝخ أن ُٱؿزق إثؿا٬ٲ٥ ثة٬ةصؿ، ٚذـوص٭ة وأ٩ضت إق٧ةٔٲ٢ ز٥ ظةن  ًٞ ٚع٤٧خ  -وٚ

! ث٫  ؽَ ِٔ ثةالث٨ ا٣ؾي وُ  َق زِ أٔٮام َٮٱ٤ح ٔ٪ؽ٦ة رُ  دؼٲ٤ٮا مٕٮر إثؿا٬ٲ٥ ثٕؽ" زوصذ٫ قةرة وأ٩ضجخ إقعةق 

 ةً زؿٱ ٤ٚ٪ٛؿض أ٩ٟ رصالً ، ث٨ رثٟ ؤؽك ثة ٔة٦ًة و٥٣ دؿزق ثؾرٱح ٨١٣َّ  16أو  ٦11٪ؾ  ٤ٚ٪ٛؿض أ٩ٟ ٦ذـوٌج 

دؼٲ٢  ، ٔة٦ًة دع٢٧ زوصذٟ ود٪ضت َٛاًل  16إ٣ٯ  11وثٕؽ ٦ؿور ، صًؽا ود٢ْ د١ٛؿ ٚٲ٨٧ قٲؿث ٩ٞٮدك 

، د٤ٕٜ ٤ٝج٫ ثةث٪٫ إقعةق ٬ؾا ٬ٮ ٦ة ظؽث ٷثؿا٬ٲ٥  ! ثٕؽ ٢٠ ذ٣ٟ اال٩ذْةر ا٣ُٮٱ٢ مٕٮرك دضةه ٬ؾا ا٣ٮ٣ؽ

قٲكةٔؽ٩ٰ  -ا٣ذ١ٮٱ٨  ٛؿِ وردت ا٣ٞىح ٰٚ ِق  """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ، ٗؿٱٌت  وذات ٣ٲ٤ح ظؽث أ٦ؿٌ  "

ة ١٣٪٪ٰ قأ٢ٞ٩  ًٔ ّف ٰٚ ا٣ٮوٮل إ٣ٲ٭ة، ٧١ٚة أػجؿد٥١ ٣كخ ٧ً٤ٕ٦ة ثةر ِٞ ورد ٰٚ قٛؿ  -٥١٣ ا٣ؿقة٣ح ا٣

ٱة »ثؿا٬ٲ٥َ ٚٞةل ٫ُ٣# وظَؽَث ثٕؽ ٬ؾِه اال٦ُٮِر َانَّ اهلَل ا٦َْذَع٨َ ا  " 11اٷوعةح """"٨ٔ إقعةق"""؟ """"""٣ذ١ٮٱ٨ ا

َٟ وظٲؽَك ا٣ؾي دعجُّ »٬ب٪ؾا ٚٞةل# » ٚٞةل#  إثؿا٬ٲ٥  ؽُه ٫ُ ا قعةَق َواذ٬ْت إ٣ٯ َارِض ػِؾ اث٪ ِٕ ة وَاْو ا٧ُ٣ِْؿٱَّ

ٌٓ  ا٣ؾي أٝٮل ٣ٟ أ٦ؿٌ "" "َؿٝح ٤ٔٯ أظِؽ ا٣ضجةل٬٪ةك ٦ُع وثٕؽ أن أوجط ا٣ٛذٯ ،  َٮٱ٢ٍ  ثٕؽ ا٩ذْةرٍ  ! ْٚٲ

ة، ٱ١٧٪٫ ظ٢٧ ا٧٣ذةع ٦ٓ أثٲ٫ ًٞ قأو٢ اٳن  !! ٧٠ة ورد ٬٪ة ٤َت ا٣ؿب ٨٦ إثؿا٬ٲ٥ دٞؽٱ٥ اث٪٫ ٠ٞؿثةنٍ  ، ٦ؿا٬
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ا٬ٲ٥ ٦ج١ًؿا واٵ٥٣ ٱٕذىؿ ٤ٝج٫ ٩٭ي إثؿ """"" ٨٣ أروي ٢٠ مٰء ""ثٕي ا٣٪ٞةط ٍٚٞ"" إ٣ٯ ٦ة أظةول إزجةد٫

ز٥ ذ٬ت إ٣ٯ ا٧٣ٮًٓ ا٣ؾي أ٦ؿه  -٦س٢ ا٣ك١ٲ٨ وا٣عُت  -وأػؾ ٢٠ اٵدوات ا٣الز٦ح ٣ذٞؽٱ٥ ا٣ٞؿثةن 

 ! صًؽا ٗؿٱٌت  ثٕؽ٬ة دؿك ا٣ؼةد٦ٲ٨ واوُعت اث٪٫ إ٣ٯ صج٢ ا٧٣ؿٱة ز٥ ظؽث أ٦ؿٌ ، ا٣ؿب أن ٱؾ٬ت إ٣ٲ٫ 

ْثؿا٬ٲ٥َ َاِثٲ٫ِ# و»وٝٲ٤خ ٔجةرة ٧ٔٲٞح ا٧٣ٕ٪ٯ، قأػذىؿ ا٣ٞىح اٳن  ٬بَ٪َؾا »ٚٞةل# «. ٱة َاِثٰ»ٝةَل ا قعةُق ال 

ُت و٨ْ١٣ أٱ٨ ا٣ؼؿوُف ٧ُ٤٣عؿِٝح؟ أي أن االث٨ ٩ْؿ ظٮ٫٣ ٚٮصؽ ا٣٪ةر »ٚٞةل# »ٱة اثِ٪ٰ  َُ ةُر وا٣ع ٬َٮذا ا٣٪َّ

ِح ٱة اهلُل َٱَؿى ٫ُ٣ ا٣ؼؿوَف ٣ِ »وا٣عُت ١٣٪٫ ٥٣ ٱضؽ ٝؿثة٩ًة، ٚكأل وا٣ؽه ٨ٔ ا٣ٞؿثةن ٚٞةل ا ثؿا٬ٲ٥ُ#  َٝ ٧ُ٤ْْعَؿ

ٚؾ٬جة ٠ال٧٬ة ٦ًٕة إ٩٭ة ٔجةرة ٧ٔٲٞح، د٪٥ ٨ٔ ٧ٜٔ إٱ٧ةن إثؿا٬ٲ٥ إذ ٝةل إن ا٣ؿب ٬ٮ ا٣ؾي قٲٞؽم «. اثِ٪ٰ

أي ا٣٪ىٙ  -ا٣ٕ٭ؽ ا٣ضؽٱؽ  ٠ُُذت ا٣ٞؿثةن ٧٤٣عؿٝح، و٥٣ ٱ٢ٞ إن ا٣ؿب قٲٞؽم أٱح أًعٲح ٣٪ٛك٫ وإذا ٝؿأد٥ 

قذُؿدوا ٰٚ ا٣عؽٱر ٨ٔ ا٣ٞىح، وووٛٮا إثؿا٬ٲ٥ ثأ٫٩ ةب اذَّ ٚكذضؽون ا١٣ُ  - ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس

٠ةن ٱؤ٨٦ ثأن ا٣ؿب قٲعٲٲ٫ ثٕؽ ٦ٮد٫ و٦ة ظؽث ، أصةب ٨٦ ٦٪٤ُٜ إٱ٧ة٫٩ ٔ٪ؽ٦ة دعؽث إ٣ٯ إقعةق 

ِٓ ا٣ؾي ٝةل ٫ُ٣ اهلُل  ة أدٲة إ٣ٯ ا٧٣ٮً ث٪ٯ ٬٪ةك ا ثؿا٬ٲ٥ ، ٠ةن مٲًبة ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢، ٣ٲف ٬ٮ ثة٣ٌجٍ ٧٤َّٚ

ٍَ ا قعةَق اث٪٫ُ وو٫ًُٕ ٤ٔٯ ا٧٣ؾثِط ٚٮق ا٣عُِت الظْٮا أن االث٨ ٥٣ ٱعةول  َت ا٣عَُت ا٧٣ؾثَط وردّ  ورث

٦ةذا ظؽث ثٕؽ ذ٣ٟ؟  " و٠ةن ثإ١٦ة٫٩ ا٣٭ؿب -٦ٓ أ٫٩ ٥٣ ٱ٨١ و٘ٲًؿا ظٲ٪٭ة  - ا٣٭ؿب، ث٢ دؿك وا٣ؽه ٱؿث٫ُ

بِّ ٨َ٦ ا٣ك٧ "ز٥ ٦ؽَّ ا ثؿا٬ٲ٥ ٱؽُه وأػؾ ا٣ّك١ٲ٨ ٣ٲؾثط اثَ٪٫ُ " «. ا ثؿا٬ِٲ٥ُ إثؿا٬ِٲ٥ُ »ةِء وٝةل #ٚ٪ةداُه ٦الَُك ا٣ؿَّ

الَِم وال د٢ْٕٛ ِث٫ِ مٲبًة ال٩َٰ »ٚٞةل# « ٬بَ٪ؾا»ٚٞةل#  ُ٘ ٌٙ اهلَل ٥٤ٚ »ال د٧ؽَّ ٱؽَك إ٣ٯ ا٣ْ اْٳَن ٧٤ُٔخ أ٩ٟ ػةا

َٓ ا ثؿا٬ٲ٥ُ ٔٲ٪ٲ٫ِ و٩َْؿ وإذا ٠جٌل وراءُه ٧٦ُك١ًة ٰٚ ا٣٘ةثِح ِثْٞؿ٩ٲ٫ِ ٚؾ٬َت  ِٟ اث٪ٟ وِظٲؽَك ٔ٪ِّٰ ٚؿٚ ُد٧ِك

ًح ٔٮًًة ٨ِٔ اث٪٫ِ إثؿ َٝ َؽُه ٦ُعَؿ َٕ ِٓ »ا٬ٲ٥ُ وأػَؾ ا١٣جَل وأْو َٱ٭َٮْه ِٱؿَاْه »ٚؽٔة إثؿا٬ٲ٥ُ اق٥ ذ٣ٟ ا٧٣ٮً

٫ُ٩ ٱٞةُل ا٣ٲٮَم# » بِّ ٱؿى #وػالوح ٬ؾه ا٣ٞىح ا٣ُٮٱ٤ح أن إثؿا٬ٲ٥ ٝةل »ظذٯ ا  اهلُل َٱَؿى ٫َُ٣ "ٰٚ صج٢ِ ا٣ؿَّ

ِح  َٝ قذضؽو٩٪ٰ أمؿح ثُؿٱٞذٰ ا٣ؼةوح ٵ٩٪ٰ أ٣ؼه اٵ٦ؿ  - ٚة٣ؿب ٱ٤ُت ٝؿثة٩ًة "ا٣َْؼُؿوَف ٧ُ٤ْ٣ِْعَؿ
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ٚة٣ؿب ٱ٤ُت ٝؿثة٩ًة وال ٱٮصؽ ػؿوف ٤٣ذٌعٲح ث٫، إذن ٚة٣ؿب قٲٞؽم ا٣جؽٱ٢ ث٪ٛك٫ و٬ؾا ٦ة  -ٚعكت 

٤٧ٚؼه ا٣ٮارد  "ظؽث ثة٢ٕٛ٣، ٚٞؽ أثٞٯ ا٣ؿب ٤ٔٯ ظٲةة إقعةق، و٬ٮ ٥٣ ٱ٨١ ٱ١ٛؿ ٨٦ ا٣جؽاٱح ٰٚ ٝذ٫٤

ٚجٕؽ أن  " د اػذجةر إثؿا٬ٲ٥ ٍٚٞ، ٚة٣ؿب ال ٱٞذ٢ اٵَٛةل ث٭ؾا ا٣ن٢١ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس أن ا٣ؿب أرا

ث٪ـول  ٩ضة إقعةق ٰٚ آػؿ ٣عٍْح  إ٣٭ٲٍح  ٚج٧ٕضـةٍ  ، و٬ت ا٣ؿب إقعةق ٷثؿا٬ٲ٥ ٥٣ ٱ٨١ ٣ٲأػؾه ٦٪٫ زة٩ٲحً 

٩ع٨ ٧٠كٲعٲٲ٨ ٩٪ْؿ ٣ٶ٦ؿ ٤ٔٯ أن ا٣ؿب  " ثؼالف اث٪٫ إقعةق آػؿٍ  ٦الك ا٣ؿب ا٣ؾي أث٫٘٤ ثٮصٮد ٝؿثةنٍ 

٢٠ ٨٦ ٱؤ٨٦ ثٲكٮع ٱٌٓ ٩ٛك٫ ١٦ةن إقعةق، وٱؤ٨٦ أن ا٣ؿب أ٩ضةه ٨٦  " ٚإ٩٪ة ٰٚ ٦ٞةم إقعةق ة٩ة ؛ّض ٩

ٚة٧٣ٮت ٬ٮ ٔٞةب ػُةٱةي وا٣ٕؽل اٷ٣٭ٰ ٱٞذٌٰ دٚٓ ٬ؾا ا٣س٨٧،  " ظ٥١ ا٧٣ٮت ثكجت ا٣ؼُٲبح

كٮع وقٲ١ٮن ٨٦ ا٣ٕؽل أن أ٦ٮت وأذ٬ت إ٣ٯ ا٣ضعٲ٥ ،، ٨١٣ ٦ةذا ظؽث؟ ٝؽم ا٣ؿب ا٣ٞؿثةن ث٪ٛك٫، ٱ

ا٧٣كٲط ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت ٝؿثةن آػؿ ٔ٪ؽ٦ة دؤ٨٦ ثٲكٮع ودؽػ٫٤ ٤ٝجٟ دذعٜٞ ٔؽا٣ح ا٣ؿب، وٱىجط ٝؿثة٩ًة 

ٯ مؼه ثعٲةد٫ ٨٦ أص٤ٟ ٚإن ٬ؾا ال ٱ١ٰٛ ٨١٣ دٌعٲح ٱكٮع ثعٲةد٫ ٨٦ أص٤ٟ إذا ًّع " ثة٣٪ٲةثح ٔ٪ٟ 

ـٌ  أ٦ؿٌ  ا٣ـوج ا٣ؾي ٱ٧ٮت  ؿٱ٨ ٦س٢اٵػٚس٧ح ا١٣سٲؿ ٨٦ اٵمؼةص ا٣ؾٱ٨ ٱٌعٮن ثعٲةد٭٥ ٨٦ أص٢  ! ٧٦ٲ

٣ذعٲة زوصذ٫ ا٣ذٰ ٱعج٭ة ٠سٲًؿا و٬ؾا دىؿف ٩جٲ٢ وراآ، ١٣٪٪ٰ أدعؽث ٨ٔ ا٣٪ضةة ٨٦ ا٣ؼُةٱة، و٣ٲف 

 ، ٚأي دٌعٲحٍ و ٩ٲؿان ا٣ضعٲ٥ أدعؽث ٨ٔ ا٣٪ضةة ٨٦ ا٣ع٥١ اٵثؽي ثة٣جٞةء ٰٚ ا٣ضعٲ٥،  و٘ٲؿةٍ  ٨٦ أ٦ٮرٍ 

ِٝ  -ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  ٱذعؽث ا٣ؿب ٰٚ ا٣ٕ٭ؽ ا٣ضؽٱؽ ٨٦! آػؿ ٨٣ ٱى٤ط  أو ٝؿثةنٍ   - ك٥ ا٧٣كٲعٲٲ٨أي 

٦نةٔؿ ال أرٱؽ صؿح  -و ا٣عٲٮا٩ةت وٗٲؿ٬ة أد١ٮن ثؽ٦ةء ا٣ؼؿاف واٵثٞةرال  ٧٤٣ؤ٦٪ٲ٨ إن ا٣٪ضةة ٲٞٮُل ٚ

َٝ  -أظؽ إ٧٩ة أ٢ٞ٩ ٦ة ورد ٚعكت  ٣٪ة ا٣ؿب د٦ةء اث٪٫ ٱكٮع ا٧٣كٲط و٬ؾه ا١ٛ٣ؿة ٦عٮرٱح ٰٚ ا٣ٕ٭ؽ  مَ ؽَّ ث٢ 

٫ ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت دٕٚخ ز٨٧ ػُةٱةي ٰٚٛ ٩ْؿ ا٣ؿب ٬٪ةك ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا٣ضؽٱؽ، إن دٌعٲح ٱكٮع ث٪ٛك

ٯ مؼه آػؿ ثعٲةد٫ ٨٦ اذا ًّع  " ا٣ؼُةٱة ا٣ذٰ ارد١جذ٭ة و ٬ٰ دٞذٌٰ ٦ٕةٝجذٰ ٨١٣ ٱكٮع ظ٤٧٭ة ٔ٪ٰ

ٱكٮع ا٣ُة٬ؿ وظؽه ٱ١٧٪٫ ا٧٣ٮت ٷ٩ٞةذ  " ٵ٫٩ ٨٣ ٱ٪ٞؾ٩ٰ ٨٦ ػُةٱةي؛ أص٤ٰ ٨٤ٚ ٱ١ٮن أ٦ًؿا ٦٭٧ًة 
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و٬٪ةك ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ اٵ٦ٮر ا٧٣ؾ٠ٮرة ٰٚ ا٣ٕ٭ؽ ا٣ٞؽٱ٥، ٨٣ أٝؿأ٬ة ٤٠٭ة ث٢ قأمٲؿ " ٥ ؿٱ٨ و٦عٮ ػُةٱة٬اٵػ

ة ،إ٣ٲ٭ة  ًٞ  أرٱؽ ٍٚٞ أن أٔؿف ٥٠ دجٞٯ ٣ٰ ٨٦ ا٣ٮٝخ؟  " وإذا أردد٥ ا٣ذ٧ٕٜ أ٠سؿ ٚكأقةٔؽ٥٠ الظ

 #٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

 دٝٲٞح  54ثة٣ٌجٍ 

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

  أ٬ؾا ٦ة دجٞٯ ٣ٰ أم ٦ة ٦ٌٯ؟

 #٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

 " ٦ة دجٞٯ ٣ٟ

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ#

ة ٝىح  ، ٦ؼذ٤ٍٛح  أمةر ا٣ؿب ٰٚ ا٣ٕ٭ؽ ا٣ٞؽٱ٥ إ٣ٯ ا٣ى٤ٲت ثؿ٦ٮزٍ ! ٨٦ اٵ٢ٌٚ أن أقؿع  ًٕ دٕؿٚٮن ص٧ٲ

٢ّ ا٣ٲ٭ٮد ٔجٲًؽا ٰٚ ٦ىؿ ٧٣بةت ا٣ك٪ٲ٨، ز٥  " ٩ضةة ا٣ٲ٭ٮد ٨٦ ٦ىؿ، إ٩٭ة ٝىح ٦ن٭ٮرة ٰٚ دةرٱغ ا٣ٲ٭ٮد

قٲٞذ٢ أث٪ةء أٔؽاا٭٥ ٣ٲ٤ذ٭ة، ٣ٲضجؿ٥٬ ٤ٔٯ  ٚٞؽ أُٔة٥٬ ٔال٦ح ثأ٫٩ ؛ ث٧ٕضـةٍ  ا٣ذٛخ إ٣ٲ٭٥ ا٣ؿب وأ٩ٞؾ٥٬

، ٠ةن ظ٧اًل ٦سة٣ٲًة  ""ظ٧اًل ٗٲؿ ٦ؿٱي ، ٗٲؿ أ٧ٔٯ ، ٗٲؿ أٔؿج٦سة٣ٲةً االثذٕةد ٔ٪٭٥ وص٤ٕ٭٥ ٱؾثعٮن ظ٧اًل 

ز٥ أ٦ؿ٥٬ ث٪سؿ دم ا٣ع٢٧ ٤ٔٯ أٔذةب ثٲٮد٭٥ وٰٚ ا٤٣ٲ٢ ٔ٪ؽ٦ة ٱعٌؿ ٤٦ٟ ا٧٣ٮت وال ٱضؽ أزؿ ا٣ؽم ٤ٔٯ 

ا٣جةب ٚكٲ١ٮن ا٧٣ٮت ٦ىٲؿ ٢٠ ٦ٮ٣ٮد صؽٱؽ  ٚأَةع ا٣ٲ٭ٮد ووًٕٮا ا٣ؽم ٤ٔٯ أٔذةب اٵثٮاب وظى٤خ 

إذن ا٣ذٌعٲح ٠ة٩خ ثع٢٧ ثال ٔٲت وال د٩ف  " أ٦ح ا٣ٲ٭ٮد ثأقؿ٬ة د٤ٟ ا٤٣ٲ٤ح ٤ٔٯ اٷذن ثة٣ؿظٲ٢ ٨ٔ ٦ىؿ

٣ٲف ٨ٔ  وال ٦ؿض و٣ٲف أي ظ٢٧ ٚة٣ع٢٧ ا٧٣سة٣ٰ ػالص ٨٦ ا٧٣ٮت، و٬ؾه إمةرة واًعح ٚة٣عؽٱر
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ة  ًٞ دوا د ا٣ٲ٭ٮد ٤ٔٯ ا٣ؿب وٝؽ د٧ؿَّ ٝىح أػؿى وٕٝخ ثٕؽ ذ٣ٟ ٬ٰ د٧ؿُّ  "ا٣ع٢٧ ث٢ ٨ٔ ٱكٮع ا٣ٞةدم الظ

ؿ ودك٥٧ اٵػٚضةءت ا٣عٲةت ا٧ُ٣عِؿٝح و٣ؽٗذ٭٥ واظًؽا د٤ٮ  ،٦ؿات ٰٚ قٲ٪ةء 51، أ٧٬٭ة ٔؽة ٦ؿاٍت 

ح ثؿو٩ـٱح وٱٌٕ٭ة ٤ٔٯ راٱح  أ٦ؿه أن ٱى٪ٓ ظٲ ! أ٤ٗج٭٥ ز٥ ٤َت ا٣ؿب ٨٦ ٦ٮقٯ أن ٱ٢ٕٛ مٲًبة ٗؿٱًجة

و٢٠ ٱ٭ٮدي ٱ٪ْؿ إ٣ٲ٭ة قٲنٛٯ ٨٦ ٣ؽٗح ا٣عٲح وورد د٤ٕٲٜ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٰٚ ا٣ٕ٭ؽ ا٣ضؽٱؽ ٱؼجؿ٩ة أن ا٣عٲح 

ـٌ  ٜ ٚ٭ٰ ٦ضؿد ظٲٮان و٦ة ظؽث ٬ٮ أن د٤ُّٕ ، ٫٣  ٬ٰ ر٦ـ ٤٣نٲُةن أي أن ا٣عٲح ٣ٲكخ مٲُة٩ًة ث٢ ٬ٰ ر٦

٠ةن ٦كذًٕؽا أن  ! ٨٦ ا٧٣الا١ح أَ٭ؿُ  َة٬ؿٌ  إ٫٩ مؼٌه  ! ٱكٮع ٰٚ ا٣ى٤ٲت ٠ةن ث٧سةثح ا٣عٲح ا٣ذٰ د٪ٞؾ٩ة

٨٣  ! ٚكُذ٧عٯ ػُةٱةك ٤٠٭ة ا٤٣ٲ٤ح؛ ٤ذ٫ ٰٚ ٤ٝجٟ إذا ٩ْؿت إ٣ٲ٫ ودٞجّ ! ح ا٧٣٪ٞؾة ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت ٱ١ٮن ا٣عٲّ 

ا٩ْؿ إ٣ٯ ٱكٮع ! ٫٤ ا٤٣ٲ٤ح وقُذ٧عٯ ٢٠ ػُةٱةك جّ ـ٦ة ٤ٔٲٟ إال أن دذٞ!  دٱ٪ٲٍح  دعذةج إ٣ٯ أي َٞٮٍس 

و٤ٔٯ ٦ؽار دةرٱغ ا٣ٲ٭ٮد أرق٢  " ٕذجؿ ا٣ى٤ٲت ٦عٮرًٱة ٰٚ ا٣ٕٞٲؽة ا٧٣كٲعٲح٣٭ؾا ٱُ  ! ٤ٲتا٤ٕ٧٣ٜ ٤ٔٯ ا٣ى

ٚأ٦ؿ٥٬ ثإظٌةر ظ٢٧ ثال ٔٲت وال د٩ف، ال ، ؿ٥٬ ث٧٘ٛؿد٫ ٤٣ؼُةٱة ٠ِّ ؾَ ٣ٲُ ؛ ور٦ٮزًا  ا٣ؿب إ٣ٲ٭٥ إمةراٍت 

ؿب إ٣ٯ ٱكٮع ا٣ٞةدم ٰٚ إ٩٭ة إمةرة ٨٦ ا٣ "اًل ٬ؾا ا٣ع٢٧ وظؽه قٲ١ٮن ٝؿثة٩ًة ٦ذٞجَّ  ، ٱ١ٮن أ٧ٔٯ أو أٔؿج

٦س٤ٰ  أ٦ة ٨٦ ا٣٪ةظٲح اٳد٦ٲح ٚإ٫٩ مؼٌه  ! ٚة٣ع٢٧ ا٣ُة٬ؿ ا٣ؼة٣ٰ ٨٦ ا٣ٕٲٮب ٬ٮ ٱكٮع؛ ا٧٣كذٞج٢ 

٢ّ ا٣ضـء اٷ٣٭ٰ ٚٲ٫ وٝؽراد٫ وق٧ةد٫ اٷ٣٭ٲح ٦ؼذٛٲح ؤةش ٠ؿص٢ ، ١٣٪٫ ػةٍل ٨٦ ا٣ؼُةٱة ، و٦س٤ٟ 

 # ٩أدٰ اٳن ٤٣ٕ٭ؽ ا٣ضؽٱؽ " ١ٛ٣ؿة ا٧٣عٮرٱحٚ٭ؾه ٬ٰ ا ،ٔةدي ٦ٕؿض ٤٣نٕٮر ثةٵ٥٣ وٷٗؿاءات ا٣ؼُٲبح 

٧ٚساًل  " ٚأ٤ٗت ا٣ٕ٭ؽ ا٣ضؽٱؽ ٦ٕذ٧ؽ ٤ٔٯ وإٝح و٤ت ٱكٮع ،صًؽا  واًٌط  ٚٲ٫ ٨ٔ ا٣ى٤ٲِت  ا٧٣ؾ٠ٮرُ 

ٚٞؽ أراد ا١٣سٲؿون  "٩َْع٨ُ ١٩َِْؿُز ِثة٧َ٣ِْكٲِط ٦َْى٤ُٮثةً "# ٱٞٮُل  - ةب ا٣ٕ٭ؽ ا٣ضؽٱؽذّ أظؽ أم٭ؿ ٠ُ  - ثٮ٣ف ا٣ؿقٮل

٩َْع٨ُ "ذعؽث ٨ٔ ا٣ٕٞٲؽة ا٧٣كٲعٲح دون اٷمةرة إ٣ٯ وإٝح ا٣ى٤ت ١٣٪٫ رٚي وٝةل# ٨٦ ثٮ٣ف أن ٱ

٨٧ٚ ا٣ُع٧ٜ أن ٱ٧ٮت ا٣ؿب  !ٰٚ ٔٲ٨ ٨٦َ ال ٱؿٱؽ أن ٱؤ٨٦  ٚٮإٝح ا٣ى٤ت ظ٧ةٝحٌ  "١٩َِْؿُز ِثة٧َْ٣ِكٲِط ٦َْى٤ُٮثةً 

ح ا٣ؿب ٣ؾا ٚ٭ٰ ال ٱجؽو اٵ٦ؿ ٦٪ًُٞٲة، ١٣٪٭ة ظ٧١ ؟! ٤ٔٯ ػنجح ا٣ى٤ٲت ! رث٥١ ٦ةت ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت
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وا٣ٲٮم ! ٣ٲ٧عٮ ػُةٱة ا٣ٕة٥٣ ؛ ثال ػُٲبحٍ  َة٬ؿٌ  ٦ؼذ٤ٛح، الثؽ أن ٱعٜٞ ا٣ؿب ٔؽ٫٣ أن ٱ٧ٮت مؼٌه 

 4ٱؤ٨٦ ث٧ٮت ٱكٮع ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت ودٚ٪٫ ز٥ ٝٲة٫٦ ود٤٘ج٫ ٤ٔٯ ا٧٣ٮت ثٕؽ  مؼٍه  قُذ٧عٯ ػُةٱة أيّ 

َٛ ٢٠ ٨٦ ٱؤ٨٦ ثؾ٣ٟ قذُ ! أػؿى  أٱةم ودك٫٧٤ ق٤ُةد٫ اٷ٣٭ٲح ٦ؿةً  ُةٱةه وقٲذ٘ٲؿ ٦ىٲؿه ٨٦ ػ ؿُ ٘

" ثةٷًةٚح إ٣ٯ ٦ـاٱة أػؿى، و٬ؾه ٬ٰ إظؽى أ٥٬ ٚٮااؽ اٷٱ٧ةن ثٮإٝح ا٣ى٤ت ، ا٣ضعٲ٥ إ٣ٯ ا٣٪ٕٲ٥ 

ٚإذا ٩ٛٲخ ظؽوز٫ ٨٤ٚ ٱ١ٮن ١٤٣ذةب ا٧٣ٞؽس  ،د٧ة٦ًة ٤ٔٯ ا٣ى٤ت  ٦ٕذ٧ؽٌ  -٧٠ة أوًع٪ة  - وا٣ٕ٭ؽ ا٣ضؽٱؽ

ا٣ذٰ  ١ُُذت و٨٦ ا٣"   ا٣ٲ٭ٮد و ٠ُُذت ا٧٣كٲعٲٲ٨ ت٠ُذُ ؤ٪ؽ٦ة أٝٮل ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس أٔ٪ٰ ثؾ٣ٟ "  ٝٲ٧حٌ 

ٛؿ ظٲر ٱؾ٠ؿ ٦ؽى ٦ٕة٩ةة ٱكٮع و٦ٮد٫، ِق ،   64اٷوعةح  - ٛؿ إمٕٲةءِق # دذعؽث ثٮًٮح ٨ٔ ا٣ٮإٝح 

ا٣ذٰ ا٣ٕ٭ؽ ا٣ضؽٱؽ  ٠ُُذت وأػٲًؿا ٩ذ٪ةول آػؿ """""٦ة زال أ٦ة٦ٰ ثٌٓ دٝةاٜ وط؟ """" 64إمٕٲةء اٷوعةح 

دذ٪جأ ث٪ٕٲ٥ ا٣ض٪ح، و٬ٮ رؤٱح ٱٮظ٪ة ا٣ال٬ٮدٰ ٚ٭٪ةك مؼىةن ثةق٥ ٱٮظ٪ة أظؽ٧٬ة ٬ٮ ٱٮظ٪ة ا٣ال٬ٮدٰ 

ٔ٪ؽ ٩٭ؿ ا٣ٛؿات ا٣ْٕٲ٥ ٰٚ ا٣ٕؿاق، ود٪جأ ث٧ة  ا٣ؾي أدذ٫ رؤٱح ٨ٔ ا٣ض٪ح وٝؽ دعؽث ٨ٔ ػٮض ظؿٍب 

 (دةٱ٧ـ آف إ٩ؽٱة)ا٣٭٪ؽٱح جةر ٰٚ ا٣ضؿٱؽة اٵػوٱ١٧٪٥١ ا٣ذأ٠ؽ ثأ٩ٛك٥١ ثٞؿاءة ، ٱعؽث ا٣ٲٮم ٰٚ ا٣ٕؿاق 

، أي ٱكٮع ثة٣ُجٓ  ، ٦ة ٱ٭٧٪ة ٦٪٭ة أ٫٩ رأى ٰٚ ا٣ض٪ح ا٣ع٢٧ ا٧٣ؾثٮح ٠سٲؿةٍ  أ ٱٮظ٪ة ا٣ال٬ٮدٰ ثأ٦ٮرٍ د٪جّ  ""

إ٣ٲ٫  و٬ٮ ٦نةرٌ ، ا٣ع٢٧ ا٣ُة٬ؿ ا٧٣سة٣ٰ  # ٚٲكٮع ٣ٲف ظ٧اًل ٨٦ ا٣٪ةظٲح ا٤ٕٛ٣ٲح، إ٫٩ رص٢، ١٣٪٫ ر٦ـًٱة

" ا٣ٕ٭ؽ ا٣ضؽٱؽ وٰٚ ا٣ض٪ح ُٱٕؿف ثةق٥ ا٣ع٢٧ ا٧٣ؾثٮح  ٠ُُذت ٰ ٢٠ وٚ ، ٤ٔٯ ٦ؽار دةرٱغ ا٣ٲ٭ٮد ٠ع٢ٍ٧ 

ث٢ ٦ضؿد ٝةا٧ح  ٦كٲعٲح !وإن اقذجٕؽ٩ة وإٝح ا٣ى٤ت ٨٦ ا٣ٕٞٲؽة ا٧٣كٲعٲح ٨٤ٚ د١ٮن ٬٪ةك ٔٞٲؽة 

ا٣ى٤ت صٮ٬ؿ  ""ٚة٣ى٤ٲت أقةقٰ صؽًا  ،٨٦ ا٣ؼُةٱة  أو ػالٌص  ثةٵوا٦ؿ وا٣٪ٮا٬ٰ، ٨٣ ٱ١ٮن ٬٪ةك ٩ضةةٌ 

" ثٲ٨ اٳالم واٷٗؿاءات  رًٰ أن ٱٕٲل ٠جنؿٍ  ، رًٰ أن ٱ٭جٍ ٨٦ ا٣ك٧ةء، ا٣ؿب ٨٦ أص٤ٰ  ٦ةت " ا٣ٕٞٲؽة

ؤ٪ؽ٦ة دؤ٨٦ ث٫ قٲعؿرك ٨٦ أقؿ  ، إن ٠٪خ دنٕؿ ثةٷٗؿاءات ٨٦ ظٮ٣ٟ ٚٞؽ ٦ؿ ٱكٮع ثأ٠سؿ ٧٦ة د٧ؿ ث٫

 ا٣ن٭ٮات وا٣ٕةدات ا٣كٲبح وا٤٣ٕ٪ةت ا٣ذٰ ٰٚ ظٲةدٟ قٲؼ٤ىٟ ٱكٮع ٨٦ ٢٠ ذ٣ٟ ٦ة ٤ٔٲٟ قٮى أن
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أٔذٞؽ أن وٝذٰ ٝؽ  " وقذ٪ةل ا٣ؼالص ٨٦ ػُةٱةك ،  دؤ٨٦ ث٫ ودى٤ٰ ٫٣ ٔ٪ؽ٦ة دٕٮد إ٣ٯ ٦٪ـ٣ٟ ا٤٣ٲ٤ح

 """""ا٩ذ٭ٯ 

 #٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

 """"" دٝةاٜ 6ظكً٪ة ثٰٞ ٣ٟ 

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

 ؟ ""ظ٧ًؽا ٤٣ؿب ٬ؾا ٥٤ٕ٤٣ ٍٚٞ  ى، ٱ١٧٪٪ٰ أن أو٪ٓ ٦ٕضـة أز٪ةء٬ة !ػ٧كح دٝةاٜ أػؿ 

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

 ك إ٩٭ة ٣ذؾ٠ٲؿ

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

 قٲبح ٤ٔٯ اٷَالق، ال دٮصؽ ٦ن٤١ح""ػ٧كح دٝةاٜ ٣ٲكخ 

 

 ص كلمت القس ركني :خ  ل  مُ 

 ٠ُُذت ا٣ٲ٭ٮد و ٠ُُذت أي ٰٚ  -ظٮل وإٝح و٤ت ٱكٮع ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  ٚؿٱؽٌ  واٳن ٣ؽٱ٪ة د٣ٲ٢ٌ ""  

ءد٭ة ثأ٩ٛك٥١ وقٕؿ وا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٱذ٪ةول ا٣ٮإٝح ثة٣ذٛىٲ٢ وثٮًٮح، وٱ١٧٪٥١ ٝؿا - ا٧٣كٲعٲٲ٨

ٰٚ أرصةء ثٮ٦جةي  وإذا ٥٣ دٕؿٚٮا  ، و٦ذةصؿ ثٲٓ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٦٪ذنؿةٌ  ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٰٚ ا٧٣ذ٪ةول

ة  ًٞ ٰٚ  ، و٬ٮ د٣ٲ٢ ٗٲؿ واردٍ  آػؿ ٨٦ اٵد٣ح ا٧٣ؤٱؽة ٧٣ٮت ٱكٮع ٬٪ةك ٦كذٮىً " أ٦ة٠٪٭ة ٚك٪ؼجؿ٥٠ ث٭ة الظ

٧ٚة ظؽث ٣ٶقٙ أن ! ٔؽاء ٱكٮع أ٩ٛك٭٥ ا٣ؾٱ٨ ٠ؿ٬ٮه أ ٠ُُذت ٨٦  ٦أػٮذٌ  ث٢ إ٫٩ د٣ٲ٢ٌ ؛ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس 



 هم ُصهة انًسٍح حقًا؟: حىاز تٍٍ اندكحىز ذاكس َاٌك وانقس زكٍ اندٌٍ هُسي )يثّشس يسٍحً عستً( حىل يىضىع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
20 

 

وإذا ٠ة٩خ ! وظ٧١ٮا ٤ٔٲ٫ ثة٧٣ٮت  ، ث٢ دصةٌل  ٔٮا أ٫٩ ٣ٲف ٱكٮعٌ ثٕي ا٣ٲ٭ٮد أ١٩ؿوا رقة٣ح ٱكٮع، وادّ 

ٰ   ٚكذ٧٤ٕٮن أ٩٭ة دعذِٛ ث١ذةٍب ؛ ثةٵ٦ح ا٣ٲ٭ٮدٱح  ٣ؽٱ٥١ دراٱحٌ  ٌُ  دةرٱؼ ٥ اٵظؽاث ا٣ضةرٱح و٧٤٠ة وٝٓ ٱ

رث٧ة ق٧ٕذ٥ ٔ٪٫  " (ا٣ذ٧٤ٮد)# ٯ ٧ّ َك ٣ؽى ٦ؿاصٕ٭٥ ا٣ؽٱ٪ٲح ٱُ  ة اٵ٦ح ٱكض٤ٮ٫٩ ٰٚ ٠ذةٍب ٰٚ ظٲة ٦٭٥ٌ  ظؽٌث 

ٚكذضؽون ١٦ذٮًثة أن  - ٦٪ؾ ٩عٮ أ٣ٰٛ ٔةمٍ  -وثة٣ؿصٮع إ٣ٯ ٩كؼح ا٣ذ٧٤ٮد ٰٚ ٔىؿ ٱكٮع " ٨٦ ٝج٢ 

ذ٢ ُٝ   ، قةظؿٌ  ةل، وأ٫٩ ظ٢٧ رقة٣ح ػةَبح، وأ٠٫٩ةدٔةء أ٫٩ دّص  ٤٤ٌ٦ٍح  ثة٣ُجٓ قذضؽون ٤ٕ٦ٮ٦ةٍت  " ٱكٮع 

ذ٢ ثكجت إٔٚة٫٣  ! و٤٠٭ة أ٠ةذٱت ُٝ ٌٰ  و٬ؾا د٣ٲ٢ٌ ، ١٣٪٭٥ ٝة٣ٮا إ٫٩  ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  ٗٲؿ واردٍ  ػةرص

ٌٍ  " ٚة٣ؾٱ٨ دٮ٣ٮا أ٦ؿه ٝة٦ٮا ثٞذ٫٤ "ٱؤ٠ؽ ٦ٮد٫  ثة٣ؿوح  وا٣٪ٮع ا٣سة٣ر ٨٦ اٵد٣ح ٤ٔٯ وإٝح ا٣ى٤ت ٦ؿدج

 ُٞ ة ٣ذٕة٣ٲ٥ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  -ٚة٣ٲٮم  " سؽُ ا٣ ًٞ ٰ ا٧٣كٲعٲٮن ٧٤٣ؿًٯ و٣ؽٚٓ ا٣نٲةَٲ٨ ى٤ّ ٱُ  -وٚ

و٣ٲكخ  ٥ ٬ؤالء اٵمؼةص أ٦ٮرًا وعٲعحً ١ُ ٧ُ ٤ِّ َٕ ٱُ " و٦ن١الت ا٣عٲةة وا٣ؿب ٱنٰٛ وٱن٭ؽ ٤ٔٯ ذ٣ٟ 

ِٛ  ! ٚؿدٱح ظٮادَث  ٰ   ٨٦ ٦ؿٍض  ٲُخ ٚٞؽ ُم إ٫٩  ، ٱٮصؽ ثٲ٪٥١ أَجةء ٱ٧٤ٕٮن ٦ة أدعؽث ٔ٪٫ " ػُٲؿٍ  مٮ٠

ٱض٤ٕٟ َؿٱط ا٣ٛؿاش ال ٱ١٧٪ٟ ا٧٣نٰ  إ٫٩ ٦ؿٌض  ! ال ٔالج ٫٣ جٰ ا٣ؾي٤ُّ َى ا٣ذَّ  ا٣ٛٞؿاِت  ا٣ذ٭ةِب  ٦ؿُض 

ّكةوقح ٨٦ أص٤ٰ، ُٚن  ٦57٪ؾ  " وٱٌٲٓ ظٲةدٟ ِٞ ٥٣ أ٨٠ ظٲ٪٭ة  ! أٱةمٍ  8ثة٣ذؽرٱش ػالل  ٛٲُخ ٔة٦ًة و٤ٯ ا٣

و٥٣ أ٨٠ ٝؽ ٝؿأد٫  ث٢ ٠٪خ أؤ٨٦ ثٲكٮع ٚعكت، و٥٣ أ٨٠ أظِٛ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٨ٔ ّ٭ؿ ٤ٍٝت  ؛ ٦ذؽٱً٪ة

 ا٣ى٤ت ظٞٲٞحً  ! ث٧٪عٰ ا٣نٛةء ٧ٮ٫٩ وعٲٌط ٤ِّ َٕ ؽ ا٣ؿب ٤ٔٯ أن ٦ة ٱُ وأ٠َّ ! ٮا ٨٦ أص٤ٰ ٤ُّ ٭٥ َو ١٣٪ ! و٣ٮ ٦ؿةً 

أ٦ة٦ٰ دٝٲٞذةن  ! """ ٪ٮا ٨٦ إظٲةء ا٧٣ٮدٯ وٝؽ ال دىؽٝٮن ذ٣ٟٚٞؽ مٛة٩ٰ ا٣ؿب، وأ٩ة أٔؿف أمؼةًوة د١٧ّ 

ٍٰ  ٦ؿرت ثضٮار ٦ٞؿ إٝة٦ح ظؽٍث  ! ، وٝؽ ظؽث اٵ٦ؿ ٦ٰٕ ٍٚٞ وال وٝخ ٔ٪ؽي ٤٣٪ٞةش ٰٚ ثٮ٦جةي  رٱةً

وأ٩ة ٣كخ  ،  ٥٣ دج٤ٖ ق٨ ا٧٣ؿا٬ٞح ، وظ٤٧ذ٭ة ثٲ٨ ٱؽي و٬ٰ ٦ٲذح ٚذةًة و٘ٲؿةً  ثؼةرٱحٌ  ودٔكخ دراصحٌ 

و ا٩ذ٭خ  ، ١٣٪٪ٰ وصؽد٭ة ٦ٲذح، و٥٣ د٨١ دذ٪ٛف، َجٲًجة، وال أٔؿف إن ٠ة٩خ أٌٔةؤ٬ة ا٣ؽاػ٤ٲح د٢٧ٕ أم ال 

ٱكٮع ٣٭ة ؤ٪ؽ٦ة وو٤٪ة إ٣ٯ ا٧٣كذنٛٯ ٠ة٩خ ٝؽ  ، ٚأقؿٔخ ث٭ة إ٣ٯ ا٧٣كذنٛٯ وأ٩ة أثذ٭٢ ثةق٥د٧ة٦ةً 
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  (قة٩خ صٮرج)٦كذنٛٯ ! ظؽث ذ٣ٟ ٰٚ ٔةدت ٤٣عٲةة وأودٔ٭ة اٵَجةء ا٧٣كذنٛٯ ٨٦ أص٢ ا٧٣الظْح 

 ٝؽ ال ٱ١ٮن ذ٣ٟ ٦سةاًل وؿٱًعة ٤ٔٯ إظٲةء ا٧٣ٮدٯ ٨١٣ ز٧ح أ٦س٤ح ٤ٔٯ أمؼةص ٔةدوا ٤٣عٲةة ثةق٥ ٱكٮع

ةء ا٣ٲٮم ثإق٥ ٱكٮع ٚة٣ؿب ٱ٧٪ع٪ة ثٕي ا٣ؿظ٧ةت وا٧٣عجةت ثةق٥ ٱ٨١٧ ا٣نٛ" وا ا٧٣ٮت أمؼةص دعؽُّ  ،

ال ٱذكٓ وٝذٰ ا٣ٲٮم ٵو٤ٰ ٨٦  " إذا آ٦٪ذ٥ ث٫ ٚكٲ٤جٰ ا٣ؿب اظذٲةصةد٥١ ا٣ؽ٩ٲٮٱح" ٱكٮع ا٧٣ى٤ٮب 

ة  ٨١٣ رث٧ة ٱ١٧٪٥١ ا٣عٌٮر إ٣ٯ اصذ٧ةٔ٪ة ٰٚ ٝةٔح دا٦ٮدار ٰٚ ا٣ذةقٕح وجةًظة اٵظؽ  ًٕ أص٥١٤ ص٧ٲ

ّف وثٕي أٌٔةء ا١٣٪ٲكح (ة٠ةثةرٱ٢ ٩)ا٧٣ٞج٢ ٰٚ  ِٞ ٩ع٨  " ٱ١٧٪٪ة ظٲ٪٭ة أن ٩ى٤ٰ ٤٣ض٧ٲٓ، قٲى٤ٰ ٥١٣ ا٣

 ٚأ٩ة ٦ضؿد مؼه أُٰٔ دروقةً " ٤ٚك٪ة إال أمؼةوًة ٔةدٱٲ٨ ْٔة٦ًة أو ٦ٕة٣ضٲ٨ ٠جةرًا ؛  ٣ك٪ة ٝكةوقحً 

ّف ٬٪ة " وإ٩٪ٰ ٣كخ ٨٦ ٠جةر ا٣عٮارٱٲ٨  ، ، أصٮب ا٧٣٪ةزل وأٝؽم أٝكةط ا٣ذ٤ٕٲ٥ ػىٮوٲحً  ِٞ ٱ٢٧ٕ وا٣

١٣كت ٝٮد٫ وزوصذ٫ د٢٧ٕ ٰٚ ٦كذنٛٯ أي أ٩٪ة ٣ك٪ة ٦ٕة٣ضٲ٨ ٠جةرًا، ٨١٣ اق٥ ٱكٮع ٱض٤ت ا٣نٛةء 

ة ٣ؽرصح إٱ٧ة٩٭٥ ثة٣ُجٓ  ًٞ  وٱؤ٠ؽ ا٣ؿب ٤ٔٯ وؽق رقة٣ح ا٣ى٤ٲت ٤ٔٯ ٦كذٮٱةٍت ! ٵ٤ٗت اٵمؼةص وٚ

 " م١ًؿا ٥١٣ "٦ؼذ٤ٛح

 ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ #

ّف - ِٞ  "ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ؽث ا٣سة٩ٰ ٣٭ؾا ا٣ٲٮم #ٳن ٦ٓ ا٧٣ذعوا " ٤ٔٯ ٦عةًؿدٟ ”ر٠٪ٰ“م١ًؿا ٣ٟ أٱ٭ة ا٣

 

 :”راكر نايك“مقذمتٌ تعريفيتٌ بالذكتور  
 

 " ثعةث اٷقال٦ٲح ٰٚ ثٮ٦جةي، ٬ٮ راٲف ٦٪٧ْح اٵٔة٦ًة  44ا٣جة٣ٖ  (ذا٠ؿ ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ ٩ةٱٟ)ا٣ؽ٠ذٮر 

دٮًٲط   # ٰٚ ا٣عٲةة إال أن ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ٩ةٱٟ ص٢ٕ ٦٭٧ذ٫ ا٣ؿاٲكٲح ؛ أ٫٩ دؽرب ٣ٲ٢٧ٕ َجٲًجة وعٲٌط 

ٌٍ  ٥ٍ٤ٔ  و٬ٮ َة٣ُت "  اٵ١ٚةر ا٣ؼةَبح ظٮل اٷقالم وإزا٣ح أي ٣جٍف  ٰٚ ٦ضةل اٷقالم و٦ٞةر٩ح اٵدٱةن  ٩ن



 هم ُصهة انًسٍح حقًا؟: حىاز تٍٍ اندكحىز ذاكس َاٌك وانقس زكٍ اندٌٍ هُسي )يثّشس يسٍحً عستً( حىل يىضىع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
23 

 

، ث٧ؼذ٤ٙ دول ا٣ٕة٥٣  ٔة٦حٍ  ٦عةًؿةٍ  411ٲؿة أ٠سؿ ٨٦ اٵػأ٣ٞٯ ا٣ؽ٠ذٮر ٩ةٱٟ ػالل ا٣ك٪ٮات ا٣سالث " 

ة ٰٚ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا٣٪ؽوات وا٣عٮارات ٦ٓ مؼىٲةٍت ومةرك أٱ " إ٣ٯ صة٩ت ٦عةًؿاد٫ ا٣ٕؽٱؽة ٰٚ ا٣٭٪ؽ ًٌ 

٢٬ ُو٤َِت "أدٔٮ اٳن ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ٣ٲ٤ٰٞ ٦عةًؿد٫ ظٮل ٦ٮًٮع ا٣ٲٮم   " أػؿى ٨٦ دٱة٩ةٍت  ثةرزةٍ 

ة؟ ا٧٣كٲُط  ًٞ  " د٢ٌٛ ٱة د٠ذٮر ذا٠ؿ   "ظ

 

 :”راكر نايك“كلمت الذكتور 

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

أ٦ة ثٕؽ، أٔٮذ ثةهلل ٨٦  " أص٧ٕٲ٨ ج٫ووعو٤ٔٯ آ٫٣ ،  ا٣ع٧ؽ هلل، وا٣ىالة وا٣كالم ٤ٔٯ رقٮل اهلل

ٲَكٯ اْث٨َ ٦َْؿَٱ٥َ َرُقٮَل اهلّلِ َو٦َة ))# ا٣نٲُةن ا٣ؿصٲ٥، ثك٥ اهلل ا٣ؿظ٨٧ ا٣ؿظٲ٥  ِٔ َذ٤َْ٪ة ا٧َْ٣ِكٲَط  َٝ ة  َّ٩ ْٮ٣ِِ٭٥ْ ا  َٝ َو

٫َ ٣َُ٭٥ْ َوا نَّ ا٣َِّؾٱ٨َ اْػذَ  َذ٤ُٮُه َو٦َة َو٤َُجٮُه َو٣َـ٨١ِ ُمجِّ َٝ ِّ٨ َّْ َجةَع ا٣ ٥ٍْ٤ ا الَّ ادِّ ِٔ ْ٪٫ُ ٦َة ٣َُ٭٥ ِث٫ِ ٨ْ٦ِ  ِّ٦  ٟ ٰ َم ِٛ ٲ٫ِ ٣َ ِٚ ٮْا  ُٛ َ٤

ٲً٪ة ِٞ َذ٤ُٮُه َٱ َٝ ٨ ))ثك٥ اهلل ا٣ؿظ٨٧ ا٣ؿظٲ٥ #  (( َو٦َة  َؽًة ٦ِّ ْٞ ُٔ ْؿ ٣ِٰ َا٦ِْؿي َواْظ٢ُْ٤  َربِّ اْمَؿْح ٣ِٰ َوْؽِري َوَٱكِّ

ْٮ٣ِٰ َٝ ُ٭ٮا  َٞ ْٛ ّف ا٧٣ع ((٣َِّكة٩ِٰ َٱ ِٞ ّف  ، ٬٪ؿي ثٲٮ ”ر٠٪ٰ“# ٢ ٬ٮ أن ُٱؽٔٯ ٌِّ ّٛ ذؿم ر٨٠ ا٣ؽٱ٨، أو ٧٠ة ٱُ ا٣ ِٞ ا٣

ّكةوقح ا٧٣ٮٝؿون ٨٦ ٦ؼذ٤ٙ ٠٪ةاف ثٮ٦جةي"قة٬ضٰ" ِٞ أقةدؾدٰ وإػٮا٩ٰ وأػٮادٰ أرظت ث٥١  ، ، ا٣

ة ثذعٲح اٷقالم، ا٣كالم ٤ٔٲ٥١ ورظ٧ح اهلل وثؿ٠ةد٫ ًٕ  ا٣ٞف ر٠٪ٰ و ا٣ض٧٭ٮر# "" ص٧ٲ

 " وثؿ٠ةد٫ا٣كالم ٤ٔٲ٥١ ورظ٧ح اهلل

إن اٷقالم ٬ٮ # ٰٚ اٷقالم  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ٝج٢ ا٣ؼٮض ٰٚ ا٧٣ٮًٮع أود أن أوًط ١٦ة٩ح ٔٲكٯ 

ال ! ر٠ً٪ة ٨٦ أر٠ةن اٷٱ٧ةن  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا٣ؽٱة٩ح ٗٲؿ ا٧٣كٲعٲح ا٣ٮظٲؽة ا٣ذٰ دض٢ٕ اٷٱ٧ةن ثٕٲكٯ 

ة إن ٥٣ ٱؤ٨٦ ثٕٲكٯ  ًٞ ٨ ٩ؤ٨٦ ثأ٫٩ ٠ةن ٨٦ أو٣ٰ ا٣ٕـم ٨٦ ٩ع!  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ٱ١ٮن ا٧٣ك٥٤ ٦ك٧ً٤ة ظ
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 ال ٱىؽ٫ٝ ٠سٲؿٌ  و٬ٮ أ٦ؿُ  ، ثال وصٮد أٍب  و٩ؤ٨٦ أن ٦ٮ٣ؽه ٠ةن ٦ٕضـةً ، ٩ع٨ ٩ؤ٨٦ أ٫٩ ا٧٣كٲط  " ٢ُق ا٣ؿُّ 

ٝؽ  "" - ثإذن اهلل -وأ٫٩ أثؿأ اٵث٥١ واٵثؿص  - ثإذن اهلل -و٩ؤ٨٦ أ٫٩ أظٲة ا٧٣ٮدٯ  ! ٨٦ ا٧٣كٲعٲٲ٨ ا٣ٲٮم

ٚأٱ٨ ٨٧١٦  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ٮن وا٧٣كٲعٲٮن ٱعجٮن وٱٮٝؿون ا٧٣كٲط دام ا٧٣ك٧٤ٱكأل قةا٢# ٦ة

 -ا٣ؼالف؟ إن ٩ُٞح ا٣ؼالف ا٣ؿاٲكٲح ثٲ٨ اٷقالم وا٧٣كٲعٲح ٬ٰ إوؿار ا٧٣كٲعٲٲ٨ ٤ٔٯ دأ٣ٲ٫ ا٧٣كٲط 

إن ٦ٮًٮع ظٮار ا٣ٲٮم إن ٠٪ذ٥ ٝؽ ُو٤َِت و٦ةت ٣ٲ٧عٮ ػُةٱة ا٣جنؿٱح" وز٧ٔ٭٥ أ٫٩  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم 

ة؟٢٬ "٬ٮ "٩كٲذ٥  ًٞ ة ٦ك٧٤ٲ٨ و٦كٲعٲٲ٨ ٩ؤ٨٦ ثة٧٣كٲط  "ُو٤َِت ا٧٣كٲط ظ ًٕ ٤ٔٲ٫  -و٩ًْؿا ٵ٩٪ة ص٧ٲ

 # ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ثؿأي اٷقالم " ا٧٣ك٧٤ٲ٨ و ا٧٣كٲعٲٲ٨#  ٨٧ٚ واصج٪ة أن ٩ٞؽم ٥١٣ رأي ا٣ٛؿٱٞٲ٨ -ا٣كالم 

ٮاري ثآٱح ا٧٣ٞؽقح ا٧٣ؿق٤ح ٨٦ ٔ٪ؽ اهلل ٬ٮ ا٣ٞؿآن ا١٣ؿٱ٥ وٝؽ ثؽأت ظ ١ُُذت ٚ٪ع٨ ٩ؤ٨٦ ثأن أوؽق ا٣

و٬ٰ دٞؽم ا٧٣٪ْٮر اٷقال٦ٰ أو رأي اٷقالم ٰٚ ٦ٮًٮع  568آٱح  ٨٦5 ا٣ٞؿآن ٨٦ قٮرة ا٣٪كةء ر٥ٝ 

ة؟"ظٮار ا٣ٲٮم  ًٞ ّف  " "٢٬ ُو٤َِت ا٧٣كٲط ظ ِٞ ؿٌ  ”ر٠٪ٰ“وث٧ة أن ا٣ ٌٰ  ٦َُجنِّ ٌٰ  ٦كٲع ٫ وا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ٣٘ذُ  ٔؿث

٨١٣ ث٧ة " ؽاٱح ظؽٱسٰ ٫٣ ٣ذٮًٲط رأي اٷقالم اٳٱح ا٣ذٰ ذ٠ؿد٭ة ٰٚ ث ومؿِح  ٚال أظذةج إ٣ٯ دؿص٧ِح  ؛ اٵم

ْٮ٣ِِ٭٥ْ  ))# ٨٦5 قٮرة ا٣٪كةء ر٥ٝ  568أن ا٣ٕؿثٲح ٣ٲكخ ٣٘ح أ٤ٗت ا٣عٌٮر ٚكأمؿح اٳٱح  َٝ أي  ((َو

٫َ )) ا٣ٲ٭ٮد َذ٤ُٮُه َو٦َة َو٤َُجٮُه َو٣َـ٨١ِ ُمجِّ َٝ ٲَكٯ اْث٨َ ٦َْؿَٱ٥َ َرُقٮَل اهلّلِ َو٦َة  ِٔ َذ٤َْ٪ة ا٧َْ٣ِكٲَط  َٝ ة  َّ٩ ٣َُ٭٥ْ َوا نَّ ا٣َِّؾٱ٨َ  ا 

ٲً٪ة ِٞ َذ٤ُٮُه َٱ َٝ ٨ِّ َو٦َة  َّْ َجةَع ا٣ ٥ٍ٤ْ ا الَّ ادِّ ِٔ ْ٪٫ُ ٦َة ٣َُ٭٥ ِث٫ِ ٨ْ٦ِ  ِّ٦  ٟ ٰ َم ِٛ ٲ٫ِ ٣َ ِٚ ٮْا  ُٛ اٳٱح واًعح ال ٣جف ٚٲ٭ة  (( اْػَذ٤َ

َذ٤ُٮُه َو٦َة َو٤َُجٮهُ ))! ٚٮص٭ح ٩ْؿ اٷقالم ٬ٰ اٵ٦ؿ د٧ة٦ًة  ٢ُ ىِّ َٛ دُ  َٝ ٲً٪ة"""  ((َو٦َة  ِٞ َذ٤ُٮُه َٱ َٝ ٨٣ دضؽ ٠ال٦ًة  "َو٦َة 

أوًط وال أ٠سؿ دعؽٱًؽا وال أثٕؽ ٦ة ٱ١ٮن ٨ٔ ا٧٘٣ٮض ٨٦ ٠الم ا٣ٞؿآن ٰٚ ٬ؾه اٳٱح ا٣ذٰ دٞٮل إ٫٩ ٥٣ 

ّف  ! ُٱٞذ٢ ِٞ ظٮل وص٭ح ا٣٪ْؿ  ”ر٠٪ٰ“إذا ػذ٧خ ٦عةًؿدٰ اٳن دون ا٣ذ٤ٕٲٜ أو ا٣ؿد ٤ٔٯ ٦ة ٝة٫٣ ا٣

ة ٧٣ة ورد ٰٚ ا٣ٞؿآن ، أن ا٧٣كٲط ٔٲكٯ ٚ! ا٧٣كٲعٲح ٚك٪١ٮن ٝؽ دٕةد٣٪ة  ًٞ ٤ٔٲ٫  -ة٧٣ك٧٤ٮن ٱؤ٦٪ٮن ، وٚ

ة ٣ٛ٭٧٭٥ ٧٣ة ورد ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس، أن ا٧٣كٲط ُو٤َِت،  -ا٣كالم  ًٞ ٥٣ ُٱى٤ت ، وا٧٣كٲعٲٮن ٱؤ٦٪ٮن، وٚ
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ا٣ؾي  -وثؾ٣ٟ ١٩ٮن ٝؽ دٕةد٣٪ة ١٣٪٪ٰ ٨٣ أػذ٥ ٦عةًؿدٰ اٳن، ث٢ قأزجخ ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٩ٛك٫ 

ة  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -أن ا٧٣كٲط ٔٲكٯ  -٫ ا٧٣كٲعٲٮن أ٫٩ ٠الم ا٣ؿب ٱؤ٨٦ ث ًٞ دٔٮ٩ٰ أوًط ! ٥٣ ُٱى٤ت ظ

ٝؽ ٱعذٮي ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٤ٔٯ ثٕي اٵصـاء  ، أواًل أ٩٪ة ٧٠ك٧٤ٲ٨ ال ٩ٕذجؿ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٠الم اٷ٫٣

ة ٠الم اٵ٩جٲةء وا٧٣ؤرػٲ٨ وٱ٥ٌ ثٕي اٵ٦ٮر ًٌ ٗٲؿ ا٧٣ٕٞٮ٣ح  ا٣ذٰ دٕذجؿ ٠الم اٷ٫٣ ١٣٪٫ ٱ٥ٌ أٱ

 ! ٦نٲ٪حٌ  وإوعةظةٌت  ٦نٲ٪حٌ  آٱةٌت  ! وا٣ٕجةرات ا٧٣نٲ٪ح  ا٣ذٰ ٣ٮ ُدٚٓ ٣ٰ أ٣ٙ روثٲح ٵٝؿأ٬ة ٥٣ أ٨٠ ٵٝؿأ٬ة

ٚإ٩٪ٰ قأزجخ ٨٦ ، ٧٠ة ٱ٥ٌ ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ذ٪ةٌٝةت و٦ٓ ٔؽم دىؽٱٰٞ أن ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٬ٮ ٠الم اٷ٫٣ 

ّف ٥٣  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس أن ا٧٣كٲط ٔٲكٯ  ِٞ و٠سٲؿًا ٨٦  ”ر٠٪ٰ“ُٱى٤ت وذ٣ٟ ٵن ا٣

ا٣ٞؿآن ٰٚ  ٱٞٮُل  "٣ؾا قأزجخ ٣٭٥ ذ٣ٟ ٨٦ ا٧٣ؿصٓ ا٣ؾي ٱؤ٦٪ٮن ث٫ ؛ ا٧٣كٲعٲٲ٨ ٱؤ٦٪ٮن أ٫٩ ٠الم اٷ٫٣

أي أن ا٣ٲ٭ٮد  ((ال ٨٦َ ٠ةن ٬ُٮدًا أو ٩ىةَرىوٝة٣ٮا ٨٣ َٱْؽُػ٢َ ا٣ض٪َح ا  ))#  555آٱح  1قٮرة ا٣جٞؿة ر٥ٝ 

ّف ، ٧٤ٲ٨ إ٩٭٥ ٨٣ ٱؽػ٤ٮا ا٣ض٪ح ثة٣ؿ٥ٗ ٨٦ دٞٮا٥٠ ووالظ٥١ ٮن ٧٤٣كٱٞٮ٣ُ وا٣٪ىةرى  ِٞ ٧٠ة ٝةل ا٣

ّف ٰٚ ٦عةًؿد٫! إن ٢٠ اٵ٧ٔةل ا٣ىة٣عح ٨٣ دؼ٤ى٥١  # ”ر٠٪ٰ“ ِٞ أػجؿ٩ة أن اٵ٧ٔةل  ، ٬ؾا ٦ة ٝة٫٣ ا٣

 ؿا٩ًٲة #٨٤ٚ ٱؽػ٢ ا٣ض٪ح إال ٨٦ ٠ةن ٱ٭ٮدًٱة أو ٩ى ؛ ا٣ىة٣عح ال ٩ٛٓ ٦٪٭ة، قٮاًء ٠ة٩خ ز٠ةة أو ظًضة أو والةً 

ُ٭٥ْ ٢ٝ ٬ةدٮا ثؿ٬ة٥ُْ١٩ ا ن  ا ال ٨٦َ ٠ةن ٬ُٮدًا أو ٩ىةَرى وٝة٣ٮا ٨٣ َٱْؽُػ٢َ ا٣ض٪حَ ))اهلل دٕة٣ٯ  ٱٞٮُل  د٤ٟ َا٦ة٩ِٲُّ

ثة٣ؽ٣ٲ٢ ٨٦ ا٣ٞؿآن أن ا٧٣كٲط ٥٣  إذا أزجخُّ  ! ٱأ٦ؿ اهلل أن ٤ُ٩ت ٦٪٭٥ دٞؽٱ٥ د٣ٲ٤٭٥ ((٪ذ٥ وةدٝٲ٠٨

٢ْ ))٤ٲ٪ة أن ٤ُ٩ت ٦٪٭٥ دٞؽٱ٥ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٣ؾا ٱضت ٔ ؛ م اٷ٫٣ُٱى٤ت ٨٤ٚ ٱىؽق ا٧٣كٲعٲٮن أن ا٣ٞؿآن ٠ال ُٝ

ٲ٨َ  ِٝ ٠ذةثٰ "" م ا٧٣كٲعٲٮن ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ثؿ٬ة٩٭٥ ٷزجةت ذ٣ٟوٝؽ ٝؽَّ  ((٬َةُدٮْا ُثْؿ٬َة٥ُْ١٩َ ا ن ٠ُ٪ُذ٥ْ َوةِد

ٟ ا٧٣ٞؽس ٱٞٮل ٬ؾا ""٠ذةثٰ ا٧٣ٞؽس ٱٞٮل ذ٣ٟ ! "" ٠ذةثٰ ا٧٣ٞؽس ٱٞٮل ٬ؾا ""٠ذةثٰ ا٧٣ٞؽس ٱٞٮل ذ٣

 ٦ؼذ٤ٍٛح  ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ث٧ة ال ٱ٢ٞ ٨ٔ أ٣ٰٛ ٣ٍ٘ح  ؿَ وٝؽ ٩ُِن  ، ٦ة ورد ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٢ُ ٤ِّ َع دٔٮ٩ة ٩ُ  "!""

ح ٢ ا٣٪ذٲضوق٪ذٞجّ  ، إن ٠ةن ا٧٣كٲط ٝؽ ُو٤َِت أم ال -ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  ثةالقذ٪ةد إ٣ٯ -، ٤ٚ٪ع٢٤ ظٮل ا٣ٕة٥٣ 
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وال دأٰ أن د١ٮن ثة٣ٌؿورة وص٭ح  ! ٦٭٧ة ٠ة٩خ ٠الم ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ا٣ذٰ أدٮو٢ إ٣ٲ٭ة ثةالقذ٪ةد إ٣ٯ

ا٣٪ذٲضح ا٣ذٰ ق٪ذٮو٢ إ٣ٲ٭ة ال ٱضت ثة٣ٌؿورة أن د١ٮن ا٣٪ْؿة  ٥ أنَّ ٠ُ ؿُ ٠ِّ ذَ دٔٮ٩ٰ اُ  " ا٣٪ْؿ اٷقال٦ٲح

َو٦َة )) 568آٱح  5أوًعخ ٦٪ؾ ا٣جؽاٱح ا٣٪ْؿة اٷقال٦ٲح ا٣ٮاردة ٰٚ قٮرة ا٣٪كةء ر٥ٝ   " اٷقال٦ٲح

َذ٤ُٮُه َو٦َة َو٤َ  ة؟"٦ٮًٮٔ٪ة ا٣ٲٮم ٬ٮ  ! إ٩٭ة ٝةَٕحً  "" ((ُجٮهُ َٝ ًٞ  َت ٤ِ ، ٦ة ٦ٕ٪ٯ ٧٤٠ح ُو "٢٬ ُو٤َِت ا٧٣كٲط ظ

وٰٚ  "ا٣ٞذ٢ ثة٣ذسجٲخ ٰٚ و٤ٲت" #ٰٚ ٝة٦ٮس أ٠كٛٮرد أن ٦ٕ٪ٯ ٧٤٠ح و٤ت ٬ٮ ثةٷ٤١٩ٲـٱح؟ ٦ؾ٠ٮرٌ 

٦ٮت )ٰ ا٣ى٤ت ٱٕ٪ أي أنّ  " "ا٣ٞذ٢ ثة٣ذسجٲخ ثة٧٣كة٦ٲؿ أو ا٣ؿثٍ ٰٚ و٤ٲت" #ٝة٦ٮس وٱجكذؿ دٕ٪ٰ

ٰٚ  ٦ة ٦ٕ٪ٯ ٧٤٠ح ٝٲة٦ح ثةٷ٤١٩ٲـٱح؟ ٦ؾ٠ٮرٌ """  ! تٚإ٫٩ ٥٣ ُٱى٤َ ؛ وإذا ٥٣ ٱ٧خ  (ا٣نؼه ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت

و٧٤٠ح ا٣ٞٲة٦ح ا٧٣ّٕؿٚح دنٲؿ إ٣ٯ ٝٲةم ا٧٣كٲط  "٤٧ٔٲح أو وإٝح ا٣ٞٲةم ٨٦ ا٧٣ٮت" #ٝة٦ٮس أ٠كٛٮرد أ٩٭ة

و  "٤٧ٔٲح ا٣ٞٲةم ٨٦ ا٧٣ٮت" #دٕ٪ٰ "٦حٝٲة"وث٪ةًء ٤ٔٯ ٦ة ورد ٰٚ ٝة٦ٮس وٱجكذؿ ٚإن ٧٤٠ح  "٨٦ ا٧٣ٮت

 "٬ٰ ٝٲةم ا٧٣كٲط ثٕؽ ٦ٮد٫ ودٚ٪٫ أي أن ٝٲةم ا٧٣كٲط ٱكذ٤ـم أن ٱ١ٮن ٝؽ ٦ةت ٰٚ ا٣جؽاٱح "ا٣ٞٲة٦ح"

ا٧٣كٲط ٧٠ة ورد ٰٚ ٠ذةب  ٱٞٮُل  ، ظةو٣ٮا أن دٛ٭٧ٮا ٬ؾٱ٨ ا٧٣ٛ٭ٮ٦ٲ٨ صٲًؽا ؛ ٨٤ٚ ٱٞٮم ! خوإذا ٥٣ ٱ٧ُ 

ا٣نؼه ٱ١٧٪٫ ا٣ؼالص ثةدجةع ا٣ٞٮا٩ٲ٨ وا٣ٮوةٱة ٨١٣  إنّ #  58-57 اٳٱذٲ٨ ر٥ٝ :5اٷوعةح  -ٯ ٦ذّ 

ة ٧٣ة ٝة٫٣ ثٮ٣ف ا٣ؿقٮل ٚإن ا٣ٞٮا٩ٲ٨ وا٣ٮوةٱة ٦ُ وِ  ًٞ  - """ا٣ى٤ٲت ""ا٣ى٤ٲت ""ا٣ى٤ٲت ! ٰٚ ا٣ى٤ٲت ؿةٌ ٧َّ َك ٚ

ّف ا٧٤١٣ح ٠سٲؿاً  ِٞ  -٧٠ة ورد ٰٚ رقة٣ح ثٮ٣ف إ٣ٯ أ٢٬ ٠ٮ٣ٮقٰ  ا٣ى٤ٲت ""ا٣ى٤ٲت ""!""""" – ٧٠ة ردد ا٣

وٱكذن٭ؽ  ،إن ث٤ٮغ ا٣ؼالص ٱ١ٮن ثةٷٱ٧ةن ث٧ٮت ا٧٣كٲط وثٕس٫ # ثٮ٣ف ٱٞٮُل و 55ر٥ٝ  1ٷوعةح ا

٥ ثة٧٣ؿصٓ ظذٯ ٠ُ أ٩ة أػجؿُ  - 55ر٥ٝ  56اٷوعةح  -ثة٣ٕ٭ؽ ا٣ضؽٱؽ ٰٚ رقة٣ذ٫ اٵو٣ٯ إ٣ٯ أ٢٬ ٠ٮر٩سٮس 

٦ة ورد ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس أو  أ٦ًؿا إنّ  ة إذا ٤ُٝخ أ٦َ ، ٢ دٞؽٱ٥ ا٧٣ؿاصٓ ٌِّ َٚ ٚأ٩ة اُ  ؛ ال دْ٪ٮا أ٩٪ٰ أػؽ٥١ٔ

٢ ٤ٔٲ٥١ ٭ِّ َق ٰٚ ا٣ٕ٭ؽ ا٣ضؽٱؽ ١ٚٲٙ قذٕسؿون ٤ٔٲ٫ ثٲ٨ آالف ٬ؾه ا٣ىٛعةت؟ ٚأ٩ة أػجؿ٥٠ ثةٵرٝةم الُ 

ْن ٥٣ " # 55ر٥ٝ  56اٷوعةح  -ثٮ٣ف ا٣ؿقٮل ٰٚ رقة٣ذ٫ اٵو٣ٯ إ٣ٯ أ٢٬ ٠ٮر٩سٮس  ٱٞٮُل  -ا٣ٮوٮل  وا 



 هم ُصهة انًسٍح حقًا؟: حىاز تٍٍ اندكحىز ذاكس َاٌك وانقس زكٍ اندٌٍ هُسي )يثّشس يسٍحً عستً( حىل يىضىع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
27 

 

٤ٌح ٠َِؿاَزُدَ٪ة َِ ّف  "وثة٢ٌَ أٱًٌة إٱ٧ة٥ُ١٩ُ ٱ٨ُِ١ ا٧٣كٲُط ٝؽ ٝةَم ٚجة ِٞ ٚإن ٢٠ أ٧ٔة٥١٣ ا٣ىة٣عح )و٧٠ة ٝةل ا٣

٨١٣ ز٧ح ٦ؿصًٕة ٱنٲؿ إ٣ٲ٫  (ووؽٝةد٥١ ثؽون اٷٱ٧ةن ث٧ٮت ا٧٣كٲط ٧٣عٮ ػُةٱة٥٠ ال ٩ٛٓ ٨٦ وراا٭ة

ؿون ا٧٣كٲعٲٮن  وٝؽ وؿ٩ة ٤٠٪ة ٠َ٪ِضٍف " #٦ة ٱ٤ٰ 7ر٥ٝ  75اٷوعةح  -إمٕٲةء  ٛؿِ ٰٚ ِق  دَ رَ إذ وَ  ؛ا٧ُ٣َجنِّ

٩َة ٍة ٢٠ُّ أ٧ٔةِل ِثؿِّ ؽَّ ِٔ ٦ةت ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -أي أ٩ٟ إذا ٥٣ دؤ٨٦ أن ا٧٣كٲط ٔٲكٯ  "و٠سٮِب 

ّف أ٦ًؿا ٥٣ أ٨٠ ٵٝٮ٫٣  ٩ضٍف  ٧٣عٮ ػُةٱة ا٣جنؿٱح ٚإن ٢٠ أ٧ٔة٣ٟ ا٣ىة٣عح ث٧سةثح زٮٍب  ِٞ !! ٠ؾ٣ٟ ٝةل ا٣

إذا اقذجٕؽ٩ة وإٝح ا٣ى٤ت ٨٦ ) #وٝةل! أن ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ثال وإٝح ا٣ى٤ت ٣ٲف ٫٣ ٝٲ٧ح # و٬ٮ ، ٍٝ

ّف أ٫٩ َظ  "وأ٩ة أدٜٛ ٫ٕ٦ ٰٚ ذ٣ٟ  !! (ا٣ٕٞٲؽة ا٧٣كٲعٲح ٨٤ٚ ٱ١ٮن ٬٪ةك ٔٞٲؽة ِٞ إ٣ٯ  ؿَ ٌَ ٠ؾ٣ٟ أوًط ا٣

ٰٚٛ  ، وأ٫٩ ٥٣ ٱؽرك رقة٣ح ا٧٣كٲعٲح إال ٔ٪ؽ٦ة ظٌؿ إ٣ٯ ا٣٭٪ؽ ، ٔة٦ًة 11ا٣٭٪ؽ وأ٦ٌٯ ٚٲ٭ة أ٠سؿ ٨٦ 

ه أ٩٪ٰ ؿَ ػجِ أود أن اُ  ! أوجط ٦كٲعًٲة ٤٦ذـ٦ًة ثٕؽ اظذ١ة٫٠ ثة٧٣ك٧٤ٲ٨ ٬٪ةا٣كةثٜ ٠ةن ٦كٲعًٲة ٔةدًٱة ١٣٪٫ 

 ِّٰ ٰ   ا٣ذٞٲخ ث٧كٲع ظٲر ا٣ذٞٲخ ٦كٲعًٲة ٨٦ ، ة وظؽث ذ٣ٟ ٰٚ صؽَّ ! ٍٚٞ ٝج٢ أن أ٣ذٞٲ٫  واظؽٍ  ٔؿث

و٬ؾه ٬ٰ ا٧٣ؿة ا٣سة٩ٲح ٰٚ ظٲةدٰ أ٣ذٰٞ  ! وث٢ٌٛ اهلل ثٕؽ أن ق٧ٓ ٦عةًؿدٰ دػ٢ ٰٚ اٷقالم ، قٮرٱة

وث٧ة أ٩ٟ اقذٞٲخ دٕة٣ٲ٥  " ٤ٔٲٟ ثة٣٭ؽاٱح ٨َّ ٧ُ ة ٦كٲعٲًة ٔؿثٲًة وأ٩ة أدٔٮ اهلل وأ٤َت ٔٮ٫٩ أن ٱَ ٚٲ٭

أدٔٮ اهلل ثٕؽ  - ٤ٔٲ٭ة ٮ٣ؽ ٢٠ ٦ٮ٣ٮدٍ ا٣ذٰ ٱُ  - اٷقالِم  ا٧٣كٲعٲح ٨٦ ا٣٭٪ٮد ٚكذٕٮد ث٧كةٔؽد٭٥ إ٣ٯ ُٚؿةِ 

وإٝح  ك ٔؽم ظؽوِث ؽرِ ٦ٲح ثٕؽ أن دُ ٬ؾه ا٧٣عةًؿة أو ثٕؽ ا٣٪ٞةش أن دٕٮد ثإذن اهلل إ٣ٯ ا٣ٕٞٲؽة اٷقال

 " - و٬ٮ ٦ة قأزجذ٫ ٰٚ ا٣ٮٝخ ا٧٣عؽد ٣ٰ إن مةء اهلل - ػةَبحً  ا٧٣كٲعٲحَ  ا٣ٕٞٲؽةَ  وثة٣ذة٣ٰ ٚإنَّ  ؛ ا٣ى٤ت

ث ثٮ٣ف ٨ٔ اٵصكةم ثٕؽ ٝٲة٦٭ة ٰٚ دعؽَّ  ، دٔٮ٩ة ٩ؿى ٦ة ٝة٫٣ ا٣ٞؽٱف ثٮ٣ف ظٮل ا٣ٞٲة٦ح ٨٦ ا٧٣ٮت

رقة٣ذ٫  ، ا٧٣كٲط ٥٣ ٱ٥ٞ ٨٦ ا٧٣ٮت، ٚأٱ٧ة٩٪ة ودجنٲؿ٩ة ذ٬ت قؽىً ٩ٛف اٷوعةح ا٣ؾي ٝةل ٚٲ٫ ان ٠ةن 

#  55-٩51٭ةٱح االوعةح"" ٝةل ا٣ٞؽٱف ثٮ٣ف ٰٚ االٱةت  56اٷوعةح  -اٵو٣ٯ إ٣ٯ أ٢٬ ٠ٮر٩سٮس 

ٰ ٬ََٮانٍ " ِٚ َرُع  ـْ َكةٍد ُٱ َٚ َؽِم  َٔ  ٰ ِٚ ةُم  َٞ َكةٍد َوُٱ َٚ  ٰ ِٚ َرُع  ـْ َٲة٦َُح اال٦ََْٮاِت# ُٱ ِٝ َرُع  ١٬َََؾا َاْٱًٌة  ـْ ٰ ٦َْضٍؽ ُٱ ِٚ ةُم  َٞ َوُٱ
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ةُم ِصْك٧ًة ُروَظة٩ِّٲًة  َٞ َرُع ِصْك٧ًة َظَٲَٮا٩ِّٲًة َوُٱ ـْ ٍة ُٱ ٮَّ ُٝ  ٰ ِٚ ةُم  َٞ ٍٙ َوُٱ ْٕ ًُ  ٰ ٰ  َوُٱٮَصُؽ " "ِٚ ُٱٮَصُؽ ِصْك٥ٌ َظَٲَٮا٩ِ

  ٰ ة ٧٣ة ٝة٫٣ ثٮ٣فووِ  "ِصْك٥ٌ ُروَظة٩ِ ًٞ ٲة٦٭ة ٨٦ ثٕؽ ٝ ط روظة٩ٲحً ٚإن اٵصكةم دىج (ا٣ٞؽٱف)ا٣ؿقٮل  ٚ

أرٝةم  11اٷوعةح  - ٰٚ ٠ذةب ٣ٮٝة -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -٫ ا٧٣كٲط ٧ُ ه و٤ٕ٦ِّ ؽُ و٬ؾا ٩ٛف ٦ة ٝة٫٣ قٲّ  ، ا٧٣ٮت

٤ٔٯ  ز٥ ظٌؿ ا٣ٲ٭ٮد ٣ُؿح قؤاٍل  - إن ٠٪ذ٥ دؾ٠ؿو٩٭ة -زواج أ 8و٬ٰ ٝىح ا٦ؿأة ٣ؽٱ٭ة  47ا٣ٯ  18

، أػٮه ا٣سة٩ٰ ٱذـوج زوصح  دؿك ذرٱٍح و٦ةت دون  ا٦ؿأةً  ج ا٣ؿص٢ُ و٠ةن ٨٦ ٔةدات ا٣ٲ٭ٮد إن دـوَ  -ا٧٣كٲط 

 - ا٣سة٣ر و١٬ؾا اٵخٱذـوص٭ة  ي ذرٱٍح اٵخ ا٣سة٩ٰ دون دؿك أ٣ٲٞٲ٥ ٩ك٢ أػٲ٫ واذا ٦ةت  ؛ ا٧٣ذٮٰٚ اٵخ

ٮة ا٣كجٕح اٵػؿ و ٤٠٭٥ ا٦ذ١٤ٮ٬ة أي أن اٵػإػٮة واظًؽا د٤ٮ  8دـوصخ  ٚضةء ا٣كؤال و٬ٮ ٨ٔ ا٦ؿأةٍ 

ة واظؽًا د٤ٮ  ًٕ ؿ ز٥ ٦ةدخ ٬ٰ اٵػو٨١٣ ال ٦ن٤١ح ٰٚ ذ٣ٟ وا٣كجت ٵ٫٩ واظؽًا ٔٞت  !ؿ اٵػدـوصٮ٬ة ص٧ٲ

؟ (ٝٲة٦٭ة ٨٦ ا٧٣ٮت )ؿى ٰٚ ا٣٪٭ةٱح ٚكأ٣ٮا ا٧٣كٲط ٤ٔٲ٫ ا٣كالم# ٨٧٣ قذ١ٮن ا٣ـوصح ثٕؽ ا٣جٕر اٵػ

"" ٨٦ واظؽٍ  ٮة وا٣ـوصح ٔ٪ؽ ا٣جٕر ٨٦ ا٧٣ٮت قٲٞٮ٦ٮن ص٧ٲًٕة ٰٚ وٍٝخ اٵػص٧ٲٓ  نّ ل ٤ٔٯ أو٬ؾا ٱؽُ 

َو٨١َِ٣َّ ا٣َِّؾٱ٨َ "#  47-46ر٧ٰٝ  11اٷوعةح  -؟ ٚٞةل ا٧٣كٲط ٰٚ ٠ذةب ٣ٮٝة ظٲ٪بؾٍ  قٲعى٢ ٤ٔٲ٭ة

ُصٮنَ  وَّ ـَ ُصٮَن َوالَ ُٱ وِّ ـَ َٲة٦َِح ٨َ٦ِ اال٦ََْٮاِت الَ ُٱ ِٞ ٬ِْؿ َوا٣ْ َٟ ا٣ؽَّ ٤َٯ َذ٣ِ َٔ ٮَن " 1 "ُظِكُجٮا َا٬ْاًل ٤ْ٣ُِعُىٮِل  ُٕ ٲ ُِ ْذ الَ َٱْكَذ ا 

ا٧٣ٮت قٲىجعٮن أي أ٩٭٥ ثٕؽ ا٣ٞٲة٦ح ٨٦  ! ٱٌةً وال ٱ٧ٮدٮن أ "ُ٭٥ْ ٦ِْس٢ُ ا٧َ٣ْالَِا١َِح َاْن َٱ٧ُٮُدٮا َاْٱًٌة ال٩ََّ 

٨٦ ٝةل ذ٣ٟ؟ ا٧٣كٲط ٝةل ذ٣ٟ ٰٚ ٠ذةب  روظة٩ٲحً  اً ا٣ٞةا٧ح ٨٦ ا٧٣ٮت دىجط أصكةد! صكةد ٦الا١ح اٵ

-51أرٝةم  56اٷوعةح  - وٝة٫٣ ثٮ٣ف ٰٚ رقة٣ذ٫ اٵو٣ٯ ٵ٢٬ ٠ٮر٩سٮس 47ر٥ٝ  11اٷوعةح  -٣ٮٝة 

 ٤ٔٯ أنَّ  هُّ ٪ُ ٫٤٠ دَ  (ا٣ٕ٭ؽ ا٣ضؽٱؽ)وال دٮصؽ آٱح واظؽة ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  ، د٧ة٦ًة ا١٣الم واًٌط "  55

ا٧٣كٲط ٝةم ٨٦ ا٧٣ٮت ٰٚ ا٣عٞٲٞح إذا ٝؿأد٥ أو ٠٪ذ٥ دؾ٠ؿون ٝىح ا٣ى٤ت ا٧٣ـٔٮ٦ح  ٚكذضؽون أن 

 - ٰٚ ٠ذةب ٣ٮٝة و٬ؾا واردٌ  -كالم ٤ٔٲ٫ ا٣ -ظٮارٱٰ ا٧٣كٲط ا٣ذٞٮا ٰٚ ا٣٘ؿٚح ا٤ٕ٣ٲة وصةء٥٬ ا٧٣كٲط 

ِ٭٥ْ وٝةَل ٣٭٥ # َقالٌَم ٥ُ١َ٣ْ "# 47ر٥ٝ  15اٷوعةح  ُِ ٰ وق ِٚ َٙ َٱكٮُع #٩ُٛك٫ُ  َٝ  "وٚٲ٧َة ٥٬ُ ٱذ٧٤ّ١ٮَن ِث٭ؾا َو
                                                           

1
 ٌّ األجساو انًثعىثة يٍ انًىت ال جحزوج وال جُعطى نهزواجأي أ - 
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ُؿوا ُروظةً " 48ر٥ٝ  15اٷوعةح  - واٳٱح ا٣ذة٣ٲح ٠ذةب ٣ٮٝة َْ ُ٭٥ْ ٩َ ٮا َا٩َّ ُّ٪ َّ ٮا َو ُٚ ٮا َوَػة ُٔ ـِ َض دٔٮ٩ٰ  "َٚ

؟ ٔ٪ؽ٦ة أَؿح ٬ؾا ا٣كؤال ؟ ٢٬ ثؽا ٠ؿوٍح ٥١٣# ٧٣ةذا ٨ّ ا٣عٮارٱٮن أن ا٧٣كٲط ٤ٔٲ٫ ا٣كالم روٌح أقأ

 ٥٣ ٱجؽُ  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ٚة٧٣كٲط  ؛ ٤ٔٯ ا٧٣كٲعٲٲ٨ د١ٮن إصةثذ٭٥ ص٧ٲٕ٭٥ ثة٣٪ٰٛ و٥٬ ٦عٞٮن ٰٚ ذ٣ٟ

ه روًظة؟ ٱٕٮد ا٣كجت إذن ٧٤ٚةذا ّ٪ٮ "" ٔ٪ؽ٦ة وٕؽ إ٣ٯ ا٣٘ؿٚح ا٤ٕ٣ٲة ثٕؽ وإٝح ا٣ى٤ت ا٧٣ـٔٮ٦ح ٠ؿوٍح 

ٰٚ ذ٣ٟ إ٣ٯ أ٩٭٥ ق٧ٕٮا إمةٔح ٦ٛةد٬ة أن ٧٤ٕ٦٭٥ ُوًٓ ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت وإمةٔح ٦ٛةد٬ة أ٫٩ أق٥٤ روظ٫ 

 و٦ةت

---------------- 

؟ ٣ٕؽم وصٮد مة٬ؽ و٧٣ةذا ٬ٰ إمةٔةٍت  ، وإمةٔح ٦ٛةد٬ة أ٫٩ ٦ةت ُد٨ٚ ٰٚ ا٣ٞجؿ زالزح أٱةم ٤٠٭ة إمةٔةت 

ُٓ َو٬َؿُثٮا" # 61ر٥ٝ  55ٷوعةح ا -ورد ٰٚ ٠ذةب ٦ؿٝف  !! ٔٲةنٍ  ٰٚ أ٠سؿ أوٝةت ا٧ٕ٣ؿ  "ٚذَؿ٫ُ٠ ا٣َْض٧ِٲ

ة ٧٣ة ورد  - و٥٬ ٦ةاحٌ  -مؽ ا٣عةصح إ٣ٲ٭٥ دؿ٫٠ ٢٠ ظٮارٱٲ٫ ظؿصة ٰٚ ظٲةد٫ ٔ٪ؽ٦ة ٠ةن ٰٚ أ ًٞ و٬ؿثٮا وٚ

ُٓ َو٬ََؿُثٮا "#61ر٥ٝ  55اٷوعةح  -ٰٚ ٠ذةب ٦ؿٝف  َذَؿ٫َُ٠ ا٣َْض٧ِٲ ث٢ ؛ ٩ةٱٟ  ٨٦ ٝةل ذ٣ٟ؟ ٣ٲف د"ذا٠ؿ "َٚ

٥ دؿ٠ٮه، اذن ٦ة ق٧ٕٮه ٠ةن ٨٦ ص٧ٲٕ٭!  61ر٥ٝ  55اٷوعةح  -٬ؾا ٬ٮ ا٣ٮارد ٰٚ ٠ذةب ٦ؿٝف 

 ، ـٱ٢ ا٣نٟ ٨٦ ٩ٛٮق٭٥أراد أن ٱُ  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا٧٣كٲط  ٨١٣ّ  ، مةٔةت، ٣ؾ٣ٟ أذٞؽوا وّ٪ٮا ا٫٩ روحاٷ

ُؿوا  ٱٞٮُل " # 51-:4 ر٧ٰٝ 15اٷوعةح  -ٰٚ اٳٱذٲ٨ ا٣ذة٣ٲذٲ٨ ٰٚ ٠ذةب ٣ٮٝة  ٧٠ة ٬ٮ واردٌ  ُْ ا٧٣كٲط ُا٩ْ

ةٌم ٧ََ٠ة َدَؿْوَن ٣ِٰ َْ ِٔ وَح ٣َْٲَف ٫َُ٣ ٣َْع٥ٌ َو نَّ ا٣ؿُّ ة  َٚ ُؿوا  ُْ ٮ٩ِٰ َوا٩ْ ٩ِّٰ َا٩َة ٬َُٮ ُصكُّ # ا  َّٰ ةَل ٬ََؾا  َٱَؽيَّ َوِرْص٤َ َٝ َوِظٲ٨َ 

٥١ ٧ُ ٥٠ و٤ٕ٦ِّ ؽُ ٩ة قٲّ ؽث ٥١٣؟ إ٫٩ أرص٤ٰ ا٩ٰ ا٩ة ٬ٮ، ٦ةذا ظػجؿ٥٬، ا٩ْؿوا ٱؽي وأ "َاَرا٥ْ٬ُ َٱَؽْٱ٫ِ َوِرْص٤َْٲ٫ِ 

٣٭٥  َخ سجِ ٦ةذا ظةول أن ٱُ ،  ؤْةمٌ  ٧٣كٮ٩ٰ وا٩ْؿوا ، ا٣ؿوح ٣ٲف ٣٭ة ٣ع٥ٌ ٩ذ٥ ػةاٛٮن؟ إا٧٣كٲط"" ٧٣ةذا أ

؟ ث٢ ٠ةن ٱعةول أن ٨٦ ا٧٣ٮت وأ٫٩ روٌح  ٫ ٝةمَ ٣٭٥ أ٩ّ ُٱسِجَخ ٔ٪ؽ٦ة أرا٥٬ ٱؽٱ٫ ورص٤ٲ٫؟ أ٠ةن ٱعةول أن 

اٳٱذٲ٨  15اٷوعةح  - واٳٱذةن ا٣ذة٣ٲذةن ٰٚ ٠ذةب ٣ٮٝة ، ي أ٫٩ ٥٣ ٱ٥ٞ ٨٦ ا٧٣ٮتأ ، أ٫٩ ٣ٲف روًظةُٱسِجَخ 
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ْٲُؿ ٦َُىؽِّ "#دٞٮالن  55-51 َٗ َؿِح """ َوَثْٲَ٪٧َة ٥ْ٬ُ  َٛ ٲ٨ ٨َ٦ِ ا٣ْ ن أذٞؽوا أ٫٩ ٠ةن ٦ٲذًة و٥٬ اٳن قٕؽاء أ "ِٝ

ل ٣٭٥ ا٧٣كٲط ٦ؤ٠ًؽا ٤ٔٯ ٚٞة ، ٚكٕؽوا ؛ وأ٫٩ أ٦ة٦٭٥ ث٤ع٫٧ ود٫٦، قٲؽ٥٬ و٧٤ٕ٦٭٥ ٤ٔٯ ٝٲؽ ا٣عٲةة 

ةٌم؟"أ٫٩ ٥٣ ٱ٧خ  َٕ ََ ْ٪َؽ٥ُْ٠ ٬َُ٭َ٪ة  ِٔ َةَػَؾ َوَا٢ََ٠ « َا َٚ َك٢ٍ  َٔ ٍٟ ٦َْنِٮي  َوَمْٲبًة ٨ْ٦ِ َمْ٭ِؽ  ءًا ٨ْ٦ِ َق٧َ ـْ َ٪ةَو٣ُٮُه ُص َٚ

ا٦َُ٭٥ْ  ؽَّ ، ٚأ٢٠  ؿي  ثن أ٫٩ صكؽٌ ٣ُٲسِجَخ أ٫٩ روح؟ ث٢ أ٣ُٲسِجَخ أ٫٩ ٝةم ٨٦ ا٧٣ٮت؟  ُٲسِجَخ ٦ةذا؟ أ٣٣ُٲسِجَخ  "ُٝ

خ و٥٣ ٱ٥ٞ ٨٦ ا٧٣ٮت وأ٫٩ ٣ٲجؿ٨٬ ٣٭٥ أ٫٩ ٥٣ ٱ٧ُ ؛ أ٢٠ ا٣ك٧ٟ ا٧٣نٮي وا٣ٕك٢  ! و٦ٌٖ ا٣ُٕةم أ٦ة٦٭٥

ُٞ  ذاَ ""إ-ةًّ ثنؿٱ اً ي صكؽأ -ًة و٧ْٔ ةً ث٢ ٣ع٧؛ ٣ٲف روًظة  ؛ ت ى٤َ ٥ ا٧٣كٲط ٨٦ ا٧٣ٮت، ٱٕ٪ٰ ا٫٩ ٥٣ ٱُ ٥٣ ٱ

ٝىح ٦ؿٱ٥ ا٧٣ضؽ٣ٲح؟ ٔ٪ؽ٦ة ذ٬جخ إ٣ٯ ٝجؿ ٢٬ دؾ٠ؿون  "" ! خ٦َ ا٧٣كٲعٲح ٤٠٭ة د٭ؽّ  نّ و٬ؾا ٱٕ٪ٰ أ

وٰٚ إ٩ضٲ٢  5آٱح ر٥ٝ 11اٷوعةح  -ورد ٰٚ إ٩ضٲ٢ ٱٮظ٪ة ""  ٱٮمٍ  ٰٚ زة٣ِر  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا٧٣كٲط 

ٚٲٮم ا٣كجخ ٬ٮ أول ؛ ، أي ٱٮم اٵظؽ  ٰٚ اٵقجٮع ٱٮمٍ  أ٫٩ ٠ةن أوَل  1آٱح ر٥ٝ  57اٷوعةح  -٦ؿٝف 

٧٣ةذا  "" ثةٵقجٮع وٚٲ٫ ذ٬جخ ٦ؿٱ٥ ا٧٣ضؽ٣ٲح إ٣ٯ ٝجؿ ا٧٣كٲط ٱٮمٍ  ة اٵظؽ ١ٚةن أوَل اٵقجٮع ٤٣ٲ٭ٮد، أ٦ّ 

ٰٚ  واردةٌ  ؟  ٧٣ةذا ذ٬جخ؟ اٷصةثحُ ثسالزح أٱةمٍ  -ثٕؽ ٝذ٫٤ ا٧٣ـٔٮم  -ذ٬جخ ٦ؿٱ٥ ا٧٣ضؽ٣ٲح إ٣ٯ ٝجؿ ا٧٣كٲط 

 ! ٦ؿٱ٥ ا٧٣ضؽ٣ٲح ذ٬جخ ٣ذؽ٨٬ ا٧٣كٲط ثة٣ـٱخ أنّ  5ر٥ٝ  57اٷوعةح  -ٰٚ إ٩ضٲ٢ ٦ؿٝف  قةثٍٞح  آٱٍح 

و٨٦ ٩ٛف ا٣ضؾر ٱ١٧٪٪ة امذٞةق ٧٤٠ح  "ودٕ٪ٰ د١٣ًة أو د٬٪ةً  " ا٧٤١٣ح ا٣ٕجؿٱح ا٧٣كذؼؽ٦ح ٬ٰ ٦كطو

خ ٦٪٭ة ٧٤٠ح ّٞ ا٣ذٰ امذُ  "٠ؿٱكذٮس"و٬ٰ ثة٣ٲٮ٩ة٩ٲح  ، ا٣ذٰ دٕ٪ٰ ا٣نؼه ا٧٧٣كٮح ثة٣ـٱخ "ا٧٣كٲط"

أٱةم؟  4ٕؽ ٦ٌٰ # ٢٬ ٱ٧كط ا٣ٲ٭ٮد صكؽ ا٧٣ٮدٯ ثة٣ـٱخ ث أ٩ة أقأ٥١٣ اٳن "، ا٧٧٣كٮح ثة٣ـٱخ ا٧٣كٲط

أٱةم؟ ثة٣ُجٓ ال  ٢٬4 ٱ٧كط ا٧٣كٲعٲٮن صكؽ ا٧٣ٮدٯ ثة٣ـٱخ ثٕؽ  ! ٢٬ ق٧ٕذ٥ ثؾ٣ٟ ٨٦ ٝج٢؟ ثة٣ُجٓ ال

خ ٤٣ٞجؿ ٣ذ٧كط صكؽ إذن ٧٤ٚةذا ذ٬جَ ! أٱةم؟ ثة٣ُجٓ ال  ٢٬4 ٱ٧كط ا٧٣ك٧٤ٮن صكؽ ا٧٣ٮدٯ ثة٣ـٱخ ثٕؽ ! 

؟ ٵ٩٭ة ٠ة٩خ ا٣ٮظٲؽة ا٣ذٰ ٝة٦خ ٬ٰ  ذاأٱةم ٨٦ وٚةد٫ ا٧٣ـٔٮ٦ح؟ أدٕؿٚٮن ٧٣ة 4ا٧٣كٲط ثة٣ـٱخ ثٕؽ 

ـِ ؤ٪ؽ٦ة اُ  دٱ٧ٮس ث٘ك٢ صكؽ ا٧٣كٲط ٝج٢ ا٣ؽ٨ٚ،وٱٮقٙ ا٣ؿا٦ٰ و٩ٲٞٮ ، صكؽه ٨٦ ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت  َل ٩
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ٚجٕؽ أن  رث٧ة رأت ثٕي ا٣عٲةة ٚٲ٫ ١٣٪٭ة ثة٣ُجٓ ٥٣ د٨١ ٣ذٞٮل إ٫٩ ظٰ، وإال ٠ة٩ٮا قٲعةو٣ٮن ٝذ٫٤ زة٩ٲحً 

 ! ؽ ا٧٣كٲط ا٣ٌٕٲٙ ٔةدت زة٣ر ٱٮم ٣ذجعر ٨ٔ ا٧٣كٲط ا٣عٰرأت ٦ؿٱ٥ ا٧٣ضؽ٣ٲح دالا٢ ظٲةة ٰٚ صك

أ٩٭ة وصؽت ا٣عضؿ  5ر٥ٝ  57اٷوعةح  -وإ٩ضٲ٢ ٦ؿٝف  5ر٥ٝ  11اٷوعةح  -ورد ٰٚ إ٩ضٲ٢ ٱٮظ٪ة 

خ اٵ٠ٛةن ٰٚ أظؽ َٕ ًِ # ٧٣ةذا دؽظؿج ا٣عضؿ ووُ  ٝؽ ُدظؿج واٵ٠ٛةن ٦ٮًٮٔح ٰٚ ٠ٮ٦ح وقؤا٣٪ة اٳن

ل إ٣ٯ روح ٚ٭٢ دعذةج ا٣ؿوح إ٣ٯ دظؿصح ظضؿ ا٣ٞجؿ ا٧٣ٮت ودعٮّ  ا٣ضٮا٩ت؟ ٣ٮ أن ا٧٣كٲط ٝةم ٨٦

ا ٰٚ َؿٱ٫ٞ ٧٤ٚةذا إذن دعؿّ  ٫ روٌح ٣ذؼؿج؟ ٣ٮ أ٩ّ  ـً ك ا٣عضؿ؟ وإذا ٧٣ة وٝٛخ اٵثٮاب أو اٵظضةر ظةص

٨١٣ إذا ٠ةن ثنًؿا ٚالثؽ ٨٦ "" ٬ؾا ٣ٲف ًؿورٱًة  أرادت ا٣ؿوح ا٣عؿ٠ح ٚ٭٢ ٱضت ٤ٔٲ٭ة ٟٚ اٵ٠ٛةن؟ إنّ 

أن ا٧٣كٲط ُٱسِجُخ ٧٦ة  ، والثؽ ٨٦ ٟٚ اٵ٠ٛةن ، ٣ٲذ٨١٧ ٨٦ ا٣ؼؿوج ؛ ٦ؽػ٢ ا٣ٞجؿ ؽّ ُك ؿ ا٣ؾي ٱَ دعؿٱٟ ا٣عض

ا٣ؾي ٠ةن ٱ٭ٮدًٱة زؿًٱة  - ٫ ٱٮقٙ ا٣ؿا٣ٰ٦عٮارٱّ  ػةوحً  وا٣ٞجؿ ٠ةن ١٤٦ٲحً ، ا٣ؾي ػؿج ٨٦ ا٣ٞجؿ ٠ةن آد٦ًٲة 

ٓ ا٣ -وذا ٩ٛٮذ  ًِ ة رث٧ة ٣٪ٛك٫ ظٲر ُو ًٕ ٧كٲط ٤ٔٲ٫ ا٣كالم وٱؼجؿ٩ة صٲ٥ ٠ةن ٝؽ ظٛؿ ٝجًؿا ٠جٲًؿا واق

 56أٝؽام وَٮ٫٣  8أٝؽام واردٛة٫ٔ  6أن ا٣ٞجؿ ٠ةن ٚكٲًعة ٱج٤ٖ ٔؿ٫ً  -و٣ٲف ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس-ثٲنٮب 

ٱ١ٮن ذ٣ٟ  ، ٦ة إذا أراد أظؽ٥٬ ٦كةٔؽة مؼٍه ٧٣ةذا ٱعذةج ا٧٣ؿء إ٣ٯ ٝجؿ ٚكٲط؟ ظذٯ ! ٝؽ٦ًة ٤٣ؽاػ٢ 

ٝؽ٦ًة ٦ؿثٕح دٕذجؿ ٠جٲؿة ٰٚ ثٮ٦جةي  ٦86كةظذ٭ة ٩عٮ ٚنٞح  ! د١ٮن ا٣٘ؿف و٘ٲؿة ٰٚ ثٮ٦جةي ، ثك٭ٮ٣حٍ 

أمؼةص ٱٕٲنٮن ٰٚ  6-5ٚجٮ٦جةي إظؽى أ٠سؿ ا٧٣ؽن ٗالًء ٰٚ ا٣ٕة٥٣  ٚذضؽ  ، أمؼةٍص  7-6ٱٕٲل ٚٲ٭ة 

٨١٣ ٧٣ةذا ٝؽ ٱؿٱؽ ""  ٧ٚكةظح ا٣ٞجؿ ٠جٲؿة إذا أراد ٱٮقٙ ا٣ؿا٦ٰ ٦كةٔؽة مؼٍه  "ٝؽ٦ًة ٦ؿثٕح 86

٠ؾ٣ٟ إذا ٝؿأد٥ ٰٚ " إ٣ٯ ٦كةٔؽة ٨١٣ ا٣ٮاٝٓ أ٫٩ أراد ٦كةٔؽة آد٦ٰ  ٦كةٔؽة روح؟ ٚةٵرواح ال دعذةج

ٯ اٵرض ٚكذضؽون أن ا٧٣كٲط رأى ٦ؿٱ٥ ا٧٣ضؽ٣ٲح و٬ٮ ٤ٔ  56ر٥ٝ  11اٷوعةح  -٠ذةب ٱٮظ٪ة 

ٱة ا٦ؿَاُة ٧٣ةذا دج١ٲ٨؟ ٨٦َ د٤ُُِجٲ٨؟ ٱٕؿف صٲؽًا »رآ٬ة و٬ٰ رأد٫ وقأ٣٭ة # "ا٣ٲةثكح و٣ٲف ٨٦ ا٣ك٧ةء# 

ُّٰ ٚٞة٣خ ٫٣ ٱة قٲِّ ا٣كجت و١٣٪٫  ٪ْخ د٤ٟ أ٫ُ٩ ا٣جكذة٩ َْ ٢ْ ٣ٰ ُؽ ا ْن ٠٪َخ أ٩َخ ٝؽ ظ٤٧ََذ٫ُ قأ٣٭ة ، ٚٞة٣خ ٚ ُٞ ٚ
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٬ٮ  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -وأ٩ة آػؾه دٔٮ٩ٰ أقأ٥١٣# ٧٣ةذا ظكجخ ٦ؿٱ٥ ا٧٣ضؽ٣ٲح أن ا٧٣كٲط  "«أٱ٨ َوًَٕذ٫ُ 

، إذن ٧٣ةذا ! ال ٥ أم ال ؟ """٩ٕ""ا٣جكذة٩ٰ؟ ٢٬ ٱجؽو صكؽ ا٣نؼه ثٕؽ ا٣ٞٲةم ٨٦ ا٧٣ٮت ٠ضكؽ ا٣جكذة٩ٰ؟ 

ّٛ ، اٚذؿًخ ٦ؿٱ٥ أن ا٧٣كٲط ٬ٮ ا٣جكذة٩ٰ؟ وا٣كجت أ٫٩ ٠ةن ٦ذؼًٛٲة ٰٚ ٬ٲبح ثكذة٩ٰ  ٯ ٧٣ةذا ٝؽ ٱذؼ

ة ٨٦ ا٣ٲ٭ٮد ٰٚ  ؛ روح ٰٚ ٬ٲبح ثكذة٩ٰ؟ ٠ةن ا٧٣كٲط ٔٲكٯ ٦ذؼًٛٲة ٰٚ ٬ٲبح ثكذة٩ٰ ًٛ ٵ٫٩ ٠ةن ػةا

#  18ر٥ٝ  :اٷوعةح  -ةذا؟ ورد ٰٚ ا٣ؿقة٣ح إ٣ٯ ا٣ٕجؿا٩ٲٲ٨ ظٲ٨ ال ٱ٪جٰ٘ ٤٣ؿوح أن دؼةف ٨٦ ا٣ٲ٭ٮد ٧٣

ٱ٪ٮ٩َحُ " َٓ ٤٣٪ةِس َاْن ٱ٧ٮدٮا ٦َؿًة ز٥ ثٕؽ ذ٣ٟ ا٣ؽَّ ًِ  - ٰٚ إ٩ضٲ٢ ٣ٮٝة -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ٝةل ا٧٣كٲط  " "ُو

ْذ الَ ٱكذُٲٕٮن َاْن ٱ٧ٮدٮا َاٱٌةً  "# 47ر٥ٝ  11اٷوعةح  أي أ٩ٟ إذا أوجعخ روًظة ٚال دأٰ أن  "ا 

ٯ؟ ٧٣ةذا  ، زة٩ٲحً  أن ٱؤذٱٟ، و٨٣ د٧ٮت ٦ؿةً  ف أظًؽا  ٨٤ٚ ٱكذُٲٓ أظؽٌ دؼة ّٛ إذن إذا ٠ةن روًظة ٧٤ٚةذا دؼ

ة؟ ٧٣ةذا اػذجأ؟ ٧٣ةذا ٠ةن ٱ٭ؿب ٨٦ ا٣ٲ٭ٮد؟  ٢٠ ٬ؾا ٱسجخ أ٫٩ ٥٣ ٱ٨١ روًظة، ث٢ ٠ةن ثنًؿا ظًٲة  ًٛ ! ٠ةن ػةا

٫٣  ٢١ٚ مؼٍه  ؛٣٭ة ٣ذذٕؿف ٤ٔٯ ٧٤ٕ٦٭ة وقٲؽ٬ة و٠ةن ٬ؾا ٠ةًٚٲة  "َٱة ٦َْؿَٱ٥ُ "و٩ةدى ٦ؿٱ٥ ثةق٧٭ة ٝةااًل# "

ٚكؿٔةن  - ٧٣ٕؿٚح ا٣نؼه َؿٱٞح ا٣٪ؽاء و٩جؿة ا٣ىٮت ٠ةٚٲذةنو - تُّ ِع َؿٱٞذ٫ ا٣ؼةوح ٰٚ ٩ؽاء ٨٦ ٱُ 

أرٝةم  11اٷوعةح  -٦ة أدر٠خ ٦ؿٱ٥ ا٧٣ضؽ٣ٲح أ٫٩ ا٧٣كٲط وا٩ؽٕٚخ ٩عٮه ٧٠ة ورد ٰٚ ٠ذةب ٱٮظ٪ة 

٧٣ةذا ٤َت ٦٪٭ة أال د٧٤ك٫؟ ٢٬ ٬ٮ ٤٦ٰء ثة٣نع٪ةت   "الَ َد٧ِ٤ِْكٲِ٪ٰ "#-٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ٝةل ا٧٣كٲط  56-58

ضؿ؟ ٧٣ةذا ٤َت ـا١٣٭ؿثةاٲح و٨٦َ ٱ٧٤ك٫ قُٲىٕٜ وٱ٧ٮت؟ ٢٬ ٬ٮ ٠ذ٤ح ٨٦ ا٣ؽٱ٪ة٦ٲخ و٨٦َ ٱ٧٤ك٫ قٲ٪ٛ

ٕؿ ث٭ة واٵ٥٣ ا٣جؽ٩ٰ وا٣ٌٍ٘ ا٣٪ٛكٰ ا٣ؾي م ؿوا ٰٚ ا٧٣ع٪ح ا٣ذٰ ٦ؿَّ ١ِّ َٚ ! ٦٪٭ة أال د٧٤ك٫؟ ٵ٫٩ ٠ةن ثنًؿا 

٣ؾا ٤َت ٨٦ ٦ؿٱ٥ أال د٧٤ك٫ ز٥ أ٢٧٠ ؛ ٤٣جؽن  ٢٠ ٬ؾا ا٣ذٕؾٱت ٦ؤ٥٣ٌ  - ػالل وإٝح و٤ج٫ ا٧٣ـٔٮ٦ح -ث٫ 

ُؽ إ٣ٯ َاِثٰ" #58ر٥ٝ  11اٷوعةح  -ٝةااًل ٰٚ ٠ذةب ٱٮظ٪ة  ْٕ ْؽ َث َٕ ٦ة ٦ٕ٪ٯ ٬ؾا ا١٣الم؟ ٦ٕ٪ةه أ٫٩  "٥٣ َاْو

ُٞ  ةَٕحٍ ٝ ثىٮرةٍ  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا٧٣كٲط ٔٲكٯ  ٱٞٮُل  ! ٥٣ ٱ٧خ ثٕؽ ٥ ٨٦ ا٧٣ٮت ٧٦ة ٱسجخ أ٫٩ إ٫٩ ٥٣ ٱ

ٰ  ُٕ ٲ٫ ق٧ِ أن ظٮارٱّ  55ر٥ٝ  57اٷوعةح  - وثٕؽ ذ٣ٟ ورد ٰٚ ٠ذةب ٦ؿٝف " ٠ةن ظًٲة ، ٨٦ ٦ؿٱ٥ ٮا أ٫٩ ظ
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 ، ا٣ٲ٭ٮد ٦ٕذةدون ٤ٔٯ َؿح اٵقب٤ح و٦ضةد٣ح ا٧٣ؿق٤ٲ٨ د٧٤ٕٮن أنّ  " ا٧٣ضؽ٣ٲح، ١٣٪٭٥ ٥٣ ٱىؽٝٮا ذ٣ٟ

وأزٔضٮه وآذوه و٤ٕٚٮا ٩ٛف  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ٚكأ٣ٮا ٦ٮقٯ  ؛ ب ا٧٣ٞؽسٰٚ ا٣ٞؿآن وا١٣ذة و٬ؾا ٦ؾ٠ٮرٌ 

ا٣ٲ٭ٮد ذ٬جٮا  أنّ  49آٱح ر٥ٝ  51اٷوعةح  - ٯ٠ؾ٣ٟ ورد ٰٚ ٠ذةب ٦ذّ  - ٤ٔٲ٫ ا٣كالم -ا٣نٰء ٦ٓ ٔٲكٯ 

َٟ آٱح»"وٝة٣ٮا  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -إ٣ٯ ا٧٣كٲط  ٥ِّ٤ ٩ِؿٱؽ أْن ٩ؿى ٦٪ َٕ ؽة ٢٠ اٵمٲةء ا٣ضٲ ! أي ٦ٕضـةً  "«ٱة ٦

٠ة٣ُٲؿان ٰٚ ا٣٭ٮاء أو ا٣كٲؿ  أو ٦ٕضـةٍ  ا٣ذٰ ٤ٕٚ٭ة ا٧٣كٲط ٥٣ د٨١ ٠ةٚٲح ٷٝ٪ةع ا٣ٲ٭ٮد، ٤ُٚجٮا رؤٱح آٱٍح 

٬٪ة ال دٕ٪ٰ ٦س٢ ا٣ٕال٦ح ا٧٣ٮصٮدة ٤ٔٯ ا٣ُؿٱٜ ث٢  ، و ٔال٦حً أ ٱحً آ ٦نذ٢ٍٕ  ٤ٔٯ ا٧٣ةء أو ا٣كٲؿ ٤ٔٯ ٚع٥ٍ 

 ٥َ ثِ ""  (ٔضةزٱحآٱح إ)٣ؽو٣ٲح ا٣عؽٱسح ث٧٤١ح ا٣٪كؼح ا دٕ٪ٰ دعؽٱؽًا ٦ٕضـة، و٩ٛف ٬ؾه اٳٱح ١٦ذٮثح ٰٚ

٨٦ ٠ذةب  51اٷوعةح  - 51-:4اٷصةثح ٰٚ اٳٱذٲ٨ ا٣ذة٣ٲذٲ٨ ر٥ٝ  ؽُ ِض أصةث٭٥ ا٧٣كٲط ٤ٔٯ ٤َج٭٥؟ ٩َ 

ٯ ٫ُ٣ آٱٌح ا الّ آٱح ٱٮ٩ةن ا٣٪ِجٰ ال٫ُ٩َ ٧٠ة ٠ةن ٱٮ٩ةن "ٯ ٚٞةَل ٣٭٥# ٦ذّ  َُ ٌٜ ٱ٤ُُُت آٱًح وال ُدٕ صٲ٢ٌ مّؿٱٌؿ وٚةق

 "٣عٮِت َزالزَح َاٱةٍم وزالث ٣ٲةٍل ١٬ؾا ٱ١ٮُن اث٨ُ اٷ٩كةِن ٰٚ ٤ِٝت االَرِض زالَزَح َاٱةٍم وزالَث ٣َٲةٍل ٰٚ ث٨ُِ ا

٥٣ ٱ٤ُت ا٧٣كٲط ٦٪٭٥ ا٣ؾ٬ةب ٤٣ٞةء ثةردٲ٧ةوس ا٣ؿص٢ اٵ٧ٔٯ ا٣ؾي أٔةد ٫٣ ا٧٣كٲط ثىؿه و٥٣ ٱ٤ُت 

٫ و٥٣ ٱؼجؿ٥٬ ٨ٔ ٝذ٫٤ أ٣ٰٛ ٧٣ِك  دِ خ ث٧ضؿّ اَ ؿِ ٦٪٭٥ ا٣ؾ٬ةب ٤٣ٞةء ا٧٣ؿأة ا٣ذٰ ٔة٩خ ٦نة٢٠ ٠سٲؿة وثَ 

ا٣ؾٱ٨ أ٧َٕ٭٥ ٨٦  ٥٣ ٱؼجؿ٥٬ ٨ٔ ا٣ؼ٧كح آالف وا٣سالزح آالف مؼٍه  "٣ٲنٰٛ مؼًىة ٧٦كٮًقة ؛ ػ٪ـٱؿٍ 

ِجٰ"#  ث٢ ٝةل ٣٭٥؛ ا٣ك٧ٟ ا٧٣نٮي وا٣ؼجـ  ٯ ٫٣ آٱٌح ا الَّ آٱح ٱٮ٩ةن ا٣٪َّ َُ وث٭ؾا ٱٌٓ ا٧٣كٲط ا٣جٲي  "والَ ُدٕ

ال ٱعذةج أن ٱ١ٮن ٔة٧ً٣ة ثة١٣ذةب  ، آٱح ٱٮ٩ةنٍ  و٣ٲٕؿف ا٧٣ؿءُ  " ٮ٩ةن، و٬ٰ آٱح ٱ ٫٤٠ ٰٚ ق٤ح واظؽة

ٱٮم اٵظؽ وٰٚ  ٰٚ ٦ؽارِس  رُس ؽَّ وذ٣ٟ ٵ٩٭ة دُ  ؛ س أو ظة٦اًل ٣ن٭ةدة ا٣ؽ٠ذٮراه ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ال٬ٮتا٧٣ٞؽّ 

أ٤ٗت ا٣ج٤ؽان و٨٦ ثٲ٪٭ة ا٣٭٪ؽ وقٮاًء ٠٪خ ٦كٲعًٲة أو ٦ك٧ً٤ة أو ٬٪ؽوقًٲة ٚكذٕؿف ٝىح آٱح ٱٮ٩ةن 

و ٱٮ٩ةن ٰٚ ا٣عٮت ٨١٣ " ٦ٕضـة ٱٮ٩ةن ، أالٝٲحاٵػرة أو ٨٦ دروس ا٤ٕ٣ٮم عٮت ٨٦ ا٣ٞىه ا٧٣ىٮّ وا٣

د إال ٰٚ ؿِ ٚإ٩٭ة ٥٣ دَ  - ا١٣جٲؿ ٬ؾا ا١٣ذةب -إذا أردت أن دٕؿف آٱح ٱٮ٩ةن ٧٠ة وردت ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس 
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 ٨٦5 وٛعح و٩ىٙ ٰٚ  إ٩٭٧ة أ٢ٝ -٦٪٭٧ة ٣ذك٭٢ رؤٱذ٭٧ة  كؼحٍ دىٮٱؿ ٩ُ  ٤َجُخ  - أ٢ٝ ٨٦ وٛعذٲ٨

ٰ   إوعةظةت و٨٦ ا٣ىٕت ا٣ٕسٮر ٤ٔٯ وٛعح ٰٚ ٠ذةٍب  ٨١٣  ، ن ٨٦ أ٠سؿ ٨٦ أ٣ٙ وٛعحٍ ٮّ ١َ ٦ُ  ٦ٮقٮٔ

أن  -ٱٮ٩ف ٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -أن اٷ٫٣ ا٣ْٕٲ٥ أ٦ؿ ٩جٲ٫ ٱٮ٩ةن  # ا٣ض٧ٲٓ ٱٕؿف ا٣ؼُٮط ا٣ؿاٲكٲح ٤٣ٞىح

٧ٮن و٨٣ ٱ٪ىذٮا ٤٣ؿقة٣ح و٨ّ أ٩٭٥ ١٣٪٫ ٝةل إن أ٢٬ ٩ٲ٪ٮى آز، ٤ٖ ا٣ؿقة٣ح ٵ٢٬ ٩ٲ٪ٮى جِّ ٱؾ٬ت وٱُ 

ٲنح وثٲ٪٧ة ٠ةن ٰٚ ـقٲكؼؿون ٦٪٫، وأ٩٭ة قذ١ٮن ٦ٌٲٕح ٤٣ٮٝخ ٣ؾا ذ٬ت إ٣ٯ ٱةٚة و٦٪٭ة أثعؿ إ٣ٯ دؿم

و٠ةن ٨٦ ٦ٕذٞؽات ا٣جعةرة ا٣ؼؿاٚٲح ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ٮٝخ أن أي رٱط د٭ت د١ٮن  مؽٱؽةٌ  خ ٔةوٛحٌ جّ ـا٣جعؿ ٬

ذٲةر ٤ٔٯ ػاالذؿٔٮا ووٝٓ ـح ا٣نؼه ا٧٣كؤول ٚةٝثكجت ٔىٲةن ا٣ؿب وادجٕٮا َؿٝ٭٥ ا٣ؼةوح ٧٣ٕؿٚ

٨٦ اٷ٫٣ ٚةٔذؿف ثؾ٩ج٫ ودع٢٧ ا٧٣كؤو٣ٲح وأػجؿ٥٬ أن اٷ٫٣ أ٦ؿه ثة٣ؾ٬ةب إ٣ٯ  و٩ًْؿا ٵ٫٩ رقٮٌل  ، ٱٮ٩ةن

 ، ةرة ٨٦ ا٣كٛٲ٪حثؾ٩ج٫ واردٌٯ أن ٱ٤ٞٲ٫ ا٣جّع  ؿَّ َٝ أ٢٬ ٩ٲ٪ٮي ١٣٪٫ أثعؿ ٨٦ ٱةٚة إ٣ٯ دؿمٲنح ٬ؿًثة واَ 

ٰ   ٝذ٢ مؼٍه ١٣٪٭٥ دؿددوا ٰٚ  خ ٣ؾا ظةو٣ٮا إٔةدة دٮصٲ٫ ا٣كٛٲ٪ح ١٣٪٭٥ ٥٣ ٱ٪ضعٮا و٤ّّ  ؛ ٦س٫٤ دٞ

رث٧ة  - ا٣ٕةوٛح ٔ٪ٲٛح ٤ُٚت ٦٪٭٥ إ٣ٞةءه ٰٚ ا٣جعؿ و٤ٕٚٮا ذ٣ٟ ٰٚ ا٣٪٭ةٱح وٚٮر أن أ٣ٞٮه ٬ؽأت ا٣ٕةوٛح

ا٣عٮت ٚؽٔة ٱٮ٩ةن ٣إل٫٣ ا٣ْٕٲ٥ ٨٦ ث٨ُ  ، واثذ٤ٕذ٫ ٠جٲؿةٌ  صةءت ق١٧حٌ  وثٕؽ ظٲ٨ٍ  -! ٠ة٩خ ٦ىةدٚح

إذن ٦ة ٬ٰ آٱح ٱٮ٩ةن؟ ٝةل  ""٣ٲةل ز٥ ٫ْٛ٣ ٤ٔٯ مةَئ ا٣جعؿ 4أٱةم و 4و٢ّ ا٣عٮت ٱضٮب ث٫ ا٧٣عٲٍ 

٣ٲةل ٰٚ ث٨ُ ا٣عٮت قٲجٞٯ  4أٱةم و ٧١ٚ4ة ثٰٞ ٱٮ٩ةن  ؛ ا٧٣كٲط ٤٣ٲ٭ٮد إ٩٭٥ ٨٣ ٱؿوا قٮى آٱح ٱٮ٩ةن

ِٞ ٔ٪ؽ٦ة اُ # قؤااًل  أن أَؿح ٤ٔٲ٥١ ودُّ واٳن اَ " ٣ٲةل ٰٚ ث٨ُ اٵرض  4أٱةم و 4اث٨ اٷ٩كةن  ٱٮ٩ةن ٨٦  َٰ ٣

٫ صِّ وَ ثأن اُ ؛ ٝج٢ أن دضٲجٮا ٤ٔٲ٥١ اٵ٦ؿ  ٢َ ٭ِّ َق ة أم ٦ٲًذة؟ قأظةول أن اُ أ٠ةن ظٲًّ ، ٤ٔٯ ٦ذ٨ ا٣كٛٲ٪ح 

 ٫، و٤َت أن ُٱ٤ٞٯ ٨٦ ا٣كٛٲ٪ح٢ ٦كؤو٣ٲح ٤٧ِٔ ٫ ودع٧ّ ثُضؿ٦ِ  ؿَّ َٝ إذ اَ  ؛ ا٩ذجة٥١٬ إ٣ٯ دُٮع ٱٮ٩ةن ثةالٔذؿاف

ِّٰ إذا ٥٣ ٱٮاٜٚ ا٣نؼه  " ١٣٪٫  ، ذرا٫ٔ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٚكٲٌُؿون إ٣ٯ ٠كؿ قة٫ٝ أو رث٧ة ٠كؿ رٝجذ٫ أو ٣
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ة ٨ٔ ٢٠ ذ٣ِٟٔ  عَ دُٮّ  ًً ِٞ وثة٢ٕٛ٣ اُ  ، ٮ ِٞ ٔ٪ؽ٦ة اُ  ""ٰ ٨٦ ٤ٔٯ ا٣كٛٲ٪ح٣ ٨٦ ٤ٔٯ ا٣كٛٲ٪ح أ٠ةن ظًٲة أم  َٰ ٣

 ٦ٲًذة؟ 

 ا٣ض٧٭ٮر#

 ظّٲًة !

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

 ًذة؟ؤ٪ؽ٦ة اثذ٫ٕ٤ ا٣عٮت أ٠ةن ظًٲة أم ٦ٲ !! ٠ةن ظًٲة

 ا٣ض٧٭ٮر#

 ظّٲًة !

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

 ؤ٪ؽ٦ة دٔة اٷ٫٣ ا٣ْٕٲ٥ ٨٦ ث٨ُ ا٣عٮت أ٠ةن ظًٲة أم ٦ٲًذة؟!! ٠ةن ظًٲة  

 ا٣ض٧٭ٮر#

 ظّٲًة !

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

 ٣ٲةل ٰٚ ا٧٣عٲٍ وٱٮ٩ةن ثؽاػ٫٤ أ٠ةن ظًٲة ظٲ٪٭ة أم ٦ٲًذة؟ 4أٱةم و 4ز٥ أثعؿ ا٣عٮت  !! ٠ةن ظًٲة 

 ا٣ض٧٭ٮر#
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 ظّٲًة !

 ذا٠ؿ #ا٣ؽ٠ذٮر 

 ؤ٪ؽ٦ة ٫ْٛ٣ ا٣عٮت ٤ٔٯ ا٣نةَئ أ٠ةن ظًٲة أم ٦ٲًذة؟  !! ٠ةن ظًٲة 

 ا٣ض٧٭ٮر#

 ظّٲًة !

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

٨٦ ا٧٣ذٮٝٓ أن  ٬ةاٍش  ٤ٔٯ َٮل ا٣ؼٍ ٔ٪ؽ٦ة ُٱ٤ٞٯ مؼه ٰٚ ثعؿٍ """ظّٲًة "" ظّٲًة "" ظّٲًة "" ظّٲًة !! ٠ةن ظًٲة 

ة ا٧٣ٕضـة ز٥ أدٯ ا٣عٮت واثذ٫ٕ٤ و٠ةن ٨٦ أ٦ة إذا ٔةش ٚإ٩٭ ، وإذا ٦ةت ٨٤ٚ د١ٮن ٦ٕضـة، ٱ٧ٮت 

ة ٣الػذ٪ةق ؿّ َٕ ٣ٲةل ٰٚ ث٨ُ ا٣عٮت ٦ُ  4أٱةم و 4خ و٬ؾه ٦ٕضـة ز٥ ٌٝٯ ا٧٣ذٮٝٓ أن ٱ٧ٮت ١٣٪٫ ٥٣ ٱ٧ُ  ًً

دجٕذ٭ة  دجٕذ٭ة ٦ٕضـةٌ  إ٩٭ة ٦ٕضـةٌ ! خ و٬ؾه ٦ٕضـة وا٣عؿارة و٠ةن ٨٦ ا٧٣ذٮٝٓ أن ٱ٧ٮت ١٣٪٫ ٥٣ ٱ٧ُ 

٨ِ "ٝةل ا٧٣كٲط# ضـٌة دجٕذ٭ة ٦ٕضـٌة !! إ٩٭ة ٦ٕضـٌة دجٕذ٭ة ٦ٕ !! ٦ٕضـةٌ  ُْ ا٣عٮت زالَزَح ٧٠ة ٠ةن ٱٮ٩ةن ٰٚ َث

٩كةنِ  ٧٠ة ٠ةن ٱٮ٩ةن ٰٚ " "زح أٱةٍم وزالَث ٣ٲةلٰٚ ٤ِٝت اٵرِض َزال َاٱةٍم وَزالَث ٣ََٲةل ١٬ؾا ٱ١ٮُن اث٨ُ اال 

٩كةِن ٰٚ ٤ِٝت االَ  ٢ّ  "رِض َزالَزح َاٱةٍم وزالَث ٣ٲةلث٨ُِ ا٣عٮِت زالَزَح أٱةٍم وزالَث ٣ٲةٍل ١٬ؾا ٱ١ٮُن اث٨ُ اال 

 ة ٠ةن ٦ةٱًّ وأث٪ةء أ٧ٔةم أ ػٮةٌ ٚ٭٥ أ -٣كؤال ٤ٔٯ إػٮا٩ٰ ا٧٣كٲعٲٲ٨ ٱٮ٩ةن ظًٲة ١٣٪٪ٰ َؿظخ ٬ؾا ا

ٚأص٧ٕٮا أ٫٩ ٠ةن ٦ٲًذة ٠ةن ٦ٲًذة أي أن  -جًٞة ٣٭٥ َِ  -قأ٣ذ٭٥ ٨ٔ ظةل ا٧٣كٲط ٰٚ ا٣ٞجؿ  - ٮ٥٬ ث٫ك٧ُّ دُ 

ذن أ٠ةن ا٧٣كٲط ٱنج٫ ٱٮ٩ةن أم ال ٱنج٭٫ ؟ إ٫٩ ال ٱنج٭٫ وثة٣ذة٣ٰ ٚ٭ٮ ال ٱٮ٩ةن ٠ةن ظًٲة وا٧٣كٲط ٦ٲًذة إ

و٬٪ة ا٣٪جٮءة ٥٣ ، قٮى آٱح ٱٮ٩ةن  ، ا٣جٲي ٫٤٠ ٰٚ ق٤ح واظؽة ورٚي دٞؽٱ٥ آٱةٍت  َٓ ًَ وَ  ! ٱعٜٞ ا٣٪جٮءة

 ظًٲة ٠ةن ا٧٣كٲط # ٰٚ ٦عةًؿدٰ ٤ٝٲ٢ٍ  ٪ؾُ ٦ُ  خُّ الثؽ أن ٱ١ٮن ظًٲة و٧٠ة أزجَ ؛ ٣ذذعٜٞ ا٣٪جٮءة ، دذعٜٞ 
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ِّٝ  ! و٬ٮ ٦ة ال ٩ٞج٫٤ -٩ٕٮذ ثةهلل  -وا٣جؽٱ٢ أن ٱ١ٮن ا٧٣كٲط ٠ةذًثة  ٜ ُّٞ َع و١٣ٰ ٱُ ، ه ؿُ ٩ع٨ ٩عذؿ٫٦ و٩ٮ

ٰٚ ا٣ضـء ا٣كةثٜ ٨٦  ٧٠ة ثؿ٬٪ُخ ، ظًٲة  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا٣٪جٮءة الثؽ أن ٱ١ٮن ظًٲة وثة٢ٕٛ٣ ٠ةن ا٧٣كٲط 

ى٤ٲت وإذا ٥٣ ٱ٧خ ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت ٚإ٫٩ أػجؿد٥١ أن و٤ت ا٣نؼه ٱٕ٪ٰ ٦ٮد٫ ٤ٔٯ ػنجح ا٣ ، ٦عةًؿدٰ

إن ا٣ضـء ا٧٣٭٥ ٰٚ اٳٱح ٣ٲف ظٲةد٫ أو ٧٦ةد٫ ث٢ ا٧٣ؽة ا٧٣ؾ٠ٮرة # ٝؽ ٱضةدل ا٣جٕي ٝةااًل  "٥٣ ُٱى٤ت

٣ٲةل قٲجٞٯ اث٨ اٷ٩كةن ٰٚ ٤ٝت  4أٱةم و ٧١ٚ4ة ثٰٞ ٱٮ٩ةن ٰٚ ث٨ُ ا٣عٮت  ٣1ٲةل  4أٱةم و 4و٬ٰ 

و٣ٲف ٤ٔٯ """ 4""" 4""" 4"""  4ؿات أي أن ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٝ أرثٓ ٦ ٣4ٲةل ورد ا٣ؿ٥ٝ  4أٱةم و 4اٵرض 

٣ٲةل ٵو٢  4أٱةم و 4؟ إذا ٤ٝخ إ٩٪ٰ اقذ٘ؿٝخ ٦4ة ا٣نٰء ا٣ٛؿٱؽ ٰٚ ا٣ؿ٥ٝ ! ٦ٮت ا٧٣كٲط أو ظٲةد٫ 

أٱةم أو أقةثٲٓ ٚال  4؟ قٮاًء ٠ة٩خ 4إ٣ٯ د٣٭ٰ ٚأٱ٨ ا٧٣ٕضـة ٰٚ ذ٣ٟ؟ ٦ة ا٣نٰء ا٧٣ٕضـ ٰٚ ا٣ؿ٥ٝ 

٤ٔٲ٫  -ٮن إن ٔة٢٦ ا٣ٮٝخ ٬ٮ ا٧٣٭٥ دٔٮ٩ة ٩ؿى إن ٠ةن ا٧٣كٲط ٔٲكٯ ٲٞٮ٣ُ ٥ قإٔضةز ٰٚ ذ٣ٟ ١٣٪٭

ّٞ  -ا٣كالم  ٰٔ ثٕي ا٧٣كٲعٲٲ٨ أ٫٩ ا٣٪ُٞح ا٣ؿاٲكٲح ٰٚ ا٣ؾي ٱؽّ  -ٜ ا٣٪جٮءة ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ثة٣ٮٝخ ٝؽ ظ

ة و٦٪٥١ ٨٦ ٱ٥٤ٕ أ٥١٩ إذا قأ٣ذ٥ أي ٦كٲعٰ ٨ٔ ٦ٮٔؽ و٤ت ا٧٣كٲط ٚك - اٳٱح ًٞ ٮن ٲٞٮ٣ُ أػجؿد٥١ قةث

 ًٞ ؽ ٰٚ د٤ٟ ا٣ض٧ٕح؟ ٚ٪كأ٫٣ ٦ة ا٣ضٲّ ، ؽة ة ٧٣ة ورد ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس إ٫٩ ُو٤َِت ٱٮم ا٣ض٧ٕح ا٣ضٲّ وٚ

وإن ٝؿأد٥ اٵظؽاث " ؽة ٣٭ؾا ٚإ٩٭ة ا٣ض٧ٕح ا٣ضٲّ ؛ ا٧٣كٲط ٦ةت ٚٲ٭ة ٧٣عٮ ػُةٱة٥٬  ٮن إنّ ٲٞٮ٣ُ ٚك

ٵ٫٩  ؛ ٷ٩ـا٫٣ ٣ى٤ت ا٧٣كٲط واقذٕضةٌل  و٠ةن ٬٪ةك اقذٕضةٌل  خ ٤ٔٯ ٔض٢ٍ ٚكذضؽون أن ا٧٣عة٧٠ح د٧ّ 

ّف ا٧٣ؿصٓ  ِٞ ّف ال ٱضٮز دسجٲخ ا٣ضسح ٤ٔٯ ػنجح ا٣ى٤ٲت َٮال ٣ٲ٤ح ا٣كجخ و٥٣ ٱؾ٠ؿ ا٣ ِٞ ؛ ٧٠ة أػجؿ٩ة ا٣

؛  أي أ٩٭٥ أرادوا إ٩ـا٫٣ ثكؿٔحٍ  ! وإال قذىجط اٵرض ٤٦ٕٮ٩حً ،  14ر٥ٝ  15اٷوعةح  -ٛؿ ا٣ذس٪ٲح إ٫٩ ِق 

 أنّ  5ر٥ٝ  11اٷوعةح  -وورد ٰٚ قٛؿ ٱٮظ٪ة  ، ا٤٣ٲ٢ ٨٦ ؿٍ ٦ذأػِّ  د٘كٲ٫٤ وو٫ًٕ ٰٚ ا٣ٞجؿ ٰٚ وٍٝخ  ٚذ٥َّ 

ثٛؿض أن ا٧٣كٲط  - أي ٱٮم اٵظؽ وجةًظة -ٰٚ اٵقجٮع  ٦ؿٱ٥ ا٧٣ضؽ٣ٲح ٔسؿت ٤ٔٯ ا٣ٞجؿ ػةوًٱة أول ٱٮمٍ 

رث٧ة ٗةدر ٱٮم ، ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٥٣ ٱؾ٠ؿ ٦ذٯ ٗةدر ا٣ٞجؿ  ثٛؿض؟ ٵنّ  ٧٣ةذا ٤ُٝخ  ""دػ٢ ا٣ٞجؿ ا٣ض٧ٕح ٣ٲاًل 
                                                           

1
 انٍىو = انُهاز انهٍهة = انهٍم - 
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 أو ا٣كجخ وجةًظة و٩ع٨ ٦ذٛٞٮن ٤ٔٯ أن أٝىٯ ٦ٮٔؽ ٧٣٘ةدرد٫ ٬ٮ ٱٮم اٵظؽ ٰٚ ا٣ىجةح ا٣ض٧ٕح ٣ٲاًل 

و٨٦ ، أي ٨٦ ا٧٣ٛذؿض أن ٱ١ٮن ا٧٣كٲط ٝؽ دػ٢ ا٣ٞجؿ ا٣ض٧ٕح ٣ٲاًل و٢ّ ٚٲ٫ ٱٮم ا٣كجخ ، ا٣جة٠ؿ 

ا٣ٞجؿ ٣ٲ٤ذٲ٨  أي أن ا٧٣كٲط ثٰٞ ٰٚ ، ا٣ٞجؿ ػة٣ًٲة اٵظؽ وجةًظة ؽَ ا٧٣ٛذؿض أ٫٩ ٠ةن ٚٲ٫ ا٣كجخ ٣ٲاًل ز٥ ُوِص 

٣ٲةل ٧٠ة ثٰٞ ٱٮ٩ةن ٰٚ ث٨ُ ا٣عٮت ٚكٲجٞٯ  4أٱةم و ٨١٣4 آٱح ٱٮ٩ةن دذ٪جأ ثجٞةا٫ ٚٲ٫  ! وٱٮ٦ًة واظًؽا

أٱةم  ٨١٣4 ا٧٣كٲط ثٰٞ ٰٚ ا٣ٞجؿ ٱٮ٦ًة واظًؽا و٣ٲ٤ذٲ٨ ٢٬ ، ٣ٲةل  4أٱةم و 4اث٨ اٷ٩كةن ٰٚ ث٨ُ اٵرض 

ذن ظذٯ ٔة٢٦ ا٣ٮٝخ ا٣ؾي ٱذجة٬ٯ ث٫ ا٧٣كٲعٲٮن ٥٣ إ ! ٣ٲةل دكةوي ٱٮ٦ًة واظًؽا و٣ٲ٤ذٲ٨؟ ثة٣ُجٓ ال 4و

ُٜ َُ ١٣ٰ ٱُ  ٠ةن ظٲةًّ  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا٧٣كٲط  ٰٚ ا٣٪جٮءة ا٣عٞٲٞح أنّ " ٱذعٜٞ  ٤ٔٯ ا٣نؼه أ٫٩ ُو٤َِت  ٤

 "" ٚالثؽ أن ٱ٧ٮت ٤ٔٯ ػنجح ا٣ى٤ٲت

 

 ُمل خِّص كلمت الذكتور راكر نايك :

ّف ٰٚ ص٤كح ا٣ؿد ٢َ ٭ِّ َق والُ   ِٞ ت و٥٣ أقؿد ا٣٪ٞةط ا٧٣٭٧ح ا٣ذٰ دسجخ أن ا٧٣كٲط ٥٣ ُٱى٤َ ق ؛ اٵ٦ؿ ٤ٔٯ ا٣

 ُٞ  #ث٢   ٵ٫٩ ٠ةن ظًٲة وإذا ٠ةن ظًٲة ٥٤ٚ ٱعؽث و٤ت وال ٝٲة٦ح؛ ٥ ٨٦ ا٧٣ٮت ٱ

ـِ ُوًٓ ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت واُ -5 ة ٰٚ ٌٗٮن  َل ٩ ًٕ ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت  و٨٦ ا٣ىٕت أن ٱ٧ٮت مؼٌه ، قةٔةت  4قؿٱ

ـِ ة ٔ٪ؽ٦ة اُ ٤ٔٯ أن ا٧٣كٲط ٠ةن ظٲً  ٧٦ة ٱجؿ٨٬ ، قةٔةت 4ٰٚ   َل ٩

ة، و٬ؾه ٬ٰ ا٣٪ُٞح ٲّ ـظذٯ إن وؽٱٞٲ٫ ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت ٠ة٩ة ظ -1 ًٌ   1ٲ٨ أٱ

 # ٥٣ د٨١ قةٝةه ١٦كٮردٲ٨، ٧ٚة ٩ٛٓ قةق ١٦كٮرة ٣ؿص٢ ٦ٲخ؟ ٧٦ة ٱسجخ أ٫٩ ٠ةن ظًٲة 4ا٣٪ُٞح -4

  ٠ةن ظًٲة -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا٨ٛ١٣ ٧٦ة ٱسجخ أن ا٧٣كٲط ٔٲكٯ  وإ٣ٞةءك ا٣عضؿ ؿُّ َع # دَ 5ا٣٪ُٞح -5

 ٯ ا٧٣كٲط ٰٚ ٬ٲبح ثكذة٩ٰ، ٧٣ةذا؟ ٵ٫٩ ٠ةن ظًٲة ٱعةول ا٣٭ؿب ٨٦ ا٣ٲ٭ٮد ّٛ َؼ # دَ 6ا٣٪ُٞح -6
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ة، ٦ة ٩ٛٓ ٝجؿ واقٓ ٣نؼه ٦ٲخ؟ و٬ؾا ٱسجخ أ٫٩ ٠ةن ظًٲة 7ا٣٪ُٞح -7 ًٕ  # ٠ةن ا٣ٞجؿ ٚكٲًعة وواق

٫٩ ٠ةن ثنًؿا # ٔ٪ؽ٦ة اٝذؿثخ ٦ؿٱ٥ ا٧٣ضؽ٣ٲح ٣ذ٧٤ف ا٧٣كٲط ٤َت ٦٪٭ة أال د٧٤ك٫ ٧٣ةذا؟ ٵ8ا٣٪ُٞح -8

 و٠ةن ظًٲة وقٲذأ٥٣ إن ٧٣كذ٫ ٵ٫٩ ٠ةن ٦ىةًثة، ٧٦ة ٱٕ٪ٰ أ٫٩ ٠ةن ظًٲة

 # ٝةل ا٧٣كٲط إ٫٩ ٥٣ ٱىٕؽ ٵثٲ٫ ثٕؽ، ٧٦ة ٱٕ٪ٰ أ٫٩ ٠ةن ظًٲة 9ا٣٪ُٞح  -9

 ٤ٔٯ ا٧٣كٲط  ِف ؿُّ َٕ # ٥٣ دذ٨١٧ ٦ؿٱ٥ ا٧٣ضؽ٣ٲح ٨٦ ا٣ذَّ :ا٣٪ُٞح -:

َٝ ّٛ ظٮارٱٲ٫ ٠َ # ٰٚ ا٣٘ؿٚح ثةٵ٤ٔٯ أرى ا٧٣كٲط 51ا٣٪ُٞح -51 ٣٭٥ أ٫٩ ٣ٲف روًظة وأ٫٩  َخ سجِ ٣ٲُ ؛ ؽ٦ٲ٫ ٲ٫ و

  ٰ  ظ

ِٕ  # أنّ 55ا٣٪ُٞح -55 وا صًؽا ٣ؿؤٱذ٫، ٧٣ةذا؟ ٵ٩٭٥ ّ٪ٮا أ٫٩ ٦ةت وأوجط روًظة، ٚٛؿظٮا ؽُ ا٣عٮارٱٲ٨ ق

 ٣ؿؤٱذ٫ ٵ٫٩ ٥٣ ٱ٨١ روًظة ث٢ ٠ةن ظًٲة 

ٍٟ 51ا٣٪ُٞح -51 ُٝ  ٦نٮي   # أ٢٠ ُٕٝح ق٧ ٰ  أ٫٩  َخ سجِ ا٣ٕك٢ ٣ٲُ  ؿِص و   ظ

ٰ  54ا٣٪ُٞح -54    # ق٧ٓ ظٮارٱٮه ٨٦ ٦ؿٱ٥ ا٧٣ضؽ٣ٲح أ٫٩ ظ

٣ٲةل  قٲجٞٯ اث٨ اٷ٩كةن ٰٚ  4أٱةم و 4# آٱح ٱٮ٩ةن ٧١ٚة ثٰٞ ٱٮ٩ةن ٰٚ ث٨ُ ا٣عٮت 55ا٣٪ُٞح -55

٢٠ ٬ؾا ٱسجخ أن ا٧٣كٲط ٠ةن ظًٲة و٥٣ ُٱى٤ت و٥٣ ٱ٥ٞ ظّٲًة "" ظّٲًة "" ظّٲًة """"  ٣ٲةل  4أٱةم و 4ث٨ُ اٵرض 

 "ا٧٣ٮت٨٦ 

ة ٧٣ة ورد ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس -٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -وثةػذىةر د٥ دسجٲخ ا٧٣كٲط ٔٲكٯ  ًٞ  - وٚ

ة؟"١٣٪٫ ٥٣ ٱ٧خ ٤ٔٲ٫  و٦ٮًٮٔ٪ة ا٣ٲٮم ٬ٮ  ًٞ ، ٣ٮ أ٫٩ ُوًٓ ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت و٦ةت ٚٞؽ "٢٬ ُو٤َِت ا٧٣كٲط ظ

إذا ،  ا٤٣٘ح اٷ٤١٩ٲـٱح ٝةوؿةً َت ، ٧خ ٚإ٩٪ة ال ٩كذؼؽم ٧٤٠ح ُو٤ِ ُو٤َِت أ٦ة إذا ُوًٓ ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت و٥٣ ٱ
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وإذا أردد٥  !ُوًٓ ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت ١٣٪٫ ٥٣ ٱ٧خ ٨٤ٚ دضؽو٬ة  ثعسذ٥ ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ٨ٔ ٧٤٠ح دٕ٪ٰ مؼىةً 

ة صؽٱؽًا ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ظة٣ذ٫ ًٛ ٣ٲف  ""٫ مٲٓ و٤جُ ة ثة٣ى٤ٲت ث٢ اُ جذًّ سَ ٥٣ ٱ٧خ ا٧٣كٲط ٦ُ  ! ٱ١٧٪٪ة أن ٩نذٜ وو

٥٣  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ٚة٧٣كٲط  ؛ صؽٱؽةً  ٧٤٠حً  َٙ ِّّ ٮَ ق اٵ٦ؿ، ٱضت ان ٩ُ ث٧ٕ٪ٯ اػذال "٫أمٲٓ و٤جُ "و٤جًة ث٢ 

َٓ و٤ُجc-r-u-c-i-f-i-x-i-o-n٫   ُٱى٤ت ٯ أن أ٠ٮن ٝؽ أز٣خ ٧٪ّ دَ اَ  . c-r-u-c-i-f-i-c-t-i-o-n ، إ٧٩ة ُامٲ

ّف ا٣ؿأي ثٕؽ أن زال االًُؿاب ٨٦ ٫٤ٞٔ ٚة٧٣كٲط ٔٲكٯ ٥٣ ُٱى٤ت، و، ا٤٣جف  ِٞ ال وأرصٮ أن ٱٮاٚٞ٪ٰ ا٣

ل أود أن أػذ٥ ٦عةًؿدٰ ثآٱح ٨٦ ا٣ٞؿآن ا١٣ؿٱ٥ ٨٦ قٮرة آ  "أو٢ ٣ٮإٝح ا٣ى٤ت و١٣٪٭٥ أمةٔٮا و٤ج٫

وآػؿ دٔٮا٩ة أن ا٣ع٧ؽ هلل  ((َو١٦ََُؿوْا َو١٦َََؿ اهلّلُ َواهلّلُ َػْٲُؿ ا٧َْ٣ة٠ِِؿٱ٨َ ))ا٣ذٰ دٞٮل  65آٱح  ٧ٔ4ؿان ر٥ٝ 

 "رب ا٣ٕة٧٣ٲ٨ 

 ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ# 

 صـاك اهلل -
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 الثاني____زء  ـالج____
 ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ#

ّف  " أال و٬ٮ ص٤كح ا٣ؿد ؛ واٳن ٦ٓ ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣جؿ٩ة٦ش-  ِٞ ٣ٲٞؽم  ”ر٠٪ٰ“اق٧عٮا ٣ٰ أن أدٔٮ ا٣

 " دٝٲٞح 56رده ٧٣ؽة 

ّف   ِٞ  #”ر٠٪ٰ“ا٣

ٞٲح ظك٪ًة، أم١ؿ ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ٤ٔٯ د٤ؼٲه ٬ؾه ا٣٪ٞةط الظْخ وصٮد ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٣جؿا٬ٲ٨ ٗٲؿ ا٧٣٪ُ 

ٍٜ ؽَّ َع ٣ٶقٙ دَ  " وإٗٛةل ثٕي ا٣٪ٞةط ٣ؿوح ا٧٣ٮًٮع و٨٦ ا٣ىٕت  ، ٰٚ أ٤ٗت ٦ة ٝة٫٣ ق٤ٲ٥ٍ  ٗٲؿِ  ث ث٧٪ُ

وإ٧٩ة ٬ٮ  ؛ ٵن ٬ؽٰٚ ٣ٲف ٠كت ا٣عٮار؛ ا٣ٌٮء ٤ٔٯ ثٕي ا٣٪ٞةط  ٍُ ٤ِّ َق و١٣٪ٰ قةُ  ؛ا٣ؿد ٤ٔٯ ٢٠ ذ٣ٟ 

 " ٮ ٬ؽٰٚ وإن ػكؿت ا٧٣٪ةٝنح، ٬ؾا ٬ أال و٬ٮ ٱكٮع ا٧٣ى٤ٮب ؛ ٧٣عٮ ػُةٱة٥٠ ٰٚ ا٣ؽ٩ٲة ظ٢   دٞؽٱ٥ُ 

 إنّ ! ظك٪ًة ثٕؽ أن أوًعخ ٬ؽٰٚ دٔٮ٩ة ٩جؽأ ا٣٪ُٞح اٵو٣ٯ دذ٤ٕٜ ثةٵ٦ٮر ا٧٣نٲ٪ح ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس 

ٚإذا ٠ةن وص٭ٰ ٝجٲعًة ٧ٚؿآدٰ قذؼجؿ٩ٰ ، ٫ ا٧٣ؿآة ا٣ىةدٝح جُ ِن صؽًا ٣ؽرصح أ٫٩ ٱُ  ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس وؿٱٌط 

و٣٭ؾا ؛ ٬ؾه ٬ٰ َجٲٕح ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  ، أ٩خ ص٧ٲ٢ٰ ثؾ٣ٟ وإذا ٠ةن وص٭ٰ وقٲ٧ًة ٧ٚؿآدٰ قذؼجؿ٩

ُم ٧٠ة ، أثنٓ وٮر ارد١ةب ا٣ؼُةٱة وا٣ؾ٩ٮب وإٌٗةب ا٣ؿب  مُ ؽِّ َٞ ٚ٭ٮ ٱُ ؛ ٰ ا٣جنؿ جَ صة٩ِ  مُ ؽِّ َٞ ا٣كجت ٱُ  ؽِّ َٞ ُٱ

ا١٣ذةب ٩ة ؿَ ؼجِ ٨٣ ٱُ  " ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس دكضٲاًل ٦ذٮاز٩ًة ٵظٮال ا٣جنؿ ؿُ جَ ٕذَ و٣ؾ٣ٟ ٱُ  " أق٧ٯ وٮر إرًةء ا٣ؿب

ٌٓ  ثٮ٣ف ا٣ؿقٮل رص٢ٌ  ٦ٞؽس أنّ  ٍّ  ٥٣ ٱؿد١ت ػُٲبحً  راا ٰٚ ظٲ٨ إذا ٩ْؿت إ٣ٯ  ، ث٢ قٲؿٱٟ ػُةٱةه ! ٝ

ِٔ  ر ا٣نؼه ٠إ٫٣ٍ ٮِّ َى ٚكذضؽ٬ة دُ  - ٰٚ اٷقالم وٗٲؿه ٨٦ اٵدٱةن -ػؿى اُ  ٍح َق ٦ٞؽّ   ٠ُُذٍت  ٠أ٧٩ة ؛ ٫ ٰٚ ور

ُم و١٬ؾا " ٨ٔ ا٣ؼُةٱة  هُ ـّ ٪َ ٱكٮع وظؽه ٬ٮ ا٧٣ُ  ، واظؽاً  ٥٣ ٱؿد١ت ػُة   َة٬ؿٌ  ٬ٮ مؼٌه  ؽِّ َٞ ا١٣ذةب ُٱ

ِٝ  ؛ ٫ ٠ةن ٱ٪٢ٕٛ ثنؽةٍ ٩ة أ٩ّ ؿُ ؼجِ وٱُ  ، ا٧٣ٞؽس وٛةت ثٮ٣ف ا٣ؿقٮل ا٣عك٪ح ٰ كِّ ثعٲر ال أد٧٪ٯ أن ٱ١ٮن 
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 -٧٠ة أ٨ّ  -ودنةصؿ ٦ٓ ثُؿس أو ٱٮظ٪ة ثنأن ا٣ُٕةم  ، ٚٞؽ ٠ةن ٱذنةصؿ ٦ٓ ٝكةوقذ٫ ! اٵ٤ٔٯ

ُم ا٧٣ٞؽس  ٚة١٣ذةب ، أػؿى ثةٷًةٚح إ٣ٯ أ٦س٤ٍح  ؽِّ َٞ  -ٱٮقٙ  َس ةرَ ٦َ  #٧ٚسالً ، ا٣ضٮا٩ت ا٧٣ؼذ٤ٛح ٤٣نؼه ُٱ

إذ أراد ؛ ٨١٣ ٫٣ ٩ُٞح ٫ًٕٛ ، ٫ ٠ةن ػةد٦ًة ٦ُٲًٕة ٤٣ؿب أ٩ّ  وعٲٌط ! ا٣ذ٪ضٲ٥ ٰٚ ا٣ؼٛةء  -ػةدم ا٣ؿب 

وا١٣ذةب  ، قٲبحٌ  وصٮا٩ٌت  ظك٪حٌ  وا١٣سٲؿ ٨٦ اٵمؼةص ٣٭٥ صٮا٩ٌت  " ٦ٕؿٚح ا٣٘ٲت ٨ٔ َؿٱٜ ا٣ذ٪ضٲ٥

 ، مؼٍه  ٢١َّ ا٣٪ٞةط ا٣عك٪ح و ا٣٪ٞةط ا٣كٲبح ٣ زُ جؿِ وٱُ ،  ٠ة٢ٌ٦  ٫ ال ٱٮصؽ مؼٌه ٣٪ة أ٩ّ  ُط ًِّ ٮَ س ٱُ ا٧٣ٞؽ

ُِ ا٣ؾي ٥٣ ٱُ  ا٣ٮظٲؽُ  وٱكٮع ٬ٮ ا٣نؼُه  ِّٜ ؼ ٔ٪ؽ٦ة ٔىٯ وا٣ؽٱ٫  و٘ٲؿٌ  ظذٯ و٬ٮ ٢ٌَٛ  ،ا٣ؿب  ئ ٰٚ ظ

ٰ   ! ٔةد وأَةٔ٭٧ة الظٞةً  ٨٦ ٧ٔؿه ١٣٪٭٧ة ٔ٪ؽ٦ة  51أو ا٣ـ 57ٰٚ ا٣ـ ٥٤ٚ ٱىةظج٭٧ة ٧٠ة ٬ٮ ٦ذٮٝٓ ٨٦ وج

٫ ا٣ٲ٭ٮد أ٩ّ  ٠ُُذت وٱؼجؿ٩ة ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٰٚ  " ٥ و٠جؿ ظذٯ أوجط رصالً ٔةدا ووثؼةه دجٕ٭٧ة، ٚٞؽ د٤ّٕ 

ٰ   د٥٤ٕ ٦س٢ أي إ٩كةنٍ  د٥٤ٕ ا٣ُةٔح أي أ٫٩ ٥٣ ٱ٨١ ٱ٥٤ٕ ز٥ّ  ُِ ة ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ثة٣ؼُةٱة ٚ٭ٮ ٥٣ ٱُ أ٦ّ  " َجٲٕ ئ ؼ

 ٍّ ٚةٝؿأ ا١٣ذةب ، أن دٕؿف ظةل ا٣جنؿ  َت وإذا أردَّ " ٧٤٣ـاٱة وا٣ٕٲٮب  أ٦ٲ٨ٌ  دكضٲ٢ٌ ٣ؾا ٚة١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  ! ٝ

َت ا٧٣ٞؽس وإذا   ! ٱكةً ٝؽِّ  ىجُط ٦س٢ ثٮ٣ف ٝؽ ٱُ  ٧ٚضؿمٌ  ؛ ٚةٝؿأ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ، أن دؿى ورع ا٣جنؿأردَّ

ٌٍ  ةدٌ ٚىٲّ  ؛ ٤ٔٯ ٬ؽاٱح أي مؼٍه  وا٣ؿب ٝةدرٌ  ٬ؾا ٱ١٧٪ٟ  ٢ُّ ٠ُ  ! ٝةاؽ ا٣ٕة٥٣ ُط ىجِ ٗٲؿ ٦ذ٥٤ٕ ٝؽ ٱُ  ثكٲ

ث٢ ٱ١٧٪ٟ أن  ؛ إ٣ٯ درصح ا٧٣ةصكذٲؿ أو ا٣ؽ٠ذٮراه ٰٚ ا٤ٕ٣ٮم ثعةصٍح  ٤ٚكَخ  " ٝؿاءد٫ ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس

 " ٬ؾا دضؽه ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٢ُّ ٠ُ  ، ٝةدوا ا٣ٕة٥٣ - ٗٲؿ ٦ذ٧٤ٕٲ٨ -ٔةدٱٮن  دٞؿأ ٦ة ٫٤ٕٚ ٱٮظ٪ة وأمؼةٌص 

ة ٚٲ٧ة أ٦ّ  ، ا٣ؿب ٨ٔ ثٕي اٵ٦ٮر ثة٣ؿ٦ٮز ُث و ٝؽ ٱذعؽَّ  ، ا٣٪ُٞح ا٣سة٩ٲح دذ٤ٕٜ ثة٣ؿ٦ٮز ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس

٨١٣ ٦ة ٚ٭٧ذ٫ ٨٦ ٠الم ، ٱذ٤ٕٜ ث٧٤١ح ا٣ٞٲة٦ح ٰٚ ا٧٣ٕض٥ و٦ٕ٪ة٬ة ثةٵ٣ٙ وا٣الم وثؽو٩٭٧ة ٥٤ٚ أدأ٠ؽ ٦٪٫ 

# ٚة٣ٞٲة٦ح ٬ٰ ! وأ٨ّ أ٫٩ أقةء ا٣ٛ٭٥  ، ٧٤٠ح ا٣ٞٲة٦ح ا٧٣ّٕؿٚح أظؽ اٵ٦س٤ح ٤ٔٯ ا٣جٕر ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ أنّ 

والثؽ أ٫٩ أقةء ٚ٭٥  ٧٠سةٍل  أي أن وإٝح ا٣ٞٲة٦ح واردةٌ ، و٨٦ أ٦س٤ح ذ٣ٟ ٝٲة٦ح ٱكٮع ، ةم ٨٦ ا٧٣ٮت ا٣ٞٲ

ٰ   إ٣ٯ أ٦ؿٍ  نٲؿُ وال أٔذٞؽ أ٫٩ ٱُ  ، ا٣ذٕؿٱٙ ٣ؾا  -٧٠ة د٢ٕٛ ا٣ٞٮا٦ٲف  -ه ا٣ٞة٦ٮس دُ ٮرِ ٱُ  ٦سةٍل  دُ ؿَّ َض ث٢ ٦ُ  ؛ دٱ٪
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 ، ؿى إ٣ٯ ا٣جٕراٵػإظؽا٬ة إ٣ٯ ٝٲة٦ح ا٧٣كٲط و نٲؿُ دُ  ٚحٕؿَّ ٚح وٗٲؿ ا٧٣ُ ٕؿَّ ال أٔذٞؽ أن ٧٤٠ح ا٣ٞٲة٦ح ا٧٣ُ 

أػؿى و٬ٰ ظؽٱس٫ ٨ٔ دك٧ٲؿ ا٣ٮوةٱة ٰٚ  ٩٪ذ٢ٞ اٳن إ٣ٯ ٩ٍُٞح  " ٤ٔٯ اٵ٤ٗت أقةء ٚ٭٥ ا٣ذٕؿٱٙ

َّٰ # ا٣ى٤ٲت  ٵ٩٪ٰ  ال ٱذعؽث ثٮ٣ف ٨ٔ ا٣ٮوةٱة ٩ٛك٭ة ث٢ ٱذعؽث ٨ٔ اٵظ١ةم ا٣ذٰ أ٤َٞذ٭ة ا٣ٮوةٱة ٤ٔ

ٚة٣عؽٱر ٣ٲف ٤ٔٯ دك٧ٲؿ ، ٰٚ ا٣ى٤ٲت  ؿٌ ٧َّ َك ٞخ ٤ٔٯ ٱكٮع و٬ٮ ٦ُ جِّ َُ  ٚأظ١ةم ٬ؾه ا٣ٮوةٱة ؛ آز٥ٌ 

ٰ   ٚال ٦ٕ٪ٯ ٣ؾ٣ٟ، إ٫٩ ٠المٌ  ؛ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس و٠الم ا٣ؿب  ، وَة٬ؿةٌ  قحٌ ؽَّ َٞ ٚة٣ٞٮا٩ٲ٨ ٦ُ  ! ٗٲؿ ٦٪ُٞ

ا٧٣ٕ٪ٯ ٣ٲف دك٧ٲؿ  أي أنَّ  ،وا٣ٞٮا٩ٲ٨ د٭ؽف ٣ٌٛط ا٣ؼُةٱة ال ٧٣عٮ٬ة، وصةء ٱكٮع ٧٣عٮ ا٣ؼُةٱة

ّٰ ا٣ٮوة ٚ٭ؾه اٵظ١ةم ا٣ذٰ دٌٰٞ ثؾ٬ةثٰ  ، ٱة ث٢ دك٧ٲؿ ا٤٣ٕ٪ةت وا٣ٕٞةب ا٣ؾي دٛؿ٫ً ا٣ٮوةٱة ٤ٔ

َّٞ  ، ؿت ٰٚ ا٣ى٤ٲت ٦ٓ ٱكٮع٧ِّ ٤٣ضعٲ٥ ٬ٰ ا٣ذٰ ُق  ة ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ أ٦ّ " ة٬ة ٱكٮع ٚٞؽ ُو٤َِجخ ٬ؾه ا٤٣ٕ٪ح، ود٤

ٚٞؽ ٬ة٣٪ٰ ق٧ةع ذ٣ٟ  ، كٮعإ٣ٯ ٝٲة٦ح ٱ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ثأ٫٤٧٠ ٥٣ دؿد ٚٲ٫ إمةرةٌ  ثٞٮل ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ إنّ 

ّف  واظؽةٍ  اظذضخ إ٣ٯ دٝٲٍٞح !  ِٞ و٦ة  7ر٥ٝ  19اٷوعةح  -ٯ ٧ٚساًل ٣ؽٱ٪ة ٠ذةب ٦ذَّ ! ٵصؽ اٳٱح أ٩ة وا٣

ٱكٮع ٨ٔ ٩ٛك٫ ثٕؽ أن  ٱٞٮُل ظٲر  59ر٥ٝ  5اٷوعةح  -ا٣ؿؤٱة  ٛؿِ ٰٚ ِق  واردٌ  آػؿٌ  ٝج٤٭ة وثٕؽ٬ة ود٣ٲ٢ٌ 

ٰ  " # أوجط روظةً  ٠ةن اٵ٦ؿ واًط وال ٱ٨١٧ دٛكٲؿه ٤ٔٯ ٩عٮ آػؿ  "إ٣ٯ أثؽ اٳِثؽٱ٨ و٠٪ُخ ٦ْٲذًة و٬ة أ٩ة ظ

!!  ٰ  ٚةٳٱح واًعحٌ  ، وال ٱٮصؽ دالٔت ثةٵ٣ٛةظ أو أي مٰء ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢ رصاًل ٦ٲذًة و اٳن ٬ٮ رص٢ٌ ظ

٦ؿ ا٣ذة٣ٰ ٬ٮ ا٣عؽٱر ٨ٔ ا٣ذنٮٱل ظٮل ٢٬ ٬ؾا ٱنج٫ ا٧٣كٲط ٬٪ةك ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٘٣ٮض " اٵ وثكٲُحٌ 

ٚ٪ع٨ ال ٩ٕؿف ؛ ظٮل م٢١ ا٣ضكؽ ا٣ضؽٱؽ ا٣ؾي ؤؽ ا٣ؿب أن ٱ٧٪ع٫ ٤٣ؾٱ٨ ٱ٧ٮدٮن ٰٚ قجٲ٢ ا٧٣كٲط 

ؽ ٚؾ٣ٟ ا٣ضكؽ ا٣ضؽٱ ، وزة٩ٲًة دػ٢ ا٣٘ؿف واٵثٮاب ٤٘٦ٞحٌ ، ٚأوالً اػذؿق ٱكٮع ا٣ضؽران  ، ا١٣سٲؿ ٔ٪٫

ٚٞؽ قةر ٱكٮع  ؛ ذٛةءػاالوزة٣سًة ٱجؽو ذ٣ٟ ا٣ضكؽ ٝةدرًا ٤ٔٯ  ، ٤ٔٯ ا٣عٮاصـ ا٣ُجٲٕٲح ِت ٤ُّ َ٘ ٤ٔٯ ا٣ذَّ  ٝةدرٌ 

٦ٓ از٪ٲ٨ ٨٦ ظٮارٱٲ٫ ثٕؽ ٝٲة٦ذ٫ ٨٦ ا٧٣ٮت ٨١٣ ٔٲ٪ٲ٭٧ة أ٦ك١خ ٨ٔ ٦ٕؿٚذ٫ و٥٬ ٰٚ ا٣ُؿٱٜ إ٣ٯ 

جـ ا٣ؾي ٠كؿه ٪ـل و٩ةو٣٭٧ة ا٣ُؼ ح وذ٬ت ٦ٕ٭٧ة إ٣ٯ ا٧٣َق ؽَّ َٞ ا٧٣ُ ١ُُذت ٝؿٱح ٧ٔٮاس و٢ّ ٱٮًط ٣٭٧ة ا٣



 هم ُصهة انًسٍح حقًا؟: حىاز تٍٍ اندكحىز ذاكس َاٌك وانقس زكٍ اندٌٍ هُسي )يثّشس يسٍحً عستً( حىل يىضىع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
44 

 

ػؿون ٥٣ ٥ دٕؿ٫ٚ، ث٢ ٬٪ةك آ٦ؿٱ٥ ا٧٣ضؽ٣ٲح ٣ٲكخ ا٣ٮظٲؽة ا٣ذٰ ٣ أي أنَّ ! ٚة٩ٛذعخ ٔٲ٪ة٧٬ة ؤؿٚةه 

٠ةن ٝةدرًا  ؛ ذ٣ٟ ا٣ضكؽ ٣ؽٱ٫ مٰء ٧٦ٲـ ٱجؽو أنَّ  ! ٱٕؿٚٮه ظذٯ ٠نٙ ٬ٮ ٨ٔ ٩ٛك٫ ٣ٲٕؿٚٮه ٨٦ ذ٣ٟ

!  ٚٞؽ ٠ة٩خ ٦سٞٮثحً  ًا ٰٚ ٱؽه ؛ـَ ٲَّ ٧َ أراد أن ٱٕؿض مٲبًة ٦ُ  ّ٭ؿ ٱكٮع ٱؽه؟ ٵ٫٩، و٧٣ةذا أ ٤ٔٯ د٘ٲٲؿ ٬ٲبذ٫

 ، ٵن أظؽ ا٣ض٪ٮد صؿظ٫ ٰٚ صة٩ج٫ ؛ ٧٠ة أرا٥٬ صة٩ج٫! ٩ة ٱكٮع ا٩ْؿوا، أ٩ة ٬ٮ، ا٩ْؿوا ا٣ٯ ا٣سٞت، أ

وةثذ٫ ، ا٣ٕال٦ةت ا٣ذٰ أ ٬ؾا ا٣ضكؽ ٤ٔٲ٫ ٔال٦ةت ا٣ى٤ت ! ػؿمؼىًة آ ٩ة ٣كُخ أ ! ٩ة ٱكٮعا٩ْؿوا أ

١٣٪٪ة ال  ، ٨٦ ا٣ضكؽ ا٣ٞؽٱ٥ ٠ةن ٚٲ٫ مج٫ٌ  - ٫٩ صؽٱؽر٥ٗ أ -ا٣ضكؽ ا٣ضؽٱؽ  إ٣ٯ أنَّ  نٲؿُ ٧٦ة ٱُ  ، ٭ة٣ َض ؿَّ َٕ ودَ 

ٱ٨١٧ ٨٦ ، و أ٥ْٔ   صؽٱؽٍ  ، ذو ٦ضؽٍ  ػةرٌق  ٥٤ٕ٩ ا١٣سٲؿ ٨ٔ ذ٣ٟ ا٣ضكؽ ا٣ضؽٱؽ ٢٠ ٦ة ٫٧٤ٕ٩ أ٫٩ صكؽٌ 

 زةرٌ ٫ اػذؿاق ا٣ضؽران و٬٪ةك آًة ٚٲ١٧٪٨١٣ ٝؽ ال ٩ؽر٫٠ أظٲة٩، ٨٦ ا٧٣ٮت  ٝةمَ  ٫ مؼٌه ػال٣٭ة ٦ٕؿٚح أ٩ّ 

أ٦ة ٚٲ٧ة  " ٬ؾا ٦ة ٠ةن ٱعةول ٱكٮع إزجةد٫ ! ـٌ ٲَّ ٧َ ٦ُ  ، مٰءٌ  ٫٩ ٬ٮ٣ٲسجخ ٣٭٥ أ ؛ ٱة٬ة٤ٔٯ ا٣ضكؽ، أرا٥٬ إ

 زؿي   ٤ٔٯ أن ا٣ٞجؿ ٠ةن ٣نؼٍه  لُّ ٱؽُ  واًٌط  ٚٞؽ ورد ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٠المٌ  ، ٱذ٤ٕٜ ثةدكةع ظض٥ ا٣ٞجؿ

اٵ٦ؿ ال  ، ث٢ قٲؼذةر ٝجؿًا واقًٕة رظجًة ٣ٲ٥ٌ ص٧ٲٓ أٚؿاد ٔةا٤ذ٫ ؛ و٘ٲؿٍ  ٨٣ ٱٞج٢ ثٞجؿٍ  زؿي   ومؼٌه  ،

 –وا٣ٮارد  ، ٣ٲف ٬ؾا ثة١٧٣ةن ا٧٣الا٥ ٫٣ ! ث٧ٞجؿة ٚة٧٣ؿء ال ٱٕٲل ٰٚ ٝجؿٍ  ؛ ٱذ٤ٕٜ ثعٲةة ٱكٮع ٰٚ ا٣ٞجؿ

٣ذ٥ٌ ص٧ٲٓ ؛  واقٕحً  زؿي   وا٣ُجٲٰٕ أن د١ٮن ٦ٞجؿة مؼٍه ، مؼىًة زؿٱًة  هُّ ُؼ ا٣ٞجؿ ٠ةن ٱَ  أنَّ  - ثٮًٮٍح 

ٍٙ  ٥ أنَّ ٠ُ ؿُ ٠ِّ ذَ أن اُ  دُّ زة٩ٲًة أوَ  " أٚؿاد أقؿد٫ دؿصٓ إ٣ٯ  ٔةدةٌ  - ثؽالً ٨٦ دٚ٪٭٥ ٰٚ ا٣ذؿاب - د٨ٚ ا٧٣ٮدٯ ٰٚ ٠٭

ػؿى أذةد ثٕي اُ  وٰٚ أوٝةٍت ، ٰٚ ثٕي ا٣عةالت ٠ةن ا٧٣ٮدٯ ُٱؽٚ٪ٮن ٰٚ ا٣ذؿاب ، أٱةم إثؿا٬ٲ٥ 

٠ؾ٣ٟ ُوًٓ صس٧ة٩ة إثؿا٬ٲ٥ ، خ ا٧٣ٮدٯ ٰٚ ا١٣٭ٮف ًَٕ ٨١٣ ا٣٘ة٣جٲح وَ ، اٵمؼةص ظؿق صسر ٦ٮدة٥٬ 

ٍٙ  وقةرة ٰٚ ٝجؿٍ  و١٬ؾا ا٦ذ٤ٟ ذ٣ٟ ا٣ؿص٢ ا٣سؿي ٠٭ًٛة ظضؿٱًة ٱ٤ٲٜ ، و٥٣ ُٱؽٚ٪ة ٰٚ ا٣ذؿاب  ٤ٔٯ ٬ٲبح ٠٭

٫٠ ٣ٞؽ ظؿّ  # ثٮًٮٍح  و٦ؾ٠ٮرةٌ  واٷصةثح ٦ٕؿوٚحٌ  ؟ ا٣عضؿ كِ ؿُّ َع ٨ٔ قجت دَ  قةا٢ٌ  ٝؽ ٱكأُل  " ث٫ وثأقؿد٫

ٚة٬ذـت  ؛ ك ا٣عضؿوظؿّ  ْٔٲ٥ٌ  ٌٟ ظٌؿ ٤٦ََ  ! آػؿ ٦ة ظٌؿت ٦ؿٱ٥ ا٧٣ضؽ٣ٲح أو مؼٌه ا٣ؿب ٔ٪ؽ ُٟ ٤٦ََ 
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ٚأػجؿت ا٧٣الا١ح ا٧٣ؿأدٲ٨ أال دؼةٚة ٚإن د٤ٟ ا٣٭ـة ال  ، اٵرض وقٍٞ ا٣ض٪ؽٱةن ٦٘نٲًة ٤ٔٲ٭٧ة ٨٦ ا٣ؼٮف

ن ٱكٮع وأرد٭٧ة ا٧٣الا١ح أ -أ٩ة أمؿح ثأ٣ٛةّٰ ا٣ؼةوح  - ؿٱ٨اٵػد٭ؽف إ٣ٯ إػةٚذ٭٧ة ث٢ إ٣ٯ إػةٚح 

٣ٲف ٰٚ ا٣ٞجؿ ٚٮصؽدة ا٣ٞجؿ ػة٣ٲًة ٠ةن ذ٣ٟ ٬ٮ ٬ؽف دظؿصح ا٣عضؿ ٷزجةت أن صس٧ةن ٱكٮع ٣ٲف 

ال د٤ٲٜ ،  -ال أدري ا٣ٲٮم ٠ٲٙ ٬ٰ  –٨ٛ١ ث٭ة ا٧٣ٮدٯ ، ٚة٨ٛ١٣ ال ٱ٤ٲٜ ث٫ د٤ٟ ا٣ؼؿق ا٣جٲٌةء ا٣ذٰ ٱُ  ثؽاػ٫٤

ا٣٪ُٞح ا٣ذة٣ٲح دذ٤ٕٜ ثآٱح  " ا٣ٞجؿ ٬ؾا ٬ٮ دٛكٲؿ قجت ادكةع ، ٮًٓ ٰٚ أظؽ ا٣ضٮا٩تث٭ة وٱُ  َّٙ ٤َ ثأن ٱُ 

٥٣ ٱ٢ٞ ٱكٮع إ٫٩ قٲؽػ٢ ٰٚ  """ " ا٣عٮت زالزَح َاٱةمٍ ٧٠ة ٠ةن ٱٮ٩ةن ٰٚ ث٨ُِ "# ٝةل ٱكٮع 1ٱٮ٩ةن ا٣٪جٰ 

أٱةم ٰٚ ا٣جعؿ ث٢ ٝةل إ٫٩ قٲ١ٮن ٦س٢  ٥ٚ4 ا٣عٮت و٥٣ ٱ٢ٞ إن ا٣عٮت قٲجذ٫ٕ٤ وإ٫٩ قٲجٞٯ ثؽاػ٫٤ 

ًة ٚأقأ٫٣# ٢٬ اثذ٤ٓ ا٣عٮت اٳٱح ظؿٚٲّ  ؿُ كِّ َٛ أ٦ة ٨٦ ٱُ  " اٵرض أٱةم ٰٚ ث٨ُ 4أي أ٫٩ قٲجٞٯ  ، ٱٮ٩ةن

 ٍٙ ـٌ ؛ ٚٲ٧ة ٱنج٫ ا٧٣ٞجؿة  أو ٝجؿٍ  ٱكٮع؟ ثة٣ُجٓ ال، ث٢ ثٰٞ ٱكٮع ٰٚ ٠٭ أٱةم  4، ٧١ٚة ثٰٞ ٱٮ٩ةن إ٫٩ ر٦

ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس أن ٱكٮع ٝةم ٰٚ  زة٩ًٲة ٦ؾ٠ٮرٌ " أٱةم  4ٰٚ ث٨ُ ا٣عٮت ثٰٞ ٱكٮع ٦ؽٚٮ٩ًة ٰٚ ا٣ٞجؿ 

قةٔح أو ٱعؽد ٔؽد ا٣ؽٝةاٜ وا٣سٮا٩ٰ ث٢ ذ٠ؿ أ٫٩  15ٲٮم ا٣سة٣ر و٥٣ ٱعؽد ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس أن ا٣ٲٮم ا٣

قٲٞٮم ٰٚ ا٣ٲٮم ا٣سة٣ر و٥٣ ٱؾ٠ؿ ا٣كةٔح ا٣ذٰ ٝةم ٚٲ٭ة ثة٣ٌجٍ ٢٠ ٦ة وو٤٪ة أ٫٩ ٰٚ ا٣ىجةح ا٣جة٠ؿ ٥٣ 

٨١٣  """" مةرف ٤ٔٯ اال٩ذ٭ةء أٔذٞؽ أن وٝذٰ ! """" ٱ٨١ ٦ٮصٮدًا ال ٥٤ٕ٩ ا٣كةٔح ا٣ذٰ ٝةم ٚٲ٭ة ثة٣ذعؽٱؽ

ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  دَ رَ وَ #  واظؽةٍ  دٮًٲط ٩ُٞحٍ  رٱؽُ ث٢ اُ  """ دٝةاٜ ٠ة٤٦ح 5ال أظذةج  """ ٣ؽّي ٩ُٞح أػٲؿة

،  611ث٢ ٬ٰ ا٦ذٲةز ٤٣ؾٱ٨ آ٦٪ٮا، ؤؽد٥٬  ؛ ٨٣ ٱ٪ة٫٣ ا٣ض٧ٲٓ أن رؤٱح ٱكٮع ثٕؽ ٝٲة٫٦ ٨٦ ا٧٣ٮت مؿٌف 

َِ مؼه أ٦ّ  611، ظٮا٣ٰ  آػؿون 15و ٨٦51 ثٲ٪٭٥ ظٮارٱٮه ا٣ـ  ة ثةٰٝ اٵ٦ح ا٣ٲ٭ٮدٱح ٚإ٩٭ة ٥٣ دع

ثكجت ٠ٛؿ٬ة وػٲة٩ذ٭ة ورٌٚ٭ة ٣ذٕة٣ٲ٥ ا٣ؿب، ٚض٧ٲٓ أٚؿاد ا٣ٲ٭ٮد ٥٣ ؛ ثنؿف رؤٱح ٱكٮع ثٕؽ ٝٲة٫٦ 

٣ؾا أ٤َت ٦٪٥١ ص٧ٲًٕة ا٣ٲٮم أ٩ذ٥ أٱًٌة أال دٞكٮ ٤ٝٮث٥١ ودكٲؿوا " ٱؿوا ٱكٮع ثٕؽ أن ٝةم ٨٦ ا٧٣ٮت 

 َث ؽَ ٝٮا ٦ة َظ ؽِّ َو ، ٵن ا٣ؿب قٲ١نٙ ٥١٣ ٨ٔ ٩ٛك٫ إذا قؿد٥ ٰٚ َؿٱٜ اٷٱ٧ةن  ٤ٔٯ درب ا١٣ةٚؿٱ٨
                                                           

1
 أٌاو 4الحظىا كٍف ٌحهسب انِقّس يٍ ذكس كهًة ثالخ نٍال ، وٌقىُل فقط  - 
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 ؛ إذا ٤٤ّذ٥ دضةد٣ٮن ٧٠ة ٢ٕٚ ا٣ٲ٭ٮد " وقٲ١نٙ ٥١٣ ٨ٔ ٩ٛك٫؛ ا٣ؿب ٥١٣  ٱحَ واٝج٤ٮا ٬ؽّ  َة٬ؿٍ  ثإٱ٧ةنٍ 

 ٰٚ ٤ٝٮث٥١أدػ٤ٮه  ، إٱة٥٠ و٢ٕٚ ذ٣ٟ، آ٦٪ٮا ث٫ ا٤٣ٲ٤ح ! ٦ُؿودٱ٨ و٦٪جٮذٱ٨ # ٚكٲ٪ذ٭ٰ ا٣عةل ث٥١ ٦س٤٭٥

 "م١ؿًا ٥١٣  " وقذعْٮن ث٧٘ٛؿة ػُةٱة٥٠ وٝٲة٦ح ٨٦ ظ٥١ ا٧٣ٮت ا٣ىةدر ثع٥١ٞ ؛

 ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ#

ّف - ِٞ  56م رده ٧٣ؽة واٳن أدٔٮ ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ٣ٲٞؽّ " ، ثٞٲخ دٝٲٞح او از٪ٲ٨ ٣ٟ ”ر٠٪ٰ“م١ؿًا ٣ٟ أٱ٭ة ا٣

  "دٝٲٞح

 

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ٩ةاٲٟ#

، أٔٮذ ثةهلل ٨٦  ة ثٕؽأ٦ّ  " هلل، و٤ٔٯ آ٫٣ ووعج٫ أص٧ٕٲ٨ا٣ع٧ؽ هلل وا٣ىالة وا٣كالم ٤ٔٯ رقٮل ا

َٜ ا٣جة٢َُ إنَّ ا٣ْجة٢ََ ٠ةن َز٬ُٮٝةً )) #  ا٣نٲُةن ا٣ؿصٲ٥، ثك٥ اهلل ا٣ؿظ٨٧ ا٣ؿظٲ٥ ُّٜ وَز٬َ ٢ صةء ا٣ع ُٝ  ((و

َؽًة ٦ِّ  *َربِّ اْمَؿْح ٣ِٰ َوْؽِري )) #ثك٥ اهلل ا٣ؿظ٨٧ ا٣ؿظٲ٥ ْٞ ُٔ ْؿ ٣ِٰ َا٦ِْؿي َواْظ٢ُْ٤  ُ٭ٮا  *٨ ٣َِّكة٩ِٰ َوَٱكِّ َٞ ْٛ َٱ

ْٮ٣ِٰ ّف  "((َٝ ِٞ ُٝ  ا٧٣ٮٝؿ إنّ  ”ر٠٪ٰ“ٝةل ا٣ ّٰ ٤ذُ ٦ة  !! ؿ٩ة ث٢١ اٷصةثةت ا٧٣٪ُٞٲح ؼجِ ٧ة قٲُ و٠أ٩ّ  ؛ ٫ ٗٲؿ ٦٪ُٞ

و٠ٮ٩ٮا  - إن مةء اهلل -ثة٣ذٛىٲ٢  ٩ُٞح ا٣ذٰ ذ٠ؿد٭ة وقأرد ٤ٔٯ ٢٠ ٩ُٞحٍ  55وثة٢ٕٛ٣ د٪ةول ا٤ٞ٣ٲ٢ ٨٦ ا٣ـ

ّف  ث ث٧٪ُٞٲٍح ٨٦َ ا٣ؾي ٱذعؽ # أ٩ذ٥ ا٣ع٥١ ِٞ ّف إ٫٩ ٥٣ ٱذعٜٞ ٨٦ دٕؿٱٙ ٧٤٠ح ٝٲة٦ح  ؟  # أ٩ة أم ا٣ ِٞ ٝةل ا٣

 ُٝ ٝٲةم # ٚح ثأ٣ٙ والم دٕ٪ٰ ٰٚ ا٣ٞة٦ٮس ؿَّ َٕ ٧٤١ٚح ا٣ٞٲة٦ح ا٧٣ُ  ؛ ٤ُخ ٰٚ ا٣ٞة٦ٮس ١٣٪٫ واٚٞ٪ٰ ٚٲ٧ة 

ّف أن ٱذٜٛ ٦ٓ ا٣ٞة٦ٮس ٚٲ٧ة أورد ِٞ ه ٵ٫٩ ٝؽ ا٧٣كٲط ثٕؽ ا٧٣ٮت وا٣ٞٲة٦ح دٕ٪ٰ ا٣جٕر أ٩ة ال أ٤َت ٨٦ ا٣

،  ال ٱذٜٛ، وأ٩ة أٱًٌة ٝؽ ال أدٜٛ ٦ٓ ا٣ٞة٦ٮس ٚٲ٧ة ٱٮرده ١٣٪٫ الثؽ أن ٱذٜٛ ٦ٓ ا٣ٮارد ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس

اٵصكةد ا٣ذٰ  إنّ "# 55ر٥ٝ  56اٷوعةح  -ثٮ٣ف ا٣ؿقٮل ٰٚ رقة٣ذ٫ اٵو٣ٯ إ٣ٯ أ٢٬ ٠ٮر٩سٮس  ٱٞٮُل 
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 47ر٥ٝ  11اٷوعةح  -ٰٚ ٠ذةب ٣ٮٝة  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا٧٣كٲط ٔٲكٯ  ٱٞٮُل و،  "دٞٮم دىجط روظة٩ٲح

 ٱٞٮُل أم ال؟  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -٢٬ دؤ٨٦ ثة٧٣كٲط  "إ٩٭٥ ٦س٢ُ ا٧٣الا١ح و٥٬ أث٪ةُء اهلِل ا ْذ ٥٬ أث٪ةُء ا٣ٞٲة٦ِح "#

٩ُٞح ا٣ذٰ ذ٠ؿد٭ة دسجخ أ٫٩  55ا٧٣كٲط إ٫٩ ١٣ٰ ٱٞٮم ٨٦ ا٧٣ٮت الثؽ أن ٱ١ٮن روظًة ال مؼىًة ظٲًة وا٣ـ

ِٞ " ٠ةن ظٲًة  ٤ِٲِت "ثة٣ى٤ٲت  ةٌ ؿَ ٧َّ َك ّف إن ا٣ٮوةٱة ٦ُ وٝةل ا٣ ةُه ِثة٣ىَّ ؿًا إٱَّ ٨٦ ٝةل ذ٣ٟ؟ ثٮ٣ف و٣ٲف  "٦َُك٧ِّ

ٚة٧٣كٲط ! ، ا٣ذٰ د٪ةٝي دٕة٣ٲ٥ ا٧٣كٲط 55ر٥ٝ  1اٷوعةح  - ثٮ٣ف ٰٚ رقة٣ذ٫ إ٣ٯ أ٢٬ ٠ٮ٣ٮقٰ! ""أ٩ة 

ْن َاردَت َان َدْؽُػ٢َ ا٣ع"# 58-57ر٧ٰٝ  :5اٷوعةح  -ٯ ٰٚ ٠ذةب ٦ذّ  ٱٞٮُل  ِِ ا٣ٮوةٱةا  أي أن  "ٲةَة ٚةظٛ

٤ِٲِت "ثٮ٣ف#  ٱٞٮُل ا٣٪ضةة ثعِٛ ا٣ٮوةٱة، ثٲ٪٧ة  ةُه ِثة٣ىَّ ؿًا إٱَّ ّف إن ص٧ٲٓ أ٧ٔة٥١٣  ٱٞٮُل و "٦َُك٧ِّ ِٞ ا٣

،  ٔؽم وٝٮع ا٣ى٤ت خُّ ا٣ىة٣عح ٨٣ دٛٲؽ وإ٫٩ ثال وإٝح ا٣ى٤ت ٨٣ ٱ١ٮن ١٤٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٝٲ٧ح وٝؽ أزجَ 

ث ٨ٔ ٝٮ٣ٰ إ٫٩ ال دٮصؽ آٱح واظؽة ٰٚ ا١٣ذةب # دعؽَّ 4ا٣٪ُٞح " خ ٧ُ ٥٣ ٱ -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ٚة٧٣كٲط ٔٲكٯ 

٣ٲف ٬ٮ ٬٭٪ة " # ٱٞٮُل ا٣ؾي  7ر٥ٝ  19اٷوعةح  - ٯا٧٣ٞؽس دذعؽث ٨ٔ ا٣ٞٲة٦ح واٝذجف ٨٦ ٠ذةب ٦ذّ 

بُّ ٦ٌُُضًٕة ٚٲ٫ َٓ ا٣ؾي ٠ةن ا٣ؿَّ َؿا ا٧٣ٮً ُْ ة ا٩ م وردت ٧٤٠ح ٝةم و٣ٲف ُثٕر وٝة " ٵ٫ُ٩ ٝةم ٧٠ة ٝةَل" ٧ُ٤٬َّ

  ٰ ّف إ٫٩ رأى ٚذةة  ، ٚأ٩ة أ٩ةم وأٝٮم ٨٦ ا٣٪ٮم ؛ دٕ٪ٰ أ٫٩ ظ ِٞ  - َجًٞة ٫٣ -٢٬ ٧٤٠ح ٝةم دٕ٪ٰ ُثٕر؟ ٝةل ا٣

ِٕ  "" ثؽٔةء ا٧٣كٲط أن ٱعٲٲ٭ة ٨١َ ٧َّ ودَ  ، ٠ة٩خ ٦ٲذح ِٕ  ُخ سَ ٢٬ ُث ّف؟ ال، ث٢ ُا٩ ِٞ و٠ؾ٣ٟ  ! خَن ا٣ٛذةة أٱ٭ة ا٣

ِٕ  ٤ٲت ؛، و٥٣ ٱ٥ٞ ٨٦ ا٧٣ٮت ٤ٔٯ ا٣ىا٧٣كٲط ٔٲكٯ ٥٣ ُٱجٕر  ّف  ! لث٢ ُا٩ ِٞ  إنّ  # ا٣٪ُٞح ا٣ؿاثٕح ٝةل ا٣

 ! إ٧٩ة ٬ٮ اٚذؿاٌض  ؛ ٥٣ ٱؿد ذ٣ٟ ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ، ث ٨ٔ اػذؿاق ا٧٣كٲط ٤٣ضؽارا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس دعؽّ 

 ٌٓ ٱ١٧٪٪ٰ دٮًٲع٫ ثنؿح ثٕي  ! إ٫٩ اٚذؿاٌض  ! ث ٨ٔ ذ٣ٰٟٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٱذعؽّ  ٥٣ ٱؿد ٦ٮً

ّف  " ٮٝخ ٨٣ ٱك٧ط ٨١٣ٰ٣ ا٣ "" ا٣ؼ٤ٛٲةت ٨ٔ ا٧٣ٮًٮع ِٞ ا٧٣كٲط أرى ظٮارٱٲ٫ ٱؽٱ٫  إنَّ # ٠ؾ٣ٟ ٝةل ا٣

ّف  - (ثةقذٮر)"" ٨٦َ ٝةل ذ٣ٟ؟ إ٫٩ ورص٤ٲ٫ ٣ٲؿٱ٭٥ ا٣سٞٮب  ِٞ ٚة٧٣كٲط  ! و٣ٲف ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس -اق٥ ا٣

٩ِّٰ َا٩َة ٬َُٮ" ُصكُّ “ : 48ر٥ٝ  15اٷوعةح  - ٰٚ ٠ذةب ٣ٮٝة ٱٞٮُل  # ا  َّٰ ُؿوا َٱَؽيَّ َوِرْص٤َ ُْ نَّ ُا٩ْ ة  َٚ ُؿوا  ُْ ٮ٩ِٰ َوا٩ْ
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ةٌم ٧ََ٠ة َدَؿْوَن ٣ِٰ َْ ِٔ وَح ٣َْٲَف ٫َُ٣ ٣َْع٥ٌ َو ، إ٩٭ة آزةر ٦كة٦ٲؿ"""  زةر ٰٚ ا٣ٲؽ٬ٮ ٥٣ ٱ٢ٞ ا٩ْؿوا إ٣ٯ اٳ 1 ”ا٣ؿُّ

 ٩ة٣٭٥ أ ٲٞٮُل را٥٬ ٱؽه ٣، أ راد رؤٱح ذ٣ٟ ٰٚ ا٣٘ؿٚح ا٤ٕ٣ٲة""" دٮ٦ةس أ راده دٮ٦ةس٬ؾا ٥٣ ٱ٫٤ٞ ! ٬ؾا ٦ة أ

ُٞ ٣ٲسجخ ٦ةذا؟ ٣ٲسجخ أ٣كخ روظًة ،  ّف  7ا٣٪ُٞح " ٥ ٨٦ ا٧٣ٮت ٫٩ ٥٣ ٱ ِٞ ٌٟ # ٝةل ا٣  إن ا٣ٞجؿ واقٓ ٵ٫٩ ٤٦

ٚٞؽ ٠ةن ٝجؿ ا٣ٲ٭ٮدي ا٣سؿي ذو ا٣٪ٛٮذ ٱٮقٙ ؛ و٬ٮ ٦ة أػجؿد٥١ ث٫ ٰٚ ٦عةًؿدٰ ثة٢ٕٛ٣  زؿي   ٣ؿص٢ٍ 

ِٙ ٔ٪٥١ د٤ٟ ا٣عٞٲٞح، ٥٣ اُ  ا٣ؿا٦ٰ ّف ٧٣ةذا ُدظؿِ   8ا٣٪ُٞح  " ػ ِٞ  ثأن ٤٦َٟ ا٣ؿب دظؿص٫ ج ا٣عضؿ؟ أصةب ا٣

ّف ٣ٲؿى ا٣ض٧ٲٓ أن ا٧٣كٲط ٣ٲف ، ٨٦ دظؿج ا٣عضؿ ""و إ٧٩ة ٧٣ةذا دؽظؿج ا٣عضؿ ؟ أ٩ة ٥٣ أقأل  "" ِٞ وٝةل ا٣

٧ٚة ، ج ٣ٲؿى ا٣٪ةس أن ا٧٣كٲط ٣ٲف ٰٚ ا٣ٞجؿ ٤ٔٯ أن ا٣عضؿ ُدظؿِ  - صؽالً  –إذا واٚٞذٟ ، ٰٚ ا٣ٞجؿ 

أن  11اٷوعةح  -ورد ٰٚ إ٩ضٲ٢ ٱٮظ٪ة  ! ٠ًة؟ ٚٞؽ ٠ةن ١ٛ٦ٮ٠ًة و٦ٮًٮٔةً ًؿورة وصٮد ا٨ٛ١٣ ١ٛ٦ٮ

وال ٱٮصؽ إصةثح  57اٷوعةح  - وورد ذ٣ٟ ٰٚ إ٩ضٲ٢ ٦ؿٝف ، ا٨ٛ١٣ أو ا٧٣٪ؽٱ٢ ٠ةن ١ٛ٦ٮ٠ًة و٦ٮًٮٔةً 

ٰ   ! ا٣كجت ا٣ٮظٲؽ ٬ٮ أن ا٧٣كٲط ٠ةن ظٲةً """٨ٔ ا٣كجت  ظؿصح ا٣عضؿ" وصت ٤ٔٲ٫ ٟٚ ا٨ٛ١٣ ود وٵ٫٩ ظ

ّف ٠ؾ٣ٟ ٝ ِٞ ٢٬ ٤ٝخ إن ا٧٣كٲط ذ٬ت إ٣ٯ ا٣عٮت ؟ ا١٣الم  إن ا٧٣كٲط ٥٣ ٱؾ٬ت إ٣ٯ ا٣عٮت !!# ةل ا٣

 ٧٠ة ٠ةن ٱٮ٩ةُن ٰٚ ث٨ُِ ا٣عٮت"#  51-49أرٝةم  51اٷوعةح  -ٯ ا٧٣كٲط ٰٚ إ٩ضٲ٢ ٦ذَّ  ٱٞٮُل واًط، 

٩كةِن ٰٚ ٤ٝت اٵرِض زالَزَح َاٱةٍم وزال زالزح َاٱةٍم وزالَث ٣ٲةٍل ١٬ؾا ٥٣ ٱ٢ٞ ا٧٣كٲط  "َث ٣ٲةٍل ٱ١ٮن اث٨ اال 

ّف ال ٱٛ٭٥ ٠الم ا٧٣كٲط  ، ٣ٲةل ٰٚ ث٨ُ ا٣عٮت 4أٱةم و 4إ٫٩ قٲجٞٯ  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  - ِٞ ٱجؽو أن ا٣

٩كةِن ٰٚ ٤ٝت  "٧٠ة ٠ةن ٱٮ٩ةُن ٰٚ ث٨ُِ ا٣عٮت زالزح َاٱةٍم وزالَث ٣ٲةٍل ١٬ؾا"ا٣جكٲٍ  ٱ١ٮن اث٨ اال 

أدخ ٦كأ٣ح ثٞةء ا٧٣كٲط ٰٚ ث٨ُ ا٣عٮت؟ اٳٱح ٰٚ ٗةٱح  ٨٦ أٱ٨"" اٵرِض زالَزَح َاٱةٍم وزالَث ٣ٲةٍل 

ا٣ٮًٮح، ٧٠ة ثٰٞ ٱٮ٩ةن ٰٚ ث٨ُ ا٣عٮت قٲجٞٯ اث٨ اٷ٩كةن ٰٚ ث٨ُ اٵرض ٠ةن ٱٮ٩ةن ظٲًة و١٣ٰ 

٨١٣ ١٣ٰ ٱعٜٞ "" ٮن إ٫٩ ٠ةن ٦ٲذًة ٱٞٮ٣ُ ٨١٣ ا٧٣كٲعٲٲ٨ !  ٚالثؽ أن ٱ١ٮن ظٲةً  ؛ ا٧٣كٲط ا٣٪جٮءة َٜ ِّٞ َع ٱُ 

ّف دعؽَّ  ، ت أن ٱ١ٮن ظٲةً ا٣٪جٮءة ٱض ِٞ ث ٨ٔ ٔة٢٦ ا٣ٮٝخ وأ٩ة أدٜٛ ٫ٕ٦ ٰٚ أن ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٨١٣ ا٣
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ؿٱ٨  ، ٝةل إن ا٧٣كٲط ٝةم ٰٚ ا٣ٲٮم ا٣سة٣ر ٧٦ة ٱٕ٪ٰ أ٫٩ ظٜٞ ا٣٪جٮءة ٨٦ صة٩ت ا٣ٮٝخ ٨١٣ ثٕي ا٧ُ٣َجنِّ

ّف ػاٳا٧٣كٲعٲٲ٨  ِٞ قةٔح  15ثة٣ٌؿورة ا٣ٲٮم ال ٱٕ٪ٰ  إنّ # ؿٱ٨ ا٣ؾٱ٨ دعؽزخ إ٣ٲ٭٥ ٝة٣ٮا ٧٠ة ٝةل ا٣

ؿٱ٨# إذا وو٤خ ٩ٲٮٱٮرك ا٣كةٔح  ،وعح ذ٣ٟ  - صؽالً  –وقأٚذؿض  ، ٠ة٤٦ح ّ٭ؿًا ٱٮم  1أػجؿ٩ٰ أظؽ ا٧ُ٣َجنِّ

،  االز٪ٲ٨ وٗةدرد٭ة ٰٚ ا٣ىجةح ا٣جة٠ؿ ٨٦ ا٣ٲٮم ا٣ذة٣ٰ وقأ٣٪ٰ مؼه ٨ٔ ٔؽد اٵٱةم ا٣ذٰ ٌٝٲذ٭ة ٬٪ةك

ثة٣ؿ٥ٗ ٨٦  -٤ٔٯ أ٫٩ ٌٝٯ ٱٮ٦ٲ٨  - صؽالً  –واٜٚ ١٣٪٪ٰ قأ ! ٰٚ ا٣ٮاٝٓ ؼُئٌ إ٫٩ ٦ُ  ! نٱٮ٦ة # ٚكأٝٮل

ّف ، ق٪ٮاٜٚ ٤ٔٯ أ٫٩ ٌٝٯ ٱٮ٦ٲ٨  -قةٔح  15أ٫٩ ٥٣ ٱ٢٧١  ِٞ  -٨١٣ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ا٣ؾي اٝذجف ٦٪٫ ا٣

 ، ٠ة٢ٍ٦  ٨٦ ا٣ٲٮم ث٧سةثح ٱٮمٍ  اً إن ا٧٣كٲط ٝةم ٰٚ ا٣ٲٮم ا٣سة٣ر وٱ١٧٪٪ة أذجةر صـء ٱٞٮُل  -وأ٩ة أدٜٛ ٫ٕ٦ 

ّف و٥٣ أُػ ٤ٚ٪ٛؿض أ٩٪ٰ واٚٞخ  ِٞ  ٦ذأػؿٍ  ٠إدػةل ا٧٣كٲط ا٣ٞجؿ ٰٚ وٍٝخ  - ي ٰٚ ا٣ذٛةوٲ٤ٔ٢ٯ ٠الم ا٣

ّف و - ٦كةء ا٣ض٧ٕح ِٞ ،  ا٣ْ٭ٲؿة٦كةء ا٣ض٧ٕح أو ٰٚ  ؿٍ ٦ج١ِّ  إ٫٩ دػ٢ ٰٚ وٍٝخ  ٱٞٮُل وٝؽ ٱٕذؿض ا٣

ّف أن ا٧٣كٲط ٥٣ ٱ٘ةدر ا٣ٞجؿ ٰٚ ا٣ىجةح ا٣جة٠ؿ ، ٤ٔٯ ٠ال٫٦ - صؽالً  –قأواٜٚ  ِٞ ٱٮم اٵظؽ  وٝؽ ٱٛذؿض ا٣

و٤ٔٯ ٚؿض اظذكةب صـء ٨٦ ا٣ٲٮم ٠ٲٮم ١٦ر ا٧٣كٲط ، ث٢ وٝخ ا٣ْ٭ٲؿة و٨٣ أٔذؿض ٤ٔٯ ذ٣ٟ أٱًٌة 

ٰٚ ا٣ٞجؿ ٱٮم ا٣ض٧ٕح و٣ٲ٤ح ا٣ض٧ٕح وَٮال ٱٮم ا٣كجخ و٣ٲ٤ح ا٣كجخ ووجةح اٵظؽ وإذا أًٛ٪ة ثٌٓ 

ٮ٩ةن ثٰٞ ٰٚ ث٨ُ ا٣عٮت وآٱح ٱٮ٩ةن ال دٞٮل إن ٱ 1 أٱةم و٣ٲ٤ذٲ٨ 4قةٔةت إ٣ٯ ٢٠ ٱٮم ٚكٲ١ٮن ا٣٪ةدش 

 4أٱةم ٰٚ ث٨ُ اٵرض ث٢ دٞٮل# ٧٠ة ثٰٞ ٱٮ٩ةن ٰٚ ث٨ُ ا٣عٮت  4أٱةم وثة٧٣س٢ قٲجٞٯ اث٨ اٷ٩كةن  4

٦ة ا٧٣ؽة ا٣ذٰ ٌٝة٬ة  "" ٣ٲةل 4أٱةم و4، وثة٧٣س٢ قٲجٞٯ اث٨ اٷ٩كةن ٰٚ ث٨ُ اٵرض  ٣ٲةل 4أٱةم و

و٦٭٧ة ظةو٣خ ا٣ذالٔت ثةٵرٝةم  ! ةم وزالث ٣ٲةل، و٣ٲكخ زالزح أٱ ا٧٣كٲط ٰٚ ا٣ٞجؿ؟ زالزح أٱةم و٣ٲ٤ذٲ٨

٣ٲةل  4أٱةم و ٧٣4ة اقذُٕخ أن دسجخ ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس أثؽًا أ٫٩ ثٰٞ  ، و٣ٮ ٤َجخ ٦كةٔؽة آٱ٪نذةٱ٨

ؿٌ  ٰ   أثــًؽا وإذا أػجؿ٩ٰ ٦َُجنِّ أ٫٩ ذ٬ت إ٣ٯ ٩ٲٮٱٮرك ا٣كةٔح ا٣سة٩ٲح ّ٭ؿًا وٗةدر ٰٚ ا٣ىجةح ا٣جة٠ؿ  ٦كٲع

أ٦ة إذا أػجؿ٩ٰ أ٫٩ ٌٝٯ ثؾ٣ٟ ٱٮ٦ٲ٨  ، أ٫٩ ثؾ٣ٟ ٌٝٯ ٱٮ٦ٲ٨ ٚٞؽ أواٜٚ ٤ٔٯ ٠ال٨٦٫٦ ا٣ٲٮم ا٣ذة٣ٰ و
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ٚك٪ٮاٜٚ صؽالً ٤ٔٯ أن  ! أٝىٯ ٦ة ٱ١٧٪٫ ٝٮ٫٣ أ٫٩ ٌٝٯ ٱٮ٦ٲ٨ !! اب٠ؾّ  و٣ٲ٤ذٲ٨ ٚكأػجؿه أ٫٩ ٠ةذٌب 

"  ٚ٭ؾا ٠ؾٌب  ٚإن ٝةل ذ٣ٟ ؛ ٰٔ ٌٝةء ٱٮ٦ٲ٨ و٣ٲ٤ذٲ٨،ؽَّ ت ٱٮ٦ًة ٠ة٦اًل ٨١٣ ال ٱ١٧٪٫ أن ٱَ َك عذَ صـء ا٣ٲٮم ٱُ 

ّف ٬ٰ  ِٞ و٬ٮ ٦ة  -ًة ظٲّ  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا٧٣كٲط ٔٲكٯ  دأ٠ٲؽه ٤ٔٯ أن أظؽًا ٥٣ ٱؿَ # آػؿ ٩ُٞح د٪ةو٣٭ة ا٣

ا٧٣كٲط  أنّ  ٦٪ُٞٲًة ثإزجةِت  خُّ وأزجَ  ! د إال ٤ٔٯ ا٤ٞ٣ٲ٢ ٦٪٭ةد٣ٲاًل ٥٣ ٱؿُ  ٫55 ٰٚ ٦عةًؿدٰ ث٧كةٔؽة أزجذُّ 

َٞ ووِ  ، ٠ةن ظٲةً  ٪ةًء ٤ٔٯ ٦ة ورد ٰٚ ٝة٦ٮقٰ أ٠كٛٮرد ا٧٣كٲط ٔٲكٯ وثِ ًة ٧٣ة ٝة٫٣ ثٮ٣ف ا٣ؿقٮل وٚ

ٱسجخ أن ا٧٣كٲط ٥٣ ُٱى٤ت و٥٣ ٱ٥ٞ ٨٦ ا٧٣ٮت و٦ةدام ا٣ى٤ت ٥٣ ٱعؽث و٦ةدا٦خ ا٣ٕٞٲؽة  ؛ ووثكذؿ

ّف ٰٚ ظؽٱس٫  !! ٦كٲعٲحٌ  ٚال دٮصؽ ٔٞٲؽةٌ  ؛ ٤ٔٯ وإٝح ا٣ى٤ت ا٧٣كٲعٲح ٦ج٪ٲحٌ  ِٞ ٠ؾ٣ٟ د٪ةول ا٣

أن ٢٠ آد٦ٰ ٱٮ٣ؽ ٤ٔٯ ا٣ؼُٲبح وأن ٢٠  -ث٪ةًء ٤ٔٯ دٕة٣ٲ٥ ا١٣٪ٲكح  - ا٣ؼُٲبح اٵو٤ٲح وأوًط ٣٪ة د٧ة٦ةً 

د٤ٟ ا٣ؼُٲبح ا٣ذٰ قؿد أظؽاز٭ة صٲؽًا ١٣٪٫ وو٢ إ٣ٯ ، ٱٮ٣ؽ ظة٦اًل ثؽاػ٫٤ آزةر ا٣ؼُٲبح اٵو٤ٲح  ٢ٍَٛ 

ٔىٲة ا٣ؿب وأ٠ال ا٣ٛة٠٭ح ا٧٣عؿ٦ح ٨٦  (٤ٔٲ٭٧ة ا٣كالم)االقذ٪ذةج ٗٲؿ ا٧٣٪ُٰٞ ٚٞةل إن آدم وظٮاء 

ّف أ٫٩ ثِ ، ة ا٧٣عؿ٦ح و٣٭ؾا ٔةٝج٭٧ة ا٣ؿب ا٣نضؿ ِٞ ٪ةًء ٤ٔٯ ذ٣ٟ َؿد٧٬ة ا٣ؿب ٨٦ ا٣ض٪ح، أ٣ٲف ز٥ أوًط ا٣

ّف ا٧٣ـٱؽ و٥٣ ٱؾ٠ؿ ا٧٣ؿصٓ ِٞ ا٣ؾي ورد ٚٲ٫  57ر٥ٝ  4اٷوعةح  -ٛؿ ا٣ذ١ٮٱ٨ ، إ٫٩ ِق  ٬ؾا ٠ةٚٲًة؟ ث٢ ذ٠ؿ ا٣

أي أن  -م ا٣ع٢٧ وا٣ٮالدة أن ا٣ؿص٢ قٲذٕت ٰٚ ا٢٧ٕ٣ وأن امذٲةق ا٧٣ؿأة ٱ١ٮن ٣ـوص٭ة وقذ١ةثؽ آال

ز٥ ٱّؽٰٔ ا٧٣كٲعٲٮن أن ٢٠ ٢َٛ ٱٮ٣ؽ ٦٪ؾ أٱةم آدم إ٣ٯ آػؿ  -! ٰٚ ٩ْؿ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  ٢٧ ٣ٕ٪حٌ ا٣َع 

ٔ٪ؽ٦ة أ٢٠ آدم ا٣ٛة٠٭ح ا٧٣عؿ٦ح  "" دٔٮ٩ٰ أقأ٥١٣ ٨ٔ أ٦ؿٍ  ""  ٢َٛ ٱٮ٣ؽ ث٪٭ةٱح ا٣ٕة٥٣ ٱٮ٣ؽ ٤ٔٯ ػُٲبح

ّف، ال أ٥٤ٔ، ١٣٪٫ ٥٣ !  ٢٬ ٤َت رأٱٰ؟ ٢٬ اقذنةر٩ٰ ٝج٢ أن ٱأ٤٠٭ة؟ ال ِٞ رث٧ة ٱ١ٮن ٝؽ اقذنةر ا٣

٢٬ ا٣ؿب ٱذىؿف ثىٮرة ٗٲؿ  ! ٗٲؿ ٦٪ُٰٞ ٱكذنؿ٩ٰ وإذا ٥٣ ٱكذنؿ٩ٰ ٧٤ٚةذا أ٠ٮن ٦كؤوالً؟ ٬ؾا ٠المٌ 

 َٰ عِّ ٌَ ٣ٲُ ؛ ٚة٣ؿب أرق٢ اث٪٫ ا٣ٮظٲؽ  ؛ ز٥ ٱذعؽث ا٧٣كٲعٲٮن ٨ٔ ٩ْةم ٦عٮ ٢٠ ا٣ؼُةٱة " ٦٪ُٞٲح؟ ٠ال

ٱذعؽث ا٧٣كٲعٲٮن ٨ٔ د١ٛٲؿ  # دٔٮ٩ة ٩ؿى رأي ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٰٚ ٬ؾا االدٔةء ، ث٫ وٱٛؽي ٢٠ ا٣ؼُةٱة
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ؿٱ٨ ، م ظٲةد٫ ٚؽاًء ٣ؼُةٱة ا٣جنؿ و٠ٲٙ أن ا٧٣كٲط ٔٲكٯ ٝؽَّ ، ا٣ؼُةٱة  ّف وٗٲؿه ٨٦ ا٧ُ٣َجنِّ ِٞ وٝةل ا٣

ُِ ٛف ا٣ذٰ دُ ا٣٪َ  إنَّ # ا٧٣كٲعٲٲ٨   - ـٝٲةلٛؿ ظ٦ؿدٲ٨ ٰٚ ا٣ٕ٭ؽ ا٣ٞؽٱ٥ ٰٚ ِق  دَ رَ وَ  ، ئ الثؽ أن د٧ٮتؼ

٨١٣  "ا٣٪ُٛف ا٣ذٰ ُدؼُُئ ٬ٰ َد٧ُٮت"#  أنّ  5ر٥ٝ  59اٷوعةح  -ٛؿ ظـٝٲةل وِق ،  11ر٥ٝ  59اٷوعةح 

ّف أػجؿ٩ة ثة٣ضـء اٵول ؛ ، ٬ؾه ٣ٲكخ اٳٱح ثأ٤٧٠٭ة 11ر٥ٝ  59اٷوعةح  -ٛؿ ظـٝٲةل دٔٮ٩ة ٩ٞؿأ ِق  ِٞ ٚة٣

ُِ ٍٚٞ ٨٦ اٳٱح ا٣ذٯ دٞذٌٰ ث٧ٮت ا٣٪ٛف ا٣ذٰ دُ  ،  أن ٢٠ ٦ٮ٣ٮد ٱٮ٣ؽ ٤ٔٯ ا٣ؼُٲبح ئ واقذ٪ذش ٦٪٫ؼ

ٛؿ ٨٦ ِق  ٠ة٤٦حً  11ة ٔ٪ؽ ٝؿاءة اٳٱح أ٦ّ  " ٤٣عىٮل ٤ٔٯ ا٣٪ضةة ؛ ٧٦ة ٱض٤ٕ٪ة ٦ٌُؿٱ٨ ٣إلٱ٧ةن ثة٣ى٤ت

واٵُب ال ، إز٥ِ اٵِب  ال َٱع٢ُ٧ ٨٦ِ االث٨ُ ، ذٰ دؼُُئ ٬ٰ د٧ٮُت ا٣٪ُٛف ا٣" # ٚك٪ٞؿأ 59اٷوعةح  -ظـٝٲةل 

 # ٝةا٤حً  15ود٢٧١ اٳٱح ا٣ذة٣ٲح ر٥ٝ  "ؿُّ ا٣نؿٱِؿ ٤ٔٲ٫ِ ٱ١ٮنُ ِثؿُّ ا٣جةر ٤ٔٲ٫ِ ٱ١ٮُن وَم  ،َٱع٢ُ٧ِ ٨٦ِ إز٥ِ االْث٨ِ 

َِ ٚإذا رصٓ ا٣نؿٱُؿ ٨ٔ " ِٛ ِٓ ػُةٱةُه ا٣ذٰ ٤ٕٚ٭ة وظ ّٞ ص٧ٲ ٢َ ظ َٕ َٚ ًة ؤؽالً ٚعٲةًة ٱعٲة ال ٢٠َّ ٚؿااٌٰ و

٨٤ٚ ؛  15-11ر٧ٰٝ  59 اٷوعةح -ٛؿ ظـٝٲةل ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ِق  أٱ٨ ورد ذ٣ٟ؟ إ٫٩ واردٌ  "ٱ٧ٮت

٤ٕٚٲٟ ادجةع  ؛ ٟ إذا أردت ا٣٪ضةةَ أ٩ّ  ك ا٧٣كٲُط ؿُ ؼجِ ٱُ ""  وة٣عٍح  ثأ٧ٔةٍل  ٱ١ٮن ٦ىٲؿك ا٧٣ٮت إذا ٧َٝخ 

٢ٌ "ثٮ٣ف ا٣ؿقٮل#  ٱٞٮُل ٰٚ ظٲ٨  ، ا٣ٮوةٱة وا٣ٞٮا٩ٲ٨ َِ  َوا ْن ٥٣ ٱ٨ِ١ ا٧٣كٲُط ٝؽ ٝةَم ٚجة٤ٌَح ٠ؿاَزد٪ة وثة

٢٬ ٠ةن ص٧ٲٓ  # ٝؽ ٱكأ٣٪ٰ ا٣جٕي ! ت ظٞةً ٥٣ ُٱى٤َ  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ط ا٧٣كٲ أنّ  وٝؽ أزجخُّ  "أٱًٌة إٱ٧ة٥١٩

ٚال ٱ٪ْؿ ا٣ض٧ٲٓ ٣ٶ٦ؿ ث٪ٛف  ! ػةَبحٌ  ٬ؾه ١ٚؿةٌ  ؟ ا٧٣كٲعٲٲ٨ ٱٕذ٪ٞٮن ٩ٛف ا٣ٕٞٲؽة ا٣ؼةوح ثة٣ى٤ت

٥٣  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا٧٣كٲط ٔٲكٯ  ٮن إنّ ٱٞٮ٣ُ ٦ذؼىىٮن ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  ٚ٭٪ةك ٧٤ٔةءٌ  ؛ ا٧٣٪ْٮر

ًِ  ؛ ػنجح ا٣ى٤ٲت خ ٤ٔٯٱ٧ُ  وٰٚ ثؽاٱةت ّ٭ٮر  ، ل ٠ةن ظٲةً ـَ ٫ ٔ٪ؽ٦ة ٩َ ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت ١٣٪ّ  َٓ ٚٞؽ ُو

ٍٙ  8ا٧٣كٲعٲح ٠ةن ٬٪ةك ٦ة ال ٱ٢ٞ ٨ٔ  ِٔ  دؤ٨٦ ثأنّ  َٮاا وذ٣ٟ ٦ة ، ًًة ٨ٔ ا٧٣كٲط ٮَ مؼىًة آػؿ ُو٤َِت 

٧٣كٲعٲٮن اٵواا٢ ، وأدجةع ٠ؿثٮٝؿاط وا ثؾ٣ٟ أدجةع ثةقٲ٤ٲؽس اٵواا٢ ٨َ آ٦َ  " ا٣جؽٱ٢ ث٪ْؿٱِح  ُف ٕؿَ ٱُ 

 ث٢ ظ٢َّ ؛ ت ٠سٲؿًا ٨٦ َٮااٙ ا٧٣كٲعٲٲ٨ آ٦٪خ ثأن ا٧٣كٲط ٥٣ ُٱى٤َ  أي أنّ  ، وا٣٪ةوؿة وا١٣ٮر٩سٲٮن
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ّف ٦ٓ ٬ؾا ا٣ؿأي  -و٬٪ةك إ٩ضٲ٢ ثؿ٩ةثة  ! ٤٫َّ ِع آػؿ ٦َ  مؼٌه  ِٞ ّف ثؿ٩ةثة أظؽ  -وٝؽ ال ٱذٜٛ ا٣ ِٞ ٠ةن ا٣

ّف ثؿ٩ةثةٝةل ا٣ ، ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٧٤٣كٲط ٔٲكٯ و٬ٮ أظؽ م٭ٮد ا٣ٕٲةن إن ٱ٭ٮذا ٬ٮ ا٣ؾي ُو٤َِت و٣ٲف  # ِٞ

و٥٣ أذ٠ؿ ٬ؾه ، ت ا٧٣كٲط ٥٣ ُٱى٤َ  ؽ أنّ ٠ِّ ؤَ و٨٦َ ٱٞؿأ ٦ؼُٮَةت ٩ضٓ ظ٧ةدي ٱضؽ٬ة دُ "  ا٧٣كٲط

ّف قٲُ ؛ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٰٚ ٦عةًؿدٰ  ِٞ ث٧ةذا ، ٨٤ٕ ٔؽم إٱ٧ة٫٩ ثإ٩ضٲ٢ ثؿ٩ةثة وث٧ؼُٮَةت ٩ضٓ ظ٧ةدي ٵن ا٣

ّف إذن؟ إ٫٩ ٱؤ٨٦ ثة١٣ذ ِٞ ٤ٔٲ٫  -٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس أن ا٧٣كٲط ٔٲكٯ  ةب ا٧٣ٞؽس وٝؽ أزجخُّ ٱؤ٨٦ ا٣

ٯ ثعٲةد٫ ٨ٔ ٫ ًعَّ وإ٩ّ  ،ا٧٣كٲط ٔٲكٯ ٦ةت ٚؽاًء ٤٣ؼُةٱة  ا٧٣كٲعٲٮن إنّ  ٱٞٮُل  ، ت٥٣ ُٱى٤َ  -ا٣كالم 

ٔ٪ؽ٦ة  45ر٥ٝ  56اٷوعةح  -و٠ذةب ٦ؿٝف  57ر٥ٝ  18اٷوعةح  - ٯ٤ٚ٪ٞؿأ ٠ذةب ٦ذَّ  "" ػةَؿٍ  َٲِت 

َذِ٪ٰ»"# ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت وؿخ ٝةااًل ُوًٓ ا٧٣كٲط  ْٞ ٣َِ٭ٰ ٧َ٣ِةَذا َدَؿ٠َْذِ٪ٰ؟ ٢٬  "«ا ٱ٤ِٰ ا ٱ٤ِٰ ٧ََ٣ة َمَج َاْي# ا ٣َِ٭ٰ ا 

٣َِ٭ٰ ٧َ٣ِةَذا "٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت  ٌخ جَّ سَ ز٥ ثؽأ ٱىؿخ و٬ٮ ٦ُ  ، م ظٲةد٫ َٮأٲحً ا٧٣كٲط ٝؽّ  ٝٮن أنّ ؽِّ َى دُ  ٣َِ٭ٰ ا  ا 

و٦٭٧ة ٠ة٩خ ٣٘ح ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ا٣ؾي قذٞؿؤه  ! إرادد٫ ث٧عِي  ت٤ٔٯ أ٫٩ ٥٣ ُٱى٤َ  لُّ ؽُ ٧٦ة ٱَ  "َدَؿ٠َْذِ٪ٰ؟

ا ٱ٤ِٰ ا ٱ٤ِٰ ٧ََ٣ة »"قٮاًء اٷ٤١٩ٲـٱح أو ا٣ٕجؿٱح أو ا٧٣ةرازٲح أو اٵردٱح  قذضؽ ا٣ض٤٧ح ا٣ٕجؿٱح اٵو٤ٲح 

َذِ٪ٰ ْٞ  " ت ثإرادد٥٫ ُٱى٤َ و٬ؾا ٱجؿ٨٬ أن ا٧٣كٲط ٣؛  "ا ٣َِ٭ٰ ا ٣َِ٭ٰ ٧َ٣ِةَذا َدَؿ٠َْذِ٪ٰ؟"ز٥ ثٕؽ ذ٣ٟ دؿص٧ذ٭ة « َمَج

 ! د ػؽٔحؿُّ َض ث٢ إ٩٭ة ٦ُ ؛ ت ٥٣ ُٱى٤َ  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا٧٣كٲط ٔٲكٯ  ٥٠ ٰٚ ػذةم ظؽٱسٰ أنّ ؿَ ػجِ أن اُ  وأودُّ 

ا٣ذٰ دٞٮل  95آٱح  58ر٥ٝ  - أن أٝؿأ ٤ٔٲ٥١ اٳٱح ا٣ذٰ ٝؿأد٭ة ٰٚ ثؽاٱح ظؽٱسٰ ٨٦ قٮرة اٷقؿاء وأودُّ 

٢ُ إنَّ ا" َِ َٜ ا٣جة ُّٜ وَز٬  " وآػؿ دٔٮا٩ة أن ا٣ع٧ؽ هلل رب ا٣ٕة٧٣ٲ٨ "٣جة٢ََ ٠ةن َز٬ٮٝةً و٢ْٝ صةء ا٣ع
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 الثالث____زء  ـالج____
 لة و األجوبةجزء األسئ

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

و٣ذعٞٲٜ أٝىٯ  " و٬ٮ ص٤كح اٵقب٤ح واٵصٮثح ا٧٣ٛذٮظح، واٳن ق٪جؽأ ا٣ضـء ا٣سة٣ر ٨٦ ثؿ٩ة٦ش ا٤٣ٲ٤ح  -

 # ٱضت ا٣ذٞٲؽ ثة٣ٞٮأؽ ا٣ذة٣ٲح ؛ ٤ح واٵصٮثحدٝٲٞح ا٧٣ذةظح ٣ض٤كح اٵقب 61اقذٛةدة ٨٦ ا٣ـ

واٵقب٤ح ا٣ذٰ ػةرج  "٢٬ ُو٤َِت ا٧٣كٲط ظًٞة؟"ظٮل ٦ٮًٮع  -ٍٚٞ  – الثؽ أن د١ٮن أقب٤ذ٥١-5 

 ا٧٣ٮًٮع ٨٣ ُٱ٤ذٛخ إ٣ٲ٭ة 

 ! ٤٣عٌٮر ٷ٣ٞةء ٦عةًؿة ٍه ىَّ َؼ ٚ٭ؾا ا٣ٮٝخ ٗٲؿ ٦ُ  ؛ و٦جةمؿةٍ  ٝىٲؿةٍ  ؿصٯ َؿح أقب٤ٍح ٱُ -1

ّف  ضٲُت قٲُ  -4 ِٞ  دٝةاٜ 6إص٧ةالً ٰٚ ٌٗٮن  "ذا٠ؿ"وا٣ؽ٠ذٮر  ”ر٠٪ٰ“ ا٣

ٚكٲ١ٮن ٤ٔٲ٥١ أن ؛ آػؿ  ٍٚٞ ٰٚ ا٧٣ؿة ا٣ٮاظؽة وإذا ٠ةن ٣ؽٱ٥١ قؤاٌل  اً واظؽ ٱ١٧٪٥١ َؿح قؤاالً  -5

 دٞٛٮا ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣ىٙ ظذٯ ٱعٲ٨ دور٥٠ ٦ؿة أػؿى 

از٪ةن ثة٣ٞؿب ٨٦ ا٧٣٪ىح  #٣ذك٭ٲ٢ اٵ٦ؿ ٤ٔٯ ا٣كةا٤ٲ٨  ؛ ٰٚ ا٣ٞةٔح وٮٍت  ؿاٍت جِّ ١َ ٦ُ  ٧ٝ5٪ة ثٮًٓ -6

ّف  ٤ٔٯ ٨٦ ٱؿٱؽ َؿح قؤاٍل " ٰٚ ا٣ؼ٤ٙ ٤٣كٲؽات  1، و ٤٣ؿصةل ِٞ ٍٙ  ”ر٠٪ٰ“٤ٔٯ ا٣ ػ٤ٙ  أن ٱٞٙ ٰٚ و

ؿا٣ىٮت ا١٧٣ذٮب ٤ٔٲ٫  ؿ ا٣ىٮت إ٣ٯ ٱكةري ثة٣ٞؿب ٨٦ ا٧٣٪ىح جِّ ١َ ٦س٢ ٦ُ  - (”ر٠٪ٰ“٤٣ٞف  قؤاٌل )١٦َُجِّ

ّف  ٚ٭ٮ ٦ؼىٌه  ِٞ ؿ وثة٧٣س٢ ٚإن "  ”ر٠٪ٰ“٤٣ؿصةل ٣ُؿح اٵقب٤ح ٤ٔٯ ا٣  ا٣ىٮت إ٣ٯ ٱ٧ٲ٪ٰ ٦ؼىٌه ١٦َُجِّ

 و٩ٛف ا٣نٰء ٱكؿي ٤ٔٯ ا٣كٲؽات "ذا٠ؿ"٤٣ؿصةل ٣ُؿح أقب٤ح ٤ٔٯ ا٣ؽ٠ذٮر 
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أ٦ة اٵقب٤ح ا١٧٣ذٮثح ٚٲ١٧٪٥١ ٠ذةثذ٭ة ٤ٔٯ ا٣جُةٝةت ا٣ذٰ قٲٮزٔ٭ة ٤ٔٲ٥١ ا٧٣ذُٮٔٮن ا٣ٮاٝٛٮن ثٲ٨  -7

إذا ق٧ط ا٣ٮٝخ  ٍٚٞ ب٤ح ا٧٣ُؿوظح مٛ٭ٲةً ا٣ىٛٮف وقُٲ٪ْؿ إ٣ٯ ٬ؾه اٵقب٤ح ثٕؽ اال٩ذ٭ةء ٨٦ اٵق

  واٍف  ظذٯ ٱذ٨١٧ ا٧٣ذعؽزةن ٨٦ اٷصةثح ٤ٔٲ٥١ ثن٢ٍ١  ؛ ا٣ؿصةء ذ٠ؿ االق٥ وا٧٣٭٪ح ٝج٢ دٞؽٱ٥ ا٣كؤال

ٰٚ ا٧٣ؿة ا٣ٮاظؽة ثةدضةه ٔٞةرب ا٣كةٔح ثعٲر ُدُؿح اٵقب٤ح ثة٣ذجةدل  واظؽٍ  ق٪ك٧ط ثُؿح قؤاٍل  -8

 ٲ٨ِ ٤ٔٯ ا٧٣ذعؽزَ 

 # ٤٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ  اٵول ٨٦ ا٣ؿصةل إ٣ٯ ٱ٧ٲ٪ٰ ٤ٚ٪ك٧ٓ اٳن ا٣كؤال

 

 (ِن ًٕمٌ هوًصٖص أن ٕطًن خعإا غٖره ؟) اهصؤال األول# 

 ا٣كةا٢ #

 ٢٬ ٱ٨١٧ ٣نؼه أن ٱع٢٧ ػُةٱة ٗٲؿه؟ ، قؤا٣ٰ ٤٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ، ُو٤َِت ا٧٣كٲط ٚؽاًء ٣ؼُةٱة ا٣جنؿٱح 

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ#

ٰ   و٬ٮ قؤاٌل  ، ةٱة ٗٲؿهثكجت ػُ إن ٠ةن ١٧٦٪ًة أن ُٱى٤ت مؼٌه  اٵخٱكأل  ثة٢ٕٛ٣  صؽًا أصجُخ  ٦٪ُٞ

 59اٷوعةح  - ٰٚ قٛؿ ظـٝٲةل دَ رَ وَ # ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  ٠ال٦ٰ ثأد٣ٍح  وأزجخُّ ،  يصـءًا ٦٪٫ ٰٚ ردّ 

ُف ا٣ذٰ دؼُُئ ٬ٰ د٧ٮُت """ االث٨ُ ال َٱْع٢ُ٧ ٨٦ِ ا ز٥ِ االَِب َواالَُب ال ٱع٢ُ٧ ٨ْ٦ِ إز٥ِ "#  أنّ  15-11ر٧ٰٝ  ْٛ ا٣٪

٢َ ظًٞة ؤؽالً ٚعٲةًة ٱعَٲة" اال َٕ َِ ٢ُ٠َّ ٚؿااٌٰ وٚ ِٛ ٤٭ة وظ َٕ ِٓ ػُةٱةُه ا٣ذٰ ٚ ٨ ص٧ٲ َٔ َٓ ا٣ّنؿٱؿ  ث٨ِ ٚإذا رص

و٩ٛف  ، أي أ٩٪ٰ ٨٣ أ٠ٮن ٦كؤوالً ٨ٔ ػُةٱة وا٣ؽي ٦س٧٤ة ٨٣ ٱ١ٮن وا٣ؽي ٦كؤوالً ٨ٔ ػُةٱةي "ال ٱ٧ٮُت 

ٍٓ  ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ واردٌ  ر٥ٝ  - وقٮرة اٷقؿاء 575آٱح  7ر٥ٝ  -ةم ٰٚ قٮرة اٵ٩ٕ ، ٰٚ ا٣ٞؿآن ٰٚ ٔؽة ٦ٮاً
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ٰٚ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا٧٣ٮآً  دَ رَ وَ ""  8آٱح  :4ر٥ٝ  -وقٮرة ا٣ـ٦ؿ  58آٱح  46ر٥ٝ  -وقٮرة ٚةَؿ  61آٱح  58

ُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُاػؿىوال)) ـِ اٷوعةح  -ٛؿ ظـٝٲةل و٬ٮ ٩ٛف ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٮارد ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٰٚ ِق  (( َد

ّف ٰٚ ٦عةًؿد٫ ٦سةل إثؿا٬ٲ٥  َب ؿَ ًَ  " ثرَّ ٮَ اٷز٥ ال ٱُ  أنّ ٬ؾا ٦ٕ٪ةه  11ر٥ٝ  59 ِٞ ا٣ؾي  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا٣

ّف ٰٚ أن ا٣ؿب أراد أن ٱؼذجؿه وٰٚ آػؿ ٣عْح ّ٭ؿ َظ  ِٞ ؛  ٢ٌ ٧َ أ٦ؿه ا٣ؿب ثة٣ذٌعٲح ثةث٪٫ وأ٩ة أدٜٛ ٦ٓ ا٣

ال ٱؿٱؽ أن ٱٞذ٢ اث٨ ذ٣ٟ ٚة٣ؿب  ، ٧٦ة ٱٕ٪ٰ أ٫٩ ٠ةن اثذالًء واػذجةرًا ٣ؾ٣ٟ ا٣ؿقٮل دون ا٣ذكجت ٰٚ إٱؾاا٫

٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت ٚؽاًء ٣ؼُةٱة ٗٲؿه ٱ٪ةٝي  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -٨١٣ وًٓ ا٣ؿقٮل ٔٲكٯ  ، ا٣ؿقٮل و٬ٮ ٱؼذجؿه

ٝؽ  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -إذا ٠ةن آدم ! ث رَّ ٮَ ثأن اٷز٥ ال ٱُ  11ر٥ٝ  59اٷوعةح  -ٛؿ ظـٝٲةل ا٧٣ؾ٠ٮر ٰٚ ِق 

٤ٚ٪ٛؿض أن ٬٪ةك قٲؽًا زؿٱًة ٣ؽٱ٫  # ٮق ٥١٣ ٦سةالً آػؿقأق ! ارد١ت إز٧ًة ٚإ٩٪ٰ ٨٣ أ٠ٮن ٦كؤوالً ٔ٪٫

ُةء ٚٲعٌؿ اٵػا١٣سٲؿ ٨٦ ا٣ؼؽم وٱأ٦ؿ٥٬ ثةقذ٧ؿار ثٕؽم ارد١ةب أػُةء و٦ٓ ذ٣ٟ ٱؿد١جٮن ثٕي 

ثأ٩٭٥ إن آ٦٪ٮا  -ٮا نُّ ُ٘ ا٣ؾٱ٨ أذةدوا أن ٱكؿٝٮا وٱَ  -ا٣كٲؽ اث٪٫ ا٣ؾي ٱعج٫ ثنؽة وٱٞذ٫٤ ز٥ ٱؼجؿ ا٣ؼؽم 

٢٬ ٱجؽو ٥١٣ ٬ؾا ا١٣الم ٦٪ُٞٲًة؟  !! ٣كؿٝةد٭٥ ٚإ٫٩ قٲكة٦ع٭٥ وٱؽٚٓ ٣٭٥ أصٮر٥٬ أ٫٩ ٝذ٢ اث٪٫ ٚؽاءً 

وثؽالً ٨٦ أن ! ٮن وٱذكججٮن ٰٚ ا٣ؼكةاؿ ٤٣كٲؽ ٱكة٦ع٭٥ ا٣كٲؽ وٱٞذ٢ اث٪٫ نُّ ُ٘ ثٕؽ أن ٱكؿق ا٣ؼؽم وٱَ 

ة٦ع٭٥ وٱؽٚٓ ٱُة٣ج٭٥ ثةٷٱ٧ةن أ٫٩ ٝذ٢ اث٪٫ د١ٛٲؿًا ٵػُةا٭٥ ز٥ ٱك؛ ؿوا ق٤ٮ٠٭٥ ٲِّ َ٘ ٱ٤ُت ٦٪٭٥ أن ٱُ 

٦ٓ ا٥٤ٕ٣ أ٩٪ة ال ٩ٮاٜٚ  -ٰ ا٣ؿب ا٣ْٕٲ٥ ثةث٪٫ عِّ ٌَ أن ٱُ  ! ال !٢٬ ٬ؾا ا١٣الم ٦٪ُٰٞ؟ !! ٣٭٥ أصٮر٥٬ ٱٮ٦ٲةً 

ٔكٯ أن أ٠ٮن  - إ٫٩ رقٮل ا٣ؿب و٣ٲف اث٪٫ وة٣ٌط  ا٣ؿب ومؼٌه  أ٫٩ اث٨ ا٣ؿب ٚ٪ع٨ ٩ؤ٨٦ أ٫٩ ٦جٕٮُث 

 " ٝؽ أصجخ ٨ٔ قؤا٣ٟ

 #٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ 

 د٢ٌٛ ٱة أػٰ -
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 (ِن ًٕمٌ أن حشرب اهصى ٕا قس رلَٔ ؟ ةًا أٍك يؤيٌ فوٌ ٕضرك !) اهرأٍ# اهصؤال

 ا٣كةا٢ #

ّف ا٧٣ٮٝؿ ٬٪ؿي ورد ٰٚ ٠ذةب ٦ؿٝف اٷوعةح  ِٞ ُٓ "٦ة ٱ٤ٰ  59-58ر٧ٰٝ  57ا٣ و٬ؾِه اٳٱةُت َدْذَج

ثٮا مٲبًة ٧٦ٲذًة ال ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨َ# ُٱؼِؿُصٮن ا٣نٲةَٲ٨َ ِثةق٧ِٰ وٱذ٧٤١ٮن ِثأ٣ك٪ٍح صؽٱؽة ٱع٤٧ِٮَن َظّٲةٍت وا ْن مؿِ 

إ٫٩ ٧٦ٲخ ٰٚ رأٱٰ أ٫٩ وال مٟ قٲؤذٱٟ  ! "" ٚ٭اّل دنؿب ٬ؾا ا٣ك٥؛ إن ٠ةن ٬ؾا ا١٣الم وعٲعًة  "ٱٌؿ٥٬ُ

أٱ١٧٪ٟ أن دسجخ ٣٪ة ذ٣ٟ ثنؿث٫؟ و٧ٔٮ٦ًة إذا ظؽث أي مٰء ٨٤ٚ ١٩ٮن ! ٨٤ٚ ٱٌؿك  ٨١٣ ث٧ة أ٩ٟ ٦ؤ٨٦ٌ 

 ! ٦كؤو٣ٲ٨

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ#

ٰٚ  ٤حٌ ةزِ ٧َ ٦ُ  وٝؽ ّ٭ؿت ظةالٌت ، اٵمؼةص ا٣ؾٱ٨ ٱؼؽ٦ٮن ا٣ؿب  دذعؽث ٬ؾه اٳٱح ٰٚ ا٣كٲةق ٨ٔ-

ٰٚٛ  ! ، و٣ٲف ٰٚ ظة٣ح ٨٦ ٱكؼؿون ٨٦ ا٣ؿب ٥إ٣ٯ د٪ةول ا٣كُّ  ظٲر اًُؿ أمؼةٌص  ؛ ا٣ىٲ٨ وروقٲة

 "" ا٣عة٣ح اٵو٣ٯ ٱ٨١٧ ا٣ذ٤٘ت ٤ٔٯ ا٧٣ٮت 

 ا٣كةا٢ #

 ! إذا ٠٪خ ٦ؤ٦٪ًة ٨٤ٚ ٱىٲجٟ مٰء

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

 """ث٢ ٱضت أن ٱذ٥ ذ٣ٟ ٰٚ قٲةق ػؽ٦ح ا٣ؿب ؤؽم ا٣كؼؿٱح ٦٪٫ ؛ ٦ؤ٦٪ًة ٍٚٞ ال ٱ٪جٰ٘ أن أ٠ٮن  

 ا٣كةا٢ #

""""" ٨١٣ 
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 #٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

، ٣ٞؽ َؿظخ قؤا٣ٟ، دع ا٧٣ذعؽث ٱضٲت ٧٠ة ٱع٤ٮ ٫٣ ا٩ذ٭ٯ وٝذٟ، ػؾ زصةصذٟ وٝٙ ٬٪ةك  ٱة أػٰ

 """ ، د٢ٌٛ ٱة أػٰ دون أن دذ٥٤١

 ا٣كةا٢ #

 ظك٨ٌ 

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

ذ٣ٟ،  َخ سجِ ث٢ قذع٧ٲ٫ ا٧٣الا١ح ٚأراده ا٣نٲُةن أن ٱٞٛـ ٣ٲُ ، ؿ قة٫ٝ ١َك ٨٤ٚ دُ  كٲط إذا زلَّ أن ا٧٣ دَ رَ وَ -

 " ا٣ؿب َب ؿِّ َض ال دُ ! ٣ؾا قأصٲجٟ ٩ٛف اٷصةثح # ب ا٣ؿب ؿِّ َض ٚؿٚي أن ٱُ 

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

 ""، د٤ٌٰٛ  ا٣كؤال ا٣ذة٣ٰ ٤٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ٨٦ ٝك٥ ا٣كٲؽات-

 

 (و اهًصٖطٖث يٌ إهِْٖث اهًصٖص ؟يا يْقف اإلشالم ) اهصؤال اهراهد #

 ا٣كةا٤ح #

 -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا٣كالم ٤ٔٲ٥١ د٠ذٮر ذا٠ؿ ٩ةٱٟ، اق٧ٰ ٔؾراء وأود أن أَؿح ٤ٔٲٟ قؤاالً ٱذ٤ٕٜ ثة٧٣كٲط 

ة ٬ٮ ٦ٮٝٙ اٷقالم ٦" إن و٤ج٫ أو ٦ٮد٫ ٩ذش ٨ٔ ػُةٱة ا٣جنؿٱح، و٬ؾا ال ٱعؽث إال إذا ٠ةن ٬ٮ ا٣ؿب 

 ؟ ٣ٮ٬ٲح ا٧٣كٲطوا٧٣كٲعٲح ٨٦ أ
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 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ#

ّف ٤ٔٯ ا٣كؤال ا٣كةثٜ َٜ ٤ِ َّٔ أوالً أن اُ  دُّ أوَ " خ قؤاالً صٲؽًا اٵػقأ٣خ - ِٞ ٫ بَ ٬٪ِّ أن اُ أَودُّ  و ، ٤ٔٯ إصةثح ا٣

وإ٫٩ ٔ٪ؽ٦ة ظٌؿ ، زادت ٨٦ ٝٮة إٱ٧ة٫٩ ث٫  إذ ٝةل ٰٚ إصةثذ٫ إن ا٧٣كٲط ٔٲكٯ ٝةم ث٧ٕضـاٍت  ؛ ٤ٔٲ٭ة

ّف إ٣ٯ ثٮ٦جةي ٠ةن ٱٕة٩ٰ ٨٦ ٦ؿض ا ِٞ أ٫٩ ٦ؿض  -ثؼجؿدٰ ٠ُجٲت  -أ٥٤ٔ ، ٣ذ٭ةب ا٣ٛٞؿات ا٣ذى٤جٰ ا٣

ّف ٝؽ  " ٨١٣ ا٧٣كٲط مٛةه، ٧٠ة أػجؿ٩ة ٨ٔ ا٣ٛذةة ا٣ذٰ أظٲة٬ة ا٧٣كٲط، ػُٲؿ  ِٞ واٳن أٔذٞؽ أن إٱ٧ةن ا٣

ٙ ! ! ٥ٵ٫٩ ٱؿٚي د٪ةول ا٣كُّ  ؛ َٙ ُٕ ًَ  ُٕ ًَ إال إذا ٠ةن إٱ٧ة٩ٟ ! ٚةمؿب ا٣ك٥  ؛ إذا ٠٪خ دؤ٨٦ ظٞةً  ٚإٱ٧ة٫٩ 

ٝةل ا٧٣كٲط ٔٲكٯ  " و٬ٰ اٷقالم، ٵ٫٩ ٰٚ َؿٱ٫ٞ إ٣ٯ ُٚؿد٫ اٵو٤ٲح ؛ ٫ بَ ٪ِّ ٬َ ٣ؾا أود أن اُ  ، َٙ ُٕ ًَ ٝؽ 

ٮَن آٱةٍت ْٔٲ٧ًح " # 15ر٥ٝ  15اٷوعةح  - ٯٰٚ ٠ذةب ٦ذَّ  ُُ ال٫ُ٩َ قٲٞٮم ٦ُكعةء ٠ََؾَثٌح وأ٩ِجٲةُء ٠َؾَثٌح وُٱٕ

٤ُّٮا ٣ٮ أ٨َ١٦ ا٧ُ٣ؼذةِرٱ٨َ أٱٌةً  ٌِ ة٧٣ٕضـات ٣ٲكخ اػذجةرًا ٣ىالح أو ٦ٞؽار إٱ٧ةن ٚ "ؤضةاَت ظذٯ ُٱ

خ قؤاالً راإًة ٬ٮ# ٦ة ٬ٮ رأي اٷقالم وا٧٣كٲعٲح ٰٚ دأ٣ٲ٫ اٵػَؿظخ  " ٧٠ة ٝةل ا٧٣كٲط، ا٣نؼه 

َؿ ا٣َِّؾٱ٨َ ٝة٣ٮا ا نَّ )) # 81آٱح  6ر٥ٝ  -ورد ٰٚ قٮرة ا٧٣ةاؽة  ه اٷصةثح #٤ؼِّ دُ  واظؽةٌ  ا٧٣كٲط؟ آٱحٌ  َٛ ؽ ٠ َٞ َ٣

٫ ٨٦َ ُٱنِؿك ِثةهلّلِ ٚٞؽ اهلّلَ ٬ٮ  َّ٩ ٥ُ١ ا  ا٧٣كٲُط اث٨ُ ٦ؿٱ٥ وٝةَل ا٧٣كٲُط ٱة ثِ٪ٰ إقؿااٲ٢َ أُجُؽوا اهلّلَ رثِّٰ وَرثَّ

َح و٦ْةواُه ا٣٪ةر و٦ة ٤٣ْة٧٣ٲ٨َ ٨٦ِ َا٩ىةرٍ  َم اهلّلُ ٤ٔٲ٫ِ ا٣ض٪َّ أي إذا أمؿك ا٣نؼه ٦ٓ اهلل أظؽًا ثأن ٝةل  ((ظؿَّ

٦ة ٬ٮ رأي ا٧٣كٲعٲح؟ ٧٠ة  " ٦ح ٤ٔٲ٫ و٨٣ ٱذ٨١٧ ٨٦ ا٣٪ضةةؿَّ َع ١ٮن ٦ُ ٚإن ا٣ض٪ح قذ؛ إن ا٧٣كٲط ٬ٮ اهلل 

 "ا٩ة إ٫٣  "ٚٲ٭ة ا٧٣كٲط ث٪ٛك٫  ٱٞٮُل ال دٮصؽ ٔجةرة ثّٲ٪ح واظؽة ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٫٤٠  # ٨٦ ٝج٢ ذ٠ؿُت 

ّف ٩ٛك٫ أن ٱُ ، أدعؽى أي ٦كٲعٰ  ؟ "ٔجؽو٩ٰا "ٝةل أٱ٨ أو  ِٞ ٨٦  واًعحً  واظؽةً  م ٣ٰ آٱحً ؽِّ َّٞ وأدعؽى ا٣

ٝؽ د١ٮن ٬٪ةك ثٕي  ؟ "إٔجؽو٩ٰ "ٱ٨ ٝةل و أأ "٩ة إ٫٣ أ "ٚٲ٭ة ا٧٣كٲط ث٪ٛك٫  ٱٞٮُل ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس 

ٰٚ ا٣ٮاٝٓ ٝةل ا٧٣كٲط ٰٚ ٠ذةب  ، ، ٨١٣ ٦ٕ٪ة٬ة ا٣ىعٲط ٱْ٭ؿ ٨٦ ا٣كٲةق ا٣ٕجةرات ا٣ذٰ ُٱٛذؿض ٦ٕ٪ة٬ة

٥ُ ٦ِ٪ِّٰ" # 19ر٥ٝ  55اٷوعةح  - ٱٮظ٪ة َْ ْٔ  َاِثٰ "# :1ر٥ٝ  51اٷوعةح  -ٮظ٪ة وٝةل ٰٚ ٠ذةب ٱ "َاِثٰ َا
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ِ ُاػِؿُج ا٣نٲةَٲ٨َ " # 19ر٥ٝ  51اٷوعةح  - ٯوٝةل ٰٚ ٠ذةب ٦ذَّ  "َا٥ُْٔ ٨٦ِ ا٢١٣ِّ  وٝةل  "أ٩ة ِثُؿوِح اهللَّ

ِٓ اهلِل ُاػِؿُج ا٣نٲةَٲ٨َ "#  11ر٥ٝ  55اٷوعةح  -ٰٚ ٠ذةب ٣ٮٝة   - وٝةل ٰٚ ٠ذةب ٱٮظ٪ة،  "ثإوِج

٢َ ٨٦ِ ٩َِٛكٰ َمٲبةً   أٝؽرُ أ٩ة ال"#  41ر٥ٝ  6اٷوعةح  َٕ ُٓ َاِدٱ٨ُ وَدٱ٪ٮ٩َذٰ ٔةد٣ٌح ٵ٩ٰ ال َا٤َُت  أْن َاٚ ٧٠ة أق٧

 ! ٬ٮ ٦ك٥٤ٌ  "٣ٲكخ ٦نٲبذٰ ث٢ ٦نٲبح اهلل" # ٱٞٮُل  مؼٍه  أيُّ  ،  "٦نٲبذٰ َث٢ ٦نٲبَح اٵِب ا٣ؾي أرق٤٪ٰ

ٝةل ٰٚ ٠ذةب ،  "٢ ٦نٲبَح اٵِب ال َا٤َُت ٦نٲبذٰ ثَ "!  ك٧٤ةً ٦ُ  –٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -وثة٢ٕٛ٣ ٠ةن ا٧٣كٲط ٔٲكٯ 

وٝةل ٰٚ ٠ذةب  "وا١٣الُم ا٣ِؾي دك٧ٕٮ٫ُ٩ ٣ٲَف ٣ٰ ث٢ ٣ٴِب ا٣ؾي أرَق٤٪ٰ"#  15ر٥ٝ  55اٷوعةح  -ٱٮظ٪ة 

َّٰ وظؽَك وٱكٮَع "#  4ر٥ٝ  58اٷوعةح  - ٱٮظ٪ة و٬ِؾِه ٬ٰ ا٣عٲةُة اٵثؽٱح# أْن ٱِٕؿٚٮَك أ٩َخ اٷ٫َ٣ ا٣عٞٲٞ

ٮن "#  11ر٥ٝ  1اٷوعةح  -أ٧ٔةل ا٣ؿق٢  ٛؿِ ٰٚ ِق  دَ رَ وَ  و"  "ا٧٣كٲَط ا٣ؾي أرَق٤َذ٫ُ  أٱ٭ة ا٣ؿصةُل اٷقؿااٲ٤ٲُّ

اٍت ؤضةاَت وآٱةٍت و٪َٕ٭ة اهلُل  َج٢ِ اهلِل ِثٞٮَّ ِٝ ؽ دجؿ٨َ٬ ٥١٣ ٨٦ِ  َٝ اق٧ٕٮا ٬ِؾِه اٵٝٮاَل ٱكٮُع ا٣٪ةوِؿيُّ رص٢ٌ 

٥ْ١ ٧٠ة أ٩ذ٥ أٱًٌة د٧٤ٕٮن ُِ ؽ دجؿ٨َ٬ " "" "ِثٲِؽِه ٰٚ وق َٝ اٍت ؤضةاَت وآٱةٍت رص٢ٌ  َج٢ِ اهلِل ِثٞٮَّ ِٝ  ٥١٣ ٨٦ِ

 ْ٥١ ُِ ث٢ ٠ةن ٨٦ أو٣ٰ ا٣ٕـم ٨٦  ! ع اٷ٣ٮ٬ٲح ٍٝأي أن ا٧٣كٲط ٔٲكٯ ٥٣ ٱؽَّ   "و٪َٕ٭ة اهلُل ِثٲِؽِه ٰٚ وق

 " ٔكٯ أن أ٠ٮن ٝؽ أصجخ ٨ٔ قؤا٣ٟ " ٢ُق ا٣ؿُّ 

 ا٣كةا٤ح #

 م١ؿًا ٣ٟ

 ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ #

 ""ٝك٥ ا٣كٲؽات  ٨٦ ”ر٠٪ٰ“ٯ اٳن قؤاالً ٤٣ٞف َّٞ ق٪ذ٤َ  -
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 (لٖف شٖططن اهشخاص اهذٌٕ غاشْا قتن اهًصٖص غوٓ اهَشاة ؟) اهصؤال اهراةع #

 ا٣كةا٤ح #

وإذا ٠ةن ا٧٣كٲط ٝؽ ٦ةت ٚؽاًء ٣ؼُةٱة  ، إذا ٠ةن اٷٱ٧ةن ثٮإٝح ا٣ى٤ت وا٣ٞٲة٦ح ا٣كجٲ٢ ا٣ٮظٲؽ ٤٣٪ضةة

 ؟ا٣جنؿٱح ١ٚٲٙ قٲعى٢ اٵمؼةص ا٣ؾٱ٨ ٔةمٮا ٝج٢ ا٧٣كٲط ٤ٔٯ ا٣٪ضةة

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

ٰٚ  ذ٠ؿ٩ة أن ا٣ى٤ٲت ٦عٮري   ! ، و٥٣ أد٪ةو٫٣ ٨٦ ٝج٢ ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس صؽًا ٦ؾ٠ٮرٌ  ٦٭٥ٌ  ٬ؾا ٦ٮًٮعٌ -

و٥٬ قٲ٪ضٮن ٵ٩٭٥  - ٦ٌخ ا٣ؾي ٔةش ٝج٢ أ٣ٰٛ ٔةمٍ  -ٱؤ٨٦ ا٧٣كٲعٲٮن ثٲكٮع  ؛ دةرٱغ ا٧٣كٲعٲح

 - ٬ٲ٥ وٗٲؿه ٨٦ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ ا٧٣ن٭ٮرٱ٦٨س٢ إثؿا -ة ا٧٣ؤ٦٪ٮن ا٣ؾٱ٨ ٔةمٮا ٝج٢ ٱكٮع أ٦ّ  " ٱؤ٦٪ٮن ثٲكٮع

 " ٣ٞؽ آ٦٪ٮا ث٫ و٣٭ؾا ٚإ٩٭٥ ٨٦ ا٣٪ةصٲ٨! ٚإ٩٭٥ ا٩ذْؿوا ٱكٮع، واٵ٩جٲةء ٔةمٮا ٰٚ ا٩ذْةر ّ٭ٮر ٱكٮع 

أول مٰء ٫٤ٕٚ ، ٣ؾا ٕٚ٪ؽ٦ة ّ٭ؿ ٱكٮع و٦ةت  ؛ أ٩٭٥ ٦ةدٮا و٥٬ ٱؤ٦٪ٮن ثٞؽوم ٱكٮع ٰٚ ا٧٣كذٞج٢ دَ رَ وَ 

وٵ٩٭٥ ٦ةدٮا و٥٬ ٱؤ٦٪ٮن ثٲكٮع ٥٣ ٱؾ٬جٮا إ٣ٯ ، ةم ثذعؿٱؿ٥٬ ٬ٮ ا٣٪ـول ظٲس٧ة ٠ة٩ٮا ٦أقٮرٱ٨ وٝ

ِّٰ  ١٣٪٭٥ ٤ّٮا ٰٚ ا٣عِٛ ٰٚ ١٦ةنٍ  ، ا٣ض٪ح ٝج٢ أن ٱذ٥ ا٣ذ١ٛٲؿ ٨ٔ ػُةٱة٥٬ ، و٩ـل ٱكٮع إ٣ٯ  روظة٩

رأى ا١٣سٲؿون ٝجٮر ، و٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮم أ٫٩ ٔ٪ؽ٦ة ٦ةت ٱكٮع ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت  " ٥٬ ص٧ٲٕةً رَ ؿَّ ذ٣ٟ ا١٧٣ةن وَظ 

 ٧٦ة ٱٕ٪ٰ أنَّ ؛ رآ٥٬ ا٣جٕي ثأٔٲ٪٭٥  ! وٱؼؿج أ٤٬٭ة وٱكٲؿون ٰٚ ا٣ٞؽس ُط ٛذَ دُ أمؼةص وة٣عٲ٨ 

أ٦ة  " جؿون ٨٦ ا٣٪ةصٲ٨ ٱٮم و٤ت ٱكٮعٕذَ اٵمؼةص ا٣ؾٱ٨ ٔةمٮا ٝؽٱ٧ًة وآ٦٪ٮا ثْ٭ٮر ٱكٮع ٱُ 

 ٚذأزٲؿُ  ، ٚإ٩٪ة ٩ؤ٨٦ ثْ٭ٮره ٝج٤٪ة و٬ؾا ٬ٮ قجت ٩ضةد٪ة -وأ٩ة ٨٦ ثٲ٪٭٥ -اٵمؼةص ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عةًؿ 

 "م١ؿًا ٣ٟ " ؿٱح ٰٚ ا٧٣ةًٰ وا٣عةًؿ وا٧٣كذٞج٢ٰ ا٣جنُِّ َ٘ ٚ٭ٮ ٱُ  ؛ ثـ٨٦ٍ  دٍ ؽَّ َع ٗٲؿ ٦ُ  ٤ٲِت ا٣ى

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ
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 """ د٢ٌٛ ٱة أػٰ -

 

ظّْر ٕصْع فٔ اهغرفث اهػوٖا فٔ ِٖئث روح  "" أهٖس ِذا دهٖالا لافٖاا غوٓ أٍُ يات ) اهصؤال اهخايس#
 (وقام؟

 ا٣كةا٢ # 

أ٣ٲف ٬ؾا د٣ٲاًل ٠ةٚٲًة  "" ّ٭ؿ ٱكٮع ٰٚ ا٣٘ؿٚح ا٤ٕ٣ٲة ٰٚ ٬ٲبح روٍح  " ة٣ٌت وأ٩ة َ ، اق٧ٰ ٚةٱـال زة٠ٮر

 ٤ٔٯ أ٫٩ ٦ةت وٝةم؟

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

ذ٣ٟ  ؽُّ َٕ ٧٤ٚةذا ال ٱُ  ؛ ٰٚ ا٣٘ؿٚح ا٤ٕ٣ٲة ٝؽ ّ٭ؿ ٰٚ ٬ٲبح روٍح  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -# إذا ٠ةن ا٧٣كٲط  اٵخٱكأل  

وٝؽ ،  48ر٥ٝ  15اٷوعةح  - ٰٚ ٠ذةب ٣ٮٝة إ٣ٲ٭ة واردةٌ  نٲؿُ اٳٱح ا٣ذٰ دُ  د٣ٲاًل ٤ٔٯ ٦ٮد٫ وٝٲة٫٦؟ إنّ 

َٔ ذ٠ؿُ  ظٮارٱٰ ا٧٣كٲط صـٔٮا وػةٚٮا وّ٪ٮا أن ا٧٣كٲط  ٩ة أنَّ ؿُ ؼجِ ٚ٭ٰ دُ  ؛ ٤ٔٲ٭ة ُٞخ ٤َّ د٭ة ٰٚ ظؽٱسٰ و

 ٩ة اٳٱةتؿُ ؼجِ دُ  # و٣ذٮًٲط ذ٣ٟ ، وال دؾ٠ؿ اٳٱح أ٫٩ ٠ةن روظًة ثة٢ٕٛ٣ ! د ٨ِّّ ؿّ َض ٫ ٦ُ إ٩ّ "" ٥٬ُ ّ٪ٮا  ! روٌح 

َّٰ ا ٩ِّٰ "#  ا٧٣كٲط ٝةل أنّ  51-:4ر٧ٰٝ  15اٷوعةح  -ا٤ٞ٣ٲ٤ح ا٣ذة٣ٲح ٨٦ ٠ذةب ٣ٮٝة  ُؿوا َٱَؽيَّ َوِرْص٤َ ُْ ُا٩ْ

ةٌم ٧ََ٠ة َدَؿْوَن ٣ِٰ َْ ِٔ وَح ٣َْٲَف ٫َُ٣ ٣َْع٥ٌ َو نَّ ا٣ؿُّ ة  َٚ ُؿوا  ُْ ٮ٩ِٰ َوا٩ْ إذ أػُأ ا٣عٮارٱٮن ٰٚ أذٞةد  "َا٩َة ٬َُٮ" ُصكُّ

ٚ٭ؾه  " ٤٣ذأ٠ؽ ٨٦ أ٫٩ ٣ٲف روظةً ؛ و٤َت ٦٪٭٥ ٧٣ف ٱؽٱ٫ ورص٤ٲ٫  ، ٣٭٥ َط ًَّ ٧كٲط وَ ٨١٣ ا٣ ، ٫ روٌح أ٩ّ 

ُٞ ، وأ٫٩ ٠ةن ظٲًة ٧٦ة ٱٕ٪ٰ أ٩ّ  خا٧٣كٲط ٥٣ ٱ٧ُ  أنّ  ٨ُ ؿ٬ِ جَ اٳٱح ٩ٛك٭ة دُ  " أد٧٪ٯ أن أ٠ٮن  ٥ ٨٦ ا٧٣ٮت٫ ٥٣ ٱ

 " قؤا٣ٟ صجَخ أ

 ا٣كةا٢ #
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 م١ؿًا ٣ٟ "

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

-  ٌّ  ""٢ ٱة أػٰ دٛ

 

يا ِٔ اهَصخث اهًْذْقث يٌ اهمخاب اهًقدس؟ ويا ِٔ اهوغث اهخٔ حطدذّا ) صادس #اهصؤال اه
فّن ِذا لالم  "ال أضد ٕػرف قتري"لَج يٖخاا و"غَديا ٕقْل  يْشٓ ضال ضٖاحُ "يْشٓ؟ 
 (ضطٖص؟

 ا٣كةا٢ #

ؿض ٵ٩ٟ ٥٣ دذٕ؛ قأَؿح ٤ٔٲٟ قؤاالً ثكٲًُة، ١٣٪٫ ال ٱذ٤ٕٜ ث٧ٮًٮع ا٣ٲٮم  ، ”ر٠٪ٰ“َةب ٦كةؤك أػٰ 

٦س٢ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ودٕة٣ٲ٥ ثٮ٣ف ا٣ؿقٮل ، زخ ٨ٔ ا١٣سٲؿ ٨٦ اٵمٲةء ٧١ٚة أرى أ٩ٟ دعؽّ ! ٫٣ إَالًٝة 

، ٣ؾا ٚإ٩٪ٰ قأَؿح ٤ٔٲٟ قؤاالً ظٮل ٦ة  دٝةاٜ ٨ٔ ا٧٣ٮًٮع 6وٗٲؿ٧٬ة ١٣٪ٟ ٥٣ دذعؽث أ٠سؿ ٨٦ 

ٛؿ ا٣الوٱٲ٨ ٣ؼؿوج وِق ٛؿ اٛؿ ا٣ذ١ٮٱ٨ وِق # ِق  ٬ٰ ٠ُُذت  6 ت ٠َذَ ٦ٮقٯ  أنّ  ذ٠ؿَت  ! خ ٔ٪٫ ٍٚٞدعؽزّ 

ُٝ  ؛١ُُذت إذا ٠ةن ٦ٮقٯ ٝؽ وًٓ ٬ؾه ا٣ ، ٛؿ ا٣ذس٪ٲحٛؿ ا٣ٕؽد وِق وِق  أظؽًا ٨٣ ٱٕؿف مٲبًة ٨ٔ  إنّ  ٤َخ ١ٚٲٙ 

ثة٤٣٘ح  ذ٣ٟ؟ ٚأ٩خ دٕؿف أن ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٗٲؿ ١٦ذٮٍب  ٢ُ َٞ َٕ ٔة٦ًة، ٠ٲٙ ٱُ  ٦511ٮد٫؟ و٠ةن ٧ٔؿه 

ٚ٭ٮ دؿص٧ح """ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ،  ا٦ٲح أو ا٣ٕجؿٱح واٳرا٦ٲحثة٤٣٘ح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح واٳر َت ٠ُذِ ث٢ ؛ اٷ٤١٩ٲـٱح 

إن ٦الا١ح دظؿصخ ا٣عضؿ ثٲ٪٧ة ا٧٤١٣ح ا٣ٮاردة ٰٚ اٵو٢  # ٚٞؽ ٤ٝخ ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةل دؿص٧ح """

، ا٣ذٰ دؿص٧ذ٭ة أ٩خ إ٣ٯ ٦الا١ح ؤ٪ؽ٦ة دعؽث ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٨ٔ ٱٮظ٪ة "زن"ا٣ٲٮ٩ة٩ٰ ٬ٰ ٧٤٠ح 

أي ٩كؼح ٨٦ ا١٣ذةب خ ٨ٔ ظٮارٱٰ ا٧٣كٲط ٱجؽو أ٩ٟ دذالٔت ثةٵ٣ٛةظ ٣ؾا أرٱؽك أن دؼجؿ٩ٰ دعؽزخ أ٩
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ٚ٭٪ةك ٔؽة ٩كغ، وأرٱؽ أن أٔؿف ٣٘ح ا٣٪كؼح ا٣ذٰ دٕذ٧ؽ ٤ٔٲ٭ة؟ ال أّ٪٭ة ا٣٪كؼح  ا٧٣ٞؽس وعٲعح ؟

 "" اٷ٤١٩ٲـٱح

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

 "" ٰٚ ٔجةردٲ٨ م١ؿًا ٣ٟ، ٨٦ ٤ٌٟٚ اَؿح قؤا٣ٟ-

 ا٣كةا٢ #

ّف ظٮل ا٧٣ٮًٮع ٵ٫٩ ٢ّ ٱذعؽث ٨ٔ ٦ٮقٯ وٱكٮع  ؛ صؽاً  ٦٭٥ٌ  إ٫٩ قؤاٌل   ِٞ ٵ٩٪ٰ ٥٣ أٚ٭٥ مٲبًة ٨٦ ا٣

و٧ٔٮ٦ًة ٚكؤا٣ٰ ٬ٮ# ٦ة ٬ٰ ٣٘ح ا١٣ذةب  ! واًعح ٱ٪جٰ٘ وًٓ ٝٮأؽٍ  ، وٗٲؿ٧٬ة، والثؽ أن أقأل ٵٚ٭٥

ظٰ ٱذعؽث ثىٲ٘ح ا٧٣ةًٰ ٰٚ ا١٣ذةب  ا٧٣ٞؽس؟ أ٬ٰ اٷ٤١٩ٲـٱح أم ٣٘ح أػؿى؟ ٦ةذا ٨ٔ مؼه

 ا٧٣ٞؽس أال ٱضت ٤ٔٲٟ أن دنؿح ٣ٰ ذ٣ٟ؟

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

   ! ، و٩ض٤ف ٦ًٕة ٣٪٪ةٝل اٵ٦ؿ وٱٮ٦ًة ٦ة ق٪ؾ٬ت الظذكةء ا٣نةي ! ٦ٕٞؽ صؽاً  اٵخإن قؤال  

 ا٣كةا٢ #

ٌٍ  إ٫٩ قؤاٌل  ٭ة ٦ٮقٯ؟ ٦ة ٬ٰ ا٣٪كؼح ا٧٣ٮزٮٝح ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس؟ و٦ة ٬ٰ ا٤٣٘ح ا٣ذٰ دعؽز ! ثكٲ

 ٚ٭٢ ٬ؾا ٠الم وعٲط؟  "ال أظؽ ٱٕؿف ٝجؿي"٠٪خ ٦ٲذًة و"٦ٮقٯ ظةل ظٲةد٫  ٱٞٮُل ٔ٪ؽ٦ة "

 #٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

ٱة أػٰ ال ! أم ال  ٱة أػٰ، دع ا٣ض٧٭ٮر ٱٞؿر إن ٠ة٩خ ٬ؾه اٷصةثح وعٲعح أم ػةَبح وإن ٠ة٩خ واٚٲحً -

 "" ٚٞؽ أُٔٯ ا٧٣ذعؽث إصةثذ٫ ن ا٣ع٥١ وظؽك ؛ٱ١٧٪ٟ أن د١ٮ
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 ا٣كةا٢#

 ! ، ٚٞؽ ٝةل إن ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٠ة٧٣ؿآة ا٦٪ع٪ٰ دٝٲٞح أػؿى""  ""ال """ !ال -

 #٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

ظ٧ةقٟ و٩عذؿم اٷصةثح  رُ ؽِّ َٞ ٩ع٨ ٩ُ  ر #ؿِّ ٠َ قةُ  ، ؿأٰ ٝٮأؽ٩ة، ٨١٣ ٤ٔٲٟ أن دُ  ظ٧ةقٟ ٱة أػٰ رُ ؽِّ َٞ ٩ع٨ ٩ُ  

ّف  ِٞ وٱ١٧٪ٟ ا٣عٌٮر إذا رٗجخ  ٪ةٝل اٵ٦ؿ أز٪ةء اظذكةء ا٣نةي،إذ ٝةل إ٫٩ قٲُ  ”ر٠٪ٰ“ا٣ذٰ ٝؽ٦٭ة ا٣

ّف  ِٞ ؟ واٳن ق٪ك٧ٓ ا٣كؤال ا٣ذة٣ٰ ٤٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ٩ةٱٟ ٨٦ ٝك٥ ”ر٠٪ٰ“أ٣ٲف ٠ؾ٣ٟ ٱة أػٰ ، وقٲؽٚٓ ا٣

 "" ا٣كٲؽات

 

 (يا ِْ يفّْم اهراهْث، ويا ِٔ غالقخُ ةْاقػث اهطوب اهًزغْيث؟) اهصؤال اهصاةع #

 ا٣كةا٤ح #

 و٦ة ٬ٰ ٔالٝذ٫ ثٮإٝح ا٣ى٤ت ا٧٣ـٔٮ٦ح؟ ا٣كالم ٤ٔٲ٥١ ٱة أػٰ، ٦ة ٬ٮ ٦ٛ٭ٮم ا٣سة٣ٮث، 

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

م١ؿًا  " خ قؤاالً صٲؽًا، ٚ٭ٰ دكأل ٨ٔ ٦ٛ٭ٮم ا٣سة٣ٮث، ؤالٝذ٫ ثٮإٝح ا٣ى٤ت ا٧٣ـٔٮ٦حاٵػَؿظخ -

قأذ٠ؿ رأي اٷقالم أو  ! ٣ٮال٬ة ١٣ة٩خ اٷصةثح ٨ٔ ٬ؾا ا٣كؤال وٕجحً  ؛ ٣ٟ ٤ٔٯ إًةٚح ٧٤٠ح ٦ـٔٮ٦ح

#  ا٣ذٰ دٞٮل 84آٱح  6ر٥ٝ  - ٣٪ة ا٣ٞؿآن اٷصةثح ٰٚ قٮرة ا٧٣ةاؽة مُ ؽِّ َٞ ٱُ # ٧ٞؽس ا٣ٞؿآن ورأي ا١٣ذةب ا٣

ؽ)) َٞ آٱح  5ر٥ٝ  -ٰٚ قٮرة ا٣٪كةء  دَ رَ وَ  و " إ٣ٯ ا٣سة٣ٮث و٬ٰ إمةرةٌ  ((٠َٛؿ ا٣ؾٱ٨ ٝة٣ٮا إنَّ اهلّلَ زة٣ُر زالزٍح  ٣َ

ٮ٣ٮا زالزح ا٩ذُ٭ٮا َػٲؿًا ٥ُ١٣))#  585 ُٞ  ٣سة٣ٮث واردة ٰٚ ا٣ٞؿآن ٦ة ال ٱ٢ٞ ٨ٔ ٦ؿدٲ٨واٷمةرة إ٣ٯ ا " ((وال د
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إ٣ٯ ا٣سة٣ٮث ٰٚ ٬ؾا ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ا٣ٌؼ٥  واظؽةً  إمةرةً  س ٫٤٠ ٨٤ٚ دضؽَ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽّ  ة إذا ٝؿأِت أ٦ّ  "

ٍٍ  " إ٣ٯ ا٣سة٣ٮث واظؽةٌ  د إمةرةٌ ؿِ ٥٣ دَ ! ا٣ؾي ٱج٤ٖ ظض٫٧ ًٕٙ ظض٥ ا٣ٞؿآن   و٘ٲؿٍ  ٬ؾه ا٣ُجٕح ثؼ

 ُ٦ ٌَ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس أ٠سؿ ٨٦ ًٕٙ ظض٥ ا٣ٞؿآن  أي أنّ ؛ ٲح واٷ٤١٩ٲـٱح وا٣ذ٤ٕٲٞةت ا٣٪كؼح ا٣ٕؿث حً ٪َ ٧ِّ ذ

٨١٧ أن ٱٕذجؿ٬ة ا٧٣كٲعٲٮن ٱُ  وأٝؿب آٱٍح ، ٰٚ ٢٠ ٬ؾا ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٨٣ دضؽ ٣ِٛ ا٣سة٣ٮث  "" ا١٣ؿٱ٥

# ، ودٞٮل8ر٥ٝ  6اٷوعةح  - ٰٚ رقة٣ح ٱٮظ٪ة ا٣ؿقٮل اٵو٣ٯ ٦ؾ٠ٮرةً ، دذعؽث ٨ٔ ٦ٛ٭ٮم ا٣سة٣ٮث 

وُح ا٣ٞؽسٚ))  ((و٬ؤالء ا٣سالزح ٥٬ُ واظؽٌ   إنَّ ا٣ِؾٱ٨َ ٱن٭ؽوَن ٰٚ ا٣ك٧ةِء ٥٬ زالزٌح# اٳُب، وا٧٤١٣ُح، وا٣ؿُّ

أي  -عح ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس َّٞ ٪َ وٱ١٧٪ٟ ٝؿاءة ا٣٪كؼح ا٧٣ُ  ، ٨ٔ ا٣سة٣ٮث دذعؽُث  و٬ؾه ٬ٰ أوًط آٱٍح 

ٚٞؽ أراد ا٣كةا٢ ا٣كةثٜ ٦ٕؿٚح ، ، و٬ٰ أ٠سؿ ا٣٪كغ مٲٮًٔة  ا٣ذٰ أٔؿً٭ة ٤ٔٲ٥١ -٩كؼح ا٤٧٣ٟ صٲ٧ف 

وا٣٪كؼح ! دٝةاٜ  6ػالل  واظؽةٍ  أ٩ة أظةول صة٬ؽًا إصةثح قؤا٣ٲ٨ ٰٚ إصةثٍح ، ٤ٔٲ٭ة  ؽُ ٕذ٧َ ا٣٪كؼح ا٣ذٰ ٱُ 

و٧٤٠ح ٩كؼح دٕ٪ٰ اػذالف ا٧٣ىؽر ا٧٣ٮزٮق ثٲ٪٧ة ٱذٛةػؿ ، عح ٬ٰ ا٣٪كؼح ا٣عؽٱسح َّٞ ٪َ ا٣ٞٲةقٲح ا٧٣ُ 

٬ؾه ٬ٰ ٩كؼح  ! ٨١٣ ال دذُةثٜ از٪ذةن ٦٪٭ة، ذةب ا٧٣ٞؽس ١٤٣ أ٣ٙ ٦ؼُٮٍَح  15ا٧٣كٲعٲٮن ثٮصٮد 

ّف إ٣ٲ٭ةا٤٧٣ٟ صٲ٧ف ا٣عؽٱسح ا٣ذٰ ٱُ  ِٞ ٠ذةثًة ثٕؽ  84و٬ؾه ٬ٰ ا٣٪كؼح ا٧٣ـدوصح ا٣ذٰ د٥ٌ  ، نٲؿ ا٣

" ٨٧ٚ ا٣ؾي اػذ٤ٞ٭ة؟ ا٣جؿودكذة٩خ  ! حَٞ ٤َ ؼذَ ٩ْؿًا ٵن ا١٣ةزٮ٣ٲٟ ٱٕذجؿو٩٭ة ٦ُ ؛ ٨٦ ٬ؾه   ٠ُُذٍت  7ظؾف 

ّف  ِٞ و٬٪ةك ، ٠ذةثًة ٍٚٞ ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس  ٤ٔ77ٯ ٩كؼح ا٤٧٣ٟ صٲ٧ف ا٣ضؽٱؽة ا٣ذٰ د٥ٌ ٱٕذ٧ؽ ا٣

٩كؼح  16و٣ؽٱ٪ة ٰٚ ٦٪٧ْح اٵثعةث اٷقال٦ٲح أ٠سؿ ٨٦ ، ٩كغ ٔؽٱؽة ٦ؼذ٤ٛح ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس 

ٍٙ ٦ُ  ٩ٮٍع  ٦111ؼذ٤ٛح ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس وأ٠سؿ ٨٦  ، وٱ١٧٪٥١ زٱةرد٪ة  ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ؼذ٤

ؽد٭٥ ٔة٧٣ًة ٨٦ أثؿز ا٧٤ٕ٣ةء أٱَّ  41ا٣ذٰ راصٕ٭ة  -عح َّٞ ٪َ ٰٚ ا٣٪كؼح ا٧٣ُ  " ؤٮدة إ٣ٯ قؤا٣ٟ ؛٤ٔٲ٭ةواالَالع 

ٮا ٬ؾه ُع َّٞ ؤ٪ؽ٦ة ٩َ  ، ٚةدظحً  ٩كؼح ا٤٧٣ٟ صٲ٧ف دعٮي أػُةءً  ورد أنّ  - ٦ؼذ٤ٍٛح  ٦كٲعٲٍح  َةاٍٛح  61

ٰٚ رقة٣ح ٱٮظ٪ة  8إ٩٭ة اٳٱح  ! ة٣ٮث٧٣ٛ٭ٮم ا٣س إ٣ٯ أٝؿب مٰءٍ  نٲؿُ ظؾٚٮا ٦٪٭ة د٤ٟ اٳٱح ا٣ذٰ دُ ، ا٣٪كؼح 
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٨٧َٚ ا٣ؾي  " ، ٣ؾا ظؾٚٮ٬ة ٞع٧حؽقٮقح أو ٦ُ ؼذ٤ٞح أو ٦َ وأذجؿو٬ة ٦ُ ،  6اٷوعةح  -ا٣ؿقٮل اٵو٣ٯ 

َةاٛح  61، دؤٱؽ٥٬  ٔة٧٣ًة ٦كٲعٲًة ٨٦ أ٤ٔٯ ا٧٣ؿادت 41ظؾٚ٭ة؟ ٣ٲف ا٧٣ك٧٤ٮن و٣ٲف ا٣٭٪ؽوس ث٢ 

ال ! ٚعؾٚٮ٬ة  ؛ ؼذ٤ٞحً إ٣ٯ ا٣سة٣ٮث ٦ُ  نٲؿ ٨٦ ثٕٲؽٍ ذٰ دُ وأذجؿوا اٳٱح ا٣ٮظٲؽة ا٣ ! ٦كٲعٲح ٦ؼذ٤ٛح

وٰٚ  " - ٧٠ة ذ٠ؿُت قةثٞةً  -اٷ٣ٮ٬ٲح  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -وصٮد ٧٤١٣ح ا٣سة٣ٮث و٥٣ ٱّؽع ا٧٣كٲط ٔٲكٯ 

 ١٣٪٭٥ ٣ٲكٮا زالزح ٠ٲة٩ةٍت  ؛ ٕذجؿ اٵب ٠ٲة٩ًة واالث٨ ٠ٲة٩ًة وا٣ؿوح ا٣ٞؽس ٠ٲة٩ةً ٱُ  ، ا٣ذٕة٣ٲ٥ ا١٣٪كٲح ا٣نٛ٭ٲح

 ٮن إ٩٭٥ ٠ٲةنٌ ٱٞٮ٣ُ ا٧٣كٲعٲٲ٨  ٨١٣ّ  """"؟" ٠ٲةن ٱكةوي +٠ٲةن  +٦ة ٬ؾا ا١٣الم؟ ٠ٲةن  ! ٠ٲة٩ًة واظؽاً  ث٢

وإذا قأ٣خ ٦كٲعٲًة# ٦ة ٬ٰ ا٣ىٮرة ا٣ذٰ دكذعٌؿ٬ة ٰٚ ذ٬٪ٟ ٔ٪ؽ٦ة د١ٛؿ ٰٚ اٵب؟ ٚكٲضٲت  ! واظؽٌ 

١ٛؿ ؤ٪ؽ٦ة ٱُ !! ًة ثٞؽ٦ٲ٫ ٤ٔٯ ٠ٮ٠ت اٵرض ب١ِ ذّ ، ٦ُ  ٰٚ ا٣ك٧ةء ثأ٫٩ ٱكذعٌؿ وٮرة ثةثة ٩ٮٱ٢ و٬ٮ صة٣ٌف 

ثنٕؿه  (٤٦ٟ ا٤٧٣ٮك)ٰٚ ا٧٤١٣ح أو االث٨ أو ا٧٣كٲط ٚإ٫٩ ٱكذعٌؿ وٮرة ا٧٧٣س٢ صٲٛؿي ٬ة٩ذؿ ٰٚ ٚٲ٥٤ 

ؤ٪ؽ٦ة ٱ١ٛؿ !! اٵمٞؿ وثنؿد٫ ا٣ٛةدعح و٦ال٦ع٫ ا٣ذٰ ال دنج٫ ٦ال٦ط ا٣ٲ٭ٮد ذوي اٵ٩ٙ ا٣ٕؿٱي 

وٮرة ظ٧ة٦ح دُٲؿ أز٪ةء ٝٲةم ٱٮظ٪ة ا٧ٕ٧٣ؽان ثة٣ذ٧ٕٲؽ أو ا٧٣كٲعٰ ٰٚ ا٣ؿوح ا٣ٞؽس ٚإ٫٩ ٱكذعٌؿ 

، ١٣٪ٟ ٔ٪ؽ٦ة دكأل ٦كٲعٲًة ٨ٔ ٔؽد ا٣ىٮر ٦ؼذ٤ٍٛح  إ٩٭ة زالزح وٮرٍ  !! ٰٚ ٔٲؽ ا٣ٕ٪ىؿة ػةنٍ وٮرة دُ 

٨١٣  ! ٣ٟ واظؽة و٦٭٧ة ظةو٣٪ة دٮظٲؽ ٬ؾه ا٣ىٮر ا٣سالث ال ٩كذُٲٓ ٲٞٮُل ا٣ذٰ ٱكذعٌؿ٬ة ٚك

و٩ْؿًا ٣ىٕٮثح !  5و٣ٲف  4=5+5+5 ٵنّ ؛ ٬ؾا ٠ؾب  !! واظؽٌ  ا٣سالزح ٠ٲةنٌ ٤ٔٯ أن  نو٦ُِىؿُّ ا٧٣كٲعٲٲ٨ 

 ٰٚ آنٍ  أ٧ٔةٍل  ٱكٮق ا٧٣كٲعٲٮن ٦سةالً ثأن ا٣نؼه ٝؽ ٱ١ٮن أثًة وأػًة ورص٢َ ؛ إدراك ٦ٛ٭ٮم ا٣سة٣ٮث 

أثًة  مؼٌه  إذا ٠ةن # ، دٔٮ٩ة ٩ؽرس ٬ؾا ا٧٣سةل ظك٪ةً ؟ ٧٤ٚةذا ال ٱ١ٮن ا٣ؿب أثًة واث٪ًة وروظًة ٝؽقًة ،  واظؽٍ 

٨٧ٚ ا٣ُجٲٰٕ أن ٱ٥٤ٕ ا٣كؿ ثٮو٫ٛ أػًة وأثًة  ًا ،خ وأػجؿت أػة٬ة قؿاٵػوأػًة ورص٢ أ٧ٔةل ز٥ ظٌؿت 

ة ذ٣ٟ ا٣َٲٮُم ود٤ٟ ))#  41ر٥ٝ  54اٷوعةح  - ٰٚ ٠ذةب ٦ؿٝف ٱٞٮُل ا٧٣كٲط  ٨١٣ّ  ، ورص٢ أ٧ٔةل وأ٦َّ

ُح ٚال َٱ٥َُ٤ٕ ِثِ٭٧ة َاَظٌؽ وال ا٧٣الا١ُح ا٣ؾٱ٨ ٰٚ ا٣ َٔ و٬ؾا ٱٕ٪ٰ أن وٝخ ٝٲةم  ((ك٧ةء وال االث٨ُ إال اٳُب ا٣كة
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و٬ؾا د٣ٲ٢ واًط  ، ا٣كةٔح ٨٣ ٱٕؿ٫ٚ ا٧٣كٲط وال ا٧٣الا١ح وال ا٣ؿوح ا٣ٞؽس ث٢ ا٣ؿب وظؽه ٱ٥٤ٕ وٝذ٭ة

ٰ  ، أن ا٣سالزح ٠ٲة٩ةت ٣ٲكخ ٠ٲة٩ًة واظؽًا  و٦٭٧ة ظةو٣خ ٨٤ٚ دذ٨١٧ ٨٦  د٧ة٦ةً  ٧ٚٛ٭ٮم ا٣سة٣ٮث ٗٲؿ ٦٪ُٞ

٢٬ ٬ؾا "" ا٧٣كٲط ٦ةت ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت  ٮن ظٲ٨ ٝة٣ٮا إنّ ُّٞ ِع ا٧٣كٲعٲٲ٨ ٦ُ  دٔ٪ٰ أٚذؿض أنّ  " ٕةً ٞ٪ِ ص٫٤ٕ ٦ُ 

 ٱٕ٪ٰ أن ا٣ؿب ٦ةت ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت؟ 

 #ٟٱة٦٩ع٧ؽ 

، إصةثح ا٧٣ذعؽث  ج٢ِ ُّٞ َة٣ج٥١ ثذَ ٚإ٩٪ٰ اُ ؛ ٦ة د٦٪ة ٩ك٧ط ٥١٣ ثُؿح ٢٠ اٵقب٤ح ا٣ذٰ دؿد ٤ٔٯ أذ٬ة٥١٩ -

 ِٞ ، إ٣ٯ ٱ٧ٲ٪ٰ وٱكةري  ٲ٨ِ ا٣ضة٣َك  "ذا٠ؿ"أو ا٣ؽ٠ذٮر  ”ر٠٪ٰ“ّف ٦٭٧ة ٠ة٩خ قٮاًء ٠ةن ا٧٣ذعؽث ٬ٮ ا٣

٬ؾا ٬ٮ ، ، و٨٦ ظٞ٭٧ة رٚي اٷصةثح د٧ة٦ًة  النٌِّ َٛ ٨٧ٚ ظٞ٭٧ة اٷصةثح ٧٠ة ٱُ ؛ قٮاًء أٔضجذ٥١ اٷصةثح أو ال 

١٧٪٥١ ، وٱُ  إذا اػذةرا ذ٣ٟ ق٪ؽع ا٣ض٧٭ٮر ٱ١ٮن ا٣ع٥١ "" ٤ُٜ ا٣عؿٱح ٰٚ ٔؽم اٷصةثحٝؿار٧٬ة و٣٭٧ة ٦ُ 

 ٨٦ ٝك٥ ا٣كٲؽات ”ر٠٪ٰ“ق٪ك٧ٓ اٳن ا٣كؤال ا٣ذة٣ٰ ٤٣ٞف  " ٦٪ةٝنح ا٣ذٛةوٲ٢ ثٕؽ ا٩ذ٭ةء ثؿ٩ة٦ش ا٣ٲٮم

ُر ٥١٣ وجؿ٥٠ ص٧ٲًٕة ٦ذعؽزٲ٨ وظٌٮراً "" ؽِّ َٝ  " ُا

 

 (أال ٕخػرض فداء اهًصٖص هوخعإا يع اغخقاد أن اإلٍصان يْهْد  ةاهخعإا ؟) اهصؤال اهرايٌ #

 ا٣كةا٤ح #

َٞ ٨١٣ وِ ، كةٔؽه ا٣ؿب ٰٚ ذ٣ٟ و٥٣ ٱُ  ٨٦ ٢٠ مؿ   َه ٤َّ َؼ اٷ٩كةن دَ  ذ٠ؿت أنّ ٰٚ ثؽاٱح ظؽٱسٟ  - ًة ٣٪ْؿٱح ٚ

دٕةرًًة ٰٚ اٵ٦ؿ؟ أٱ١٧٪ٟ دٮًٲط  أال د٨ْ أن ز٧حَ " ثة٣ؼُةٱة  ذ٠ؿت أن اٷ٩كةن ٦ٮ٣ٮدٌ ، ا٣ؼُٲبح اٵو٤ٲح 

 ذ٣ٟ ٨٦ ٤ٌٟٚ؟
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فُّ  ِٞ  # "ر٠٪ٰ"ا٣

ذاد٭ة أي أن اٷ٩كةن ورث ؛ ا٣ؼُٲبح و٥٣ ٱؿث ا٣ؼُٲبح  اٷ٩كةن ا٣ُجٲٕح ا٣ذٰ د٧ٲ٢ إ٣ٯ ارد١ةب َث رِ وَ -

٬ؾا  ، إ٣ٯ ا٣ض٪ح ٚإ٫٩ ٱ١ٮن َة٬ؿًا ٨٦ ا٣ؼُةٱة وٱؾ٬ت ٦جةمؿةً  ا٧٣ٲ٢ الرد١ةب ا٣ؼُةٱة ٨١٣ إذا ٦ةت ٢ٌَٛ 

ذا٠ؿ واقذن٭ؽ  اٵخ٧٠ة أمةر -ٵن ا٢ُٛ٣ ، ٦ة أؤ٨٦ ث٫، و٨٣ ٱؽٚٓ ٬ؾا ا٢ُٛ٣ ز٨٧ ػُةٱة وا٣ؽه وٗٲؿه 

إذن ٚأ٩ة  ، ٔ٪٫ و٨٣ ُٱٕةٝت ٰٚ ا٣ضعٲ٥ ٩ٲةثحً  ، ٨ٔ ػُةٱة وا٣ؽه ٗٲؿ ٦كؤوٍل  -ا٧٣ٞؽس ثآٱح ٨٦ ا١٣ذةب 

دٕ٪ٰ رٗجذٰ ٰٚ ارد١ةب  وآز٥ٌ  ، ، وأ٩ة أرد١ت اٳزةم ٵ٩٪ٰ آز٥ٌ  أرث ا٧٣ٲ٢ الرد١ةب ا٣ؼُةٱة ٨٦ وا٣ؽي آدم

٤ٔٲ٫ و٬ؾا  ُت َك ذَ عا٣ؼُةٱة ٩ذٲضح ا٣ٮرازح و١٬ؾا ٔ٪ؽ٦ة ٱجؽأ إ٩كةن ٰٚ ارد١ةب ا٣ؼُةٱة ٚإن ػُةٱةه دُ 

" # ا٣ؼُةٱة وا٤٣ٕ٪ةت  ٚ٭٪ةك مٲبةن ٦ؼذ٤ٛةن، ا٣٪ُٞح ا٣سة٩ٲح أن اٷ٩كةن ٱؿث ا٤٣ٕ٪ةت  " ٬ؾا ا٣ضـء ُط ًِّ ٮَ ٱُ 

إ٫٩ ٣ٲف ا٣ٮٝخ ا٧٣٪ةقت ، إ٣ٲ٭٧ة ٰٚ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا٧٣ٮآً  - ٗٲؿ ٦جةمؿٍ  ثن٢ٍ١  -نٲؿ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٱُ 

ارد١ت وا٣ؽي  اإذ " ا٤٣ٕ٪ةت ٰٚ ظٲةدٰ ٚكأرُث  ؛ ػُةٱة وا٣ؽي ؿ ٨ِّٔٛ ٠َ إال أ٩٪ٰ إذا ٥٣ اُ ، ٤٣عؽٱر ٨ٔ ذ٣ٟ 

٬ؾا ٦ة ورزذ٫ ٔ٪٫، ٥٣ ، ُةء ا٣ذٰ ارد١ج٭ة اٵػٔة٩ٰ ا٣ٲٮم ثكجت ُةء ز٥ ٦ةت ٦ؤ٦٪ًة ١٣٪٪ٰ اُ اٵػا١٣سٲؿ ٨٦ 

 ُةء، ٣ؾا أواص٫ ا٣ٲٮم وٕٮثةٍت اٵػأرث ٦كؤو٣ٲح دع٢٧ ا٣ؼُةٱة أ٦ةم ا٣ؿب ٨١٣ وا٣ؽي ارد١ت ا١٣سٲؿ ٨٦ 

ٚة٤٣ٕ٪ح ٬ٰ اٵذى ا٣٪ةدش ٨ٔ ػُٲبح ؛ ٮا ثٲ٨ ا٣ؼُٲبح وا٤٣ٕ٪ح ُٝ ؿِّ َٛ ، إ٩٭ة ٣ٕ٪ح ٣٭ؾا أرٱؽ٥٠ أن دُ  ةدٰٰٚ ظٲ

أوالً ٩ةل ا٧٣٘ٛؿة ٨ٔ ٢٠ # أي أن ٬٪ةك أ٦ؿٱ٨ ٤ٕٚ٭٧ة ٱكٮع ٧٣كةٔؽدٰ  ، ٫ ا٣ؼُٲبحجُ جِّ َك أو ا٣ٌؿر ا٣ؾي دُ 

، ٬ؾا ٦ة  ًة أزال ا٤٣ٕ٪ةت ٨٦ ظٲةدٰوزة٩ٲ ، ٵ٫٩ ٔٛة ٨ٔ ػُةٱةي ، و١٬ؾا ٨٣ ٱعةقج٪ٰ ا٣ؿب ؛ ػُةٱةي

إذا  " ةٔ٪ّ  ٢ ا٤٣ٕ٪ةت ٩ٲةثحً ٧َّ َع ث٢ دَ ؛ ػُةٱة٩ة ص٧ٲًٕة ٚعكت  ٚٲكٮع ٥٣ ٱٛذؽِ ، ٩ة ث٫ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ؿُ ؼجِ ٱُ 

ٮا ٠ُ ؽرِ ٥ أن دُ رٱؽ٠ُ ٣ؾا اُ  ، ا٤٣ٕ٪ةت قذؼذٰٛ ٨٦ ظٲةدٟ"""  ٚكذجؽأ ٢٠ ا٤٣ٕ٪ةت ٰٚ ظٲةدٟ دؼذٰٛ؛ آ٦٪خ ث٫ 

أد٧٪ٯ أن أ٠ٮن ٝؽ أصجذٟ أو أوًعخ ٣ٟ اٵ٦ؿ، ؤكٯ أن  " ا٤٣ٕ٪ةت ٵ٩٭٧ة ٦ؼذ٤ٛةنا٣ٛؿق ثٲ٨ ا٣ؼُةٱة و

 " د١ٮن ٝؽ ٚ٭٧خ 
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 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

 د٢ٌٛ ٱة أػٰ، ا٣كؤال ٤٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ 

 

 (ٍقعث اهخٔ ظرضخّا !  41ًٕمََٔ اهرد غوٓ اهـ ) #اهخاشع اهصؤال 

 ا٣كةا٢ # 

َٚ ، س وأٔن٫ٞ ٞؽّ ١ذةب ا٧٣ُ ا٣ ُس رِّ دَ د٠ذٮر ذا٠ؿ ٩ةٱٟ، اق٧ٰ رٱذنةرد وأ٩ة اُ  ٰٚ ظؽٱسٟ " ًة ٪ٲّ وأ٢٧ٔ 

إن ٱكٮع قٲىجط ١٤٦ًَة أو روظًة ز٥ أػجؿد٪ة أن ا١٣ذةب  ٱٞٮُل ، وذ٠ؿت أ٫٩  اقذن٭ؽت ثة١٣ذةب ا٧٣ٞؽس

ٰٚ ٠ذةب َد رَ وَ  # ر٥ٗ وصٮد ا١٣سٲؿ ؛ واظؽةً  ٣ٟ آٱحً  قأوردُ " ا٧٣ٞؽس ٥٣ ٱؿد ٚٲ٫ ٤ُ٦ًٞة إمةرة إ٣ٯ ا٣ٞٲة٦ح 

٨ْ٦ ذ٣ٟ ا٣َْٮِٝخ اثَذَؽَا ٱكٮُع ٱِْ٭ؿ ٣ذال٦ٲؾِه أ٫ُ٩ ٱ٪جٰ٘ َان ٱؾ٬َت "#  ٦ة ٱ٤ٰ 15ر٥ٝ  57ح اٷوعة -ٯ ٦ذَّ 

ٲٮِخ ورؤقةِء ا١٣٭٪ِح وا٣ ٮمَ ج١َذَ ا ٣ٯ ُاورَم٤ِٲ٥ وٱذأ٥ََّ٣ ٠سٲؿًا ٨٦ِ ا٣نُّ ُٞ َذ٢َ وٰٚ ا٣ٲٮِم ا٣سة٣ِر َٱ ْٞ و٢٠  "ِح َوُٱ

 7ٍٚٞ ٨ٔ و٤ج٫ ٤ٔٯ ػنجح ا٣ى٤ٲت ٧٣ؽة ٚة١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ال ٱذعؽث  ؛ اٵ٩ةصٲ٢ دذعؽث ٨ٔ ذ٣ٟ

٣َِ٭ٰ ٧َ٣ِةَذا َدَؿ٠َْذِ٪ٰ؟"قةٔةت ودٌعٲذ٫ ثأ٬ؽا٫ٚ ٚجٕؽ أن وؿخ   ١ُُذت وظٜٞ ا٧٣ؾ٠ٮر ٰٚ ا٣ "ا ٣َِ٭ٰ ا 

٩ضؽ اٵ٩ةصٲ٢ اٵرثٕح ٤٠٭ة دذعؽث ٨ٔ ٦ٮد٫ ودٚ٪٫ وٝٲة٦ذ٫ ز٥ أػجؿد٪ة أن ٱكٮع ال ٱ١ؾب  ؛ ا٧٣ٞؽقح

ٌٙ  - ا ٦ٮًٮع آػؿ٨١٣ ٬ؾ -ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ث١ٮ٫٩ روظًة  ٚٞؽ ؛ ٠ؾ٣ٟ ا٣ضكؽ ا٣ك٧ةوي  ! ٚة٣ضكؽ ا٣ْٕٲ٥ ٦ؼذ٤

، أ٦ة اٳن ٚ٪ع٨ أقٮأ ٨٦ ا٣عٲٮا٩ةت ٠ٲٙ ظؽث ذ٣ٟ؟ ٰٚ ا٣ٮاٝٓ أ٩ة ال  ٠ةن ا٣جنؿ أ٢ٌٚ ٨٦ ا٧٣الا١ح

٩ُٞح ا٣ذٰ َؿظذ٭ة وأود أن  55وٱ١٧٪٪ٰ اٷصةثح ٨ٔ ا٣ـ،  ٧ُخ أصةدل، ث٢ٌٛ ا٣ؿب وظج٫ ورظ٧ذ٫ د٤ّٕ 

اٵثعةث اٷقال٦ٲح ٵصٲجٟ ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ال ٵٚٮز ث٧٪ةٝنح، قٲ١ٮن ذ٣ٟ ٨٦  أظٌؿ إ٣ٯ ٦٪٧ْح

ٱ١٧٪٪ٰ " ٨١٣ ٱكٮع ٬ٮ ا٣ؿب  ؛ ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس واردٍ  دوأٰ قؿوري وعٲط أن ٦ٛ٭ٮم ا٣سة٣ٮث ٗٲؿُ 
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أظٌؿت ٦ٰٕ ا٣ٲٮم ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ اٵمٲةء ٦ٓ  ! ك ث٧كةٔؽة ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس وا٧٣٪ُٜ وأو٢ ا٣ؼ٤ٜؽَ رِم أن اُ 

٣ؾا  ؛ ٦ة ٬ٮ اٵو٢؟ ٬٪ةك ٩ْةم اٵٔؽاد وا٣عكةب ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس إ٫٩ د٣ٲ٢ ٝةَٓ ، ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس

 "" أظٌؿت ٦ٰٕ ذ٣ٟ ٣ٲكذٛٲؽ ا٣ض٧ٲٓ

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

 أٱ٨ قؤا٣ٟ؟  

 ا٣كةا٢ #

، ٞؽس د٣ٲاًل آػؿ ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ وإذا أردتَّ ، أ٫٩ قُٲٞذ٢ وقٲٞٮم  ة ٦ؿاٍت ٔؽّ  ٱكٮعُ  ؿَ ٠َ ذَ  قؤا٣ٰ # ٬ؾا ٬ٮ

أوا "#  :5ر٥ٝ  11اٷوعةح  -ٯ ٰٚ ٠ذةب ٦ذَّ  دَ رَ وَ  # ٚٲ١٧٪٪ٰ أن أٝؽ٫٦ ٣ٟ ـَ وٱَك٧ُِّ٤ٮ٫ُ٩َ إ٣ٯ اٵ٥ِ٦َ ١٣َٰ َٱ٭

 ا٤ٞ٣ٲ٢ ٍٚٞ  "ِث٫ِ وٱض٤ُؽوُه وٱى٤ُجٮُه وٰٚ ا٣ٲٮِم ا٣سة٣ر ٱٞٮم

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

 ٢٬ ا٩ذ٭ٲخ؟ """ال ثأس "" 

 ا٣كةا٢#

 ٣ٲف اٵدٱةن """ و (ا٧٣عٟ)ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٬ٮ  ""٥ٕ٩  

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ#

 ""ٰٚ دو٩ضؿي  41#٩51ٞٲ٥ ٰٚ ٦٪٧ْح اٵثعةث اٷقال٦ٲح ثؿ٩ة٦ضًة ٢٠ ٱٮم أظؽ ا٣كةٔح -

 ا٣كةا٢ #
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 ٢٠ ٱٮم أظؽ ؟

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

أو ا٩ذٞةد  َؿح أي قؤاٍل  ، ٟ أن دعى٢ ٤ٔٯ ا٣ٕ٪ٮان وثٕؽ ا٩ذ٭ةء ا٣عؽٱر ٨٦ ظ١٧ٟٞ٪ُ ٱُ  ٢٠ ٱٮم أظؽ ! 

ٱ١٧٪ٟ  """أ٢ٌٍٚ  ث٭ؽف ا٣ٮوٮل إ٣ٯ ٚ٭٥ٍ ؛ ٕؽ ثة٣٪ٞةش ا٣ؾي دؼٲ٥ ٤ٔٲ٫ روح ا٣ىؽاٝح ٚ٪ع٨ ٩ك؛ ا٣ٞؿآن 

 َؿح أقب٤ح ظٮل ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس

 ا٣كةا٢ #

 ال أرٱؽ أن أقأل، ث٢ إ٩ِٰ أػجؿك ثجؿا٬ٲ٨ٍ ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

ٚٲ٭ة ا٧٣كٲط إ٫٩  ٱٞٮُل ، ٯثآٱح ٨٦ ٠ذةب ٦ذَّ  اٵخاقذن٭ؽ  ! ثٟ ٧٠ة أػجؿد٪ٰ اٳن ؿظُت ثة٣ُجٓ، ٩ع٨ ٩ُ 

قٲ٧ٮت ز٥ قٲٞٮم وأ٩ة أواٜٚ ٤ٔٯ ذ٣ٟ، أ٩ة أدٜٛ ٫ٕ٦ ٤ٔٯ أن ا٧٣كٲط قٲ٧ٮت وقٲٞٮم وقذ١ٮن 

ٝٲة٦ذ٫ ٬ؾه وٝخ ّ٭ٮره ا٣سة٩ٰ وٝٲة٦ذ٫ ثٕؽ ّ٭ٮره ا٣سة٩ٰ ا٣ؾي أمةر إ٣ٲ٫ ا٣ٞؿآن وا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس 

ٌٰ  ٠ة٣ٞٲة٦ح ا٣عٞٲٞٲح ٦ٮٌت  ٞٮ٫٣ ٱٕ٪ٰ أن ا٣ؿب ُوًٓ ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت ٢٬ ٦ة د ، ظٞٲٞٲحٌ  ٱذج٫ٕ ٝٲة٦حٌ  ظٞٲٞ

و٦ةت؟ أدٕ٪ٰ أن اٷمةٔح ظٞٲٞٲح؟ ٨١٣ ٔ٪ؽ ا٣ذعٜٞ ٨٦ اٵ٦ؿ ٝةل ثٕي اٵمؼةص ٠ة٣ض٪ٮد إ٩٭٥ رأوه 

ْؽ ٦َةَت " #44ر٥ٝ  :5اٷوعةح  -اٝؿأ ٠ذةب ٱٮظ٪ة ! ٦ٲذًة  َٝ ُ٭٥ْ َرَاْوُه  ّف إ٫٩ وصؽ ا٣ٛذةة  "ال٩ََّ ِٞ ٧٠ة ٝةل ا٣

َٔ ؛ ًة َى ىِّ َؼ ذَ إ٫٩ ٣ٲف ٦ُ  ، ٦ٲذح ا٣ض٪ٮد أ٫٩ ٦ٲخ  ٨ٔ رأٱ٫ ٨٦ ٦٪ْٮر ا٣ؿص٢ ا٣ٕةدي، و٠ؾ٣ٟ ٨َّّ  ؿَ جَّ ث٢ 

، والثؽ ٨٦ ٝٲةس ا٣٪جي  ٤٣ُجٲت ة ا٣ٲٮم ٷٔالن وٚةة مؼه ٚالثؽ ٨٦ دٮٚؿ ق٧ةٔحٍ أ٦ّ  ، ثؼجؿد٭٥ ا٣ٕةدٱح

ا و٦ٓ ٬ؾ" """"٤ٝت ""٩جي """٦غ ""و٣ؽٱ٪ة أص٭ـة ٦س٢ دؼُٲٍ ٠٭ؿثٲح ا٤ٞ٣ت ودؼُٲٍ ٠٭ؿثٲح ا٣ؽ٦ةغ 

ُِ ٱُ  ث٢  ! قةٔةت ز٥ ٔةدوا ٤٣عٲةة 4ٮا ٧٣ؽة ُّٚ ٮُ دُ  ظٮل أمؼةٍص  وثعٮزدٰ ٦ٞةالٍت ! ئ اٵَجةء أظٲة٩ًة ؼ
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اٵَجةء ٤ٔٯ ا٣ٮٚةة  ؽَ ٭ِ وٰٚ ٢٠ ا٣عةالت َم  ، ٰٚ ص٪ٮب إٚؿٱٞٲة وا٤ٛ٣جٲ٨ ٔؽة ظةالٍت !!  أٱٌةً  زالزح أٱةمٍ 

ٰ ثة٣ُجٓ !! دٱٲ٨ٔة أو أمؼةٍص  ٧ٚة ثة٣ٟ ثن٭ةدة ص٪ٮدٍ  ؛ ثةالٔذ٧ةد ٤ٔٯ اٵص٭ـة َٚ  ال ٱٕ٪ٰ ذ٣ٟ أ٫٩ ُدُٮ

 ا٣كةا٢ #

"""""""""""""""""" 

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

ّٰ  آػؿَ  ػؿى وَؿح قؤاٍل اُ  ١٧٪ٟ ا٣ٮٝٮف ٰٚ ا٣ىٙ ٦ؿةَ ٱُ  ! ثؽَّ َع ز٥ دَ   ٢٧٠ اٷصةثح٨٦ ٤ٌٟٚ دٔ٪ٰ اُ   ٤ٔ 

 55ال ٚٞؽ َؿظخ  ، وقٮاًء ٦ةت أم و١٬ؾا أزجذ٪ة أن ٦ٮت ا٧٣كٲط ٠ةن إمةٔح " ، أو أن دعٌؿ ٱٮم اٵظؽ

ٍٚٞ ٠ةن ا٧٣كٲط  ! واظؽةٍ  ت ٨ٔ ٩ُٞحٍ أ٩خ ٥٣ دِض  ، ٤ٔٯ اٷصةثح ٔ٪٭ة ٤٠٭ة ٩ُٞح وأ٩خ دٞٮل إ٩ٟ ٝةدرٌ 

ُٞ  ٠ةن ظّٲًة ""٠ةن ظّٲًة "" ٠ةن ظّٲةً ""ظٲًة  قٲٞٮم  ، ، ١٣٪٫ قٲٞٮم ٧٠ة أؤ٨٦ أ٩ة و٢٠ ٦ك٥٤ ٧٦٥ة ٱٕ٪ٰ أ٫٩ ٥٣ ٱ

أن ا٧٣كٲط  558-557اٳٱذٲ٨  6ر٥ٝ  -آن ٰٚ قٮرة ا٧٣ةاؽة ٰٚ ا٣ٞؿ دَ رَ وَ " ا٧٣كٲط وٝخ ّ٭ٮره ا٣سة٩ٰ 

٤َٲِ٭٥ َمِ٭ٲؽاً ))# ٝةل  َٔ ٤ُخ ٣َُ٭٥ ا ال ٦ة أ٦َؿَدِ٪ٰ ِث٫ِ َاِن أُجُؽوا اهلّلَ رثِّٰ وَرث٥ُ١ و٠٪ُخ  ُٝ أي أن ا٧٣كٲط ٥٣  ((٦ة 

 ثّٲ٪حٌ  واظؽةٌ  صؽ آٱحٌ ؿ ا٣٪ةس قٮى ث٧ة أ٦ؿه اهلل وأ٦ؿ٥٬ ثٕجةدة اهلل وظؽه، و٧٠ة أػجؿد٥١ قةثًٞة ال دٮٱأ٦ُ 

ال  # دذعؽث ٨ٔ ٝؽقٲح ا٧٣كٲط و٬ة أ٩ة أ٨٤ٔ زة٩ٲحً  ٚؾ٠ؿت ٣ٰ آٱةٍت ، ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٨ٔ ا٣سة٣ٮث 

اٷ٣ٮ٬ٲح أو  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٫٤٠ ٱّؽٰٔ ٚٲ٭ة ا٧٣كٲط ٔٲكٯ  ثّٲ٪حٌ  واظؽةٌ  دٮصؽ آٱحٌ 

 - ٵن ا٣ٞؿآن ٱؼجؿ٩ة ٰٚ قٮرة ا٣٪كةء، ٧٣ةذا؟ قٲْ٭ؿ زة٩ٲحً "" "" ال مٟ أ٫٩ قٲْ٭ؿ زة٩ٲحٱأ٦ؿ ا٣٪ةس ثٕجةدد٫ 

٣َْٲ٫ِ ))#  569آٱح  5ر٥ٝ  ٫ُ اهلّلُ ا  َٕ َٚ َٕ  ((َث٢ رَّ ٥ ٤ِّ ر٫ٕٚ اهلل و٬ٮ ظٰ، ٧٣ةذا؟ ٵ٫٩ ٔ٪ؽ٦ة قٲْ٭ؿ زة٩ٲح ٨٣ ُٱ

٥ دٱ٪٥ُ١ وأد٧٧َُخ ا٣ٲٮم َا٤٧٠ُخ ١َ٣ُ ))#  4آٱح  6ر٥ٝ  - ٩ة ا٣ٞؿآن ٰٚ قٮرة ا٧٣ةاؽةؿُ ؼجِ ٱُ  ! ا٣٪ةس مٲبًة صؽٱؽاً 

ٚإ٫٩ ٔ٪ؽ٦ة قٲْ٭ؿ ٧٤٣ؿة ا٣سة٩ٲح ٨٣ ؛ ا٧٣كٲط صؽٱؽًا  مَ ؽِّ َٞ ٨٣ ٱُ  ((٤ٔٲ٥ُ١ ٧ٕ٩ِِذٰ ورًٲُخ ٥ُُ١َ٣ اٷقالم ِدٱ٪ةً 
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ث٢ ٣ٲن٭ؽ أ٫٩ ٥٣ ٱأ٦ؿ ا٣٪ةس ٍٝ ثٕجةدد٫ وثأ٫٩ ٥٣ ٱّؽع اٷ٣ٮ٬ٲح ؛ ٱ١ٮن ذ٣ٟ ٣ذ٤ٕٲ٥ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ مٲبًة صؽٱؽًا 

ٮَن ٣ِٰ ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ٲٮِم# ٱة ٲٞٮ٣ُ ٠َسٲؿوَن ق"# ٧ة ٱؼه ا٣ْ٭ٮر ا٣سة٩ٰ ٧٤٣كٲط ٰٚ اٵ٩ةصٲ٢ ٚٲ دَ رَ وَ  و! ٍٝ 

 ٍُّ ٩ِّٰ ٥َْ٣ أِٔؿ٥ُ١ٚ ٝ ح ٣َُ٭٥# ا  عٲ٪بؾ أوؿِّ َٚ """ و٪ٕ٪ة ٝٮاٍت ٠سٲؿة؟  َٟ ٰ ٱة  ربُّ ٱة َربُّ أ٣ٲَف ِثةق٧ ! اْذ٬ُجٮا ٔ٪ِّ

ز٥ِ   ! "" ٫ ٧٤٣كٲعٲٲ٨ٲٞٮ٣ُ س؟ قا٧٣كٲط ٬ؾا ا١٣الم؟ ٧٤٣ك٧٤ٲ٨ أم ٤٣٭٪ؽو ٲٞٮُل إ٣ٯ ٨٦ ق "ٚة٤ٰٔ اال 

وثٕؽ ا٣ْ٭ٮر " ، وقٲُؿد٥٬ ثٕٲؽًا ٔ٪٫، وٱذجؿأ ٦٪٭٥  ثةق٫٧ ٠سٲؿةٍ  ٔٮا و٪ٓ ٦ٕضـاٍت ا٧٣كٲعٲٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ادّ 

ُح ا٧َ٣ْْٮِت ))#  أنّ  596آٱح  4ر٥ٝ  - ٩ة ا٣ٞؿآن ٰٚ قٮرة آل ٧ٔؿانؼجؿُ ا٣سة٩ٰ ٧٤٣كٲط ٱُ  َٞ ٍف َذآِا ْٛ أي  ((٢ُ٠ُّ ٩َ

ي آد٦ٰ وثإذن اهلل قٲٞٮم ثٕؽ٬ة، و٩ع٨ ٩٪ذْؿ ظؽوث ذ٣ٟ وثة٣ذأ٠ٲؽ أن ا٧٣كٲط قٲ٧ٮت ظٲ٪٭ة ٠أ

 " ٔكٯ أن أ٠ٮن ٝؽ أصجخ ٨ٔ قؤا٣ٟ "قٲعؽث ٝج٢ ٱٮم ا٣ٞٲة٦ح

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

 د٢ٌٛ ٱة أػٰ  

 

  (إذا آيَج اهْٖم ةْاقػث اهطوب اهًزغْيث و ةدأت أقخن األةرٕاء فصأدخن اهشَث ؟) اهصؤال اهػاشر #

 ا٣كةا٢ #

٨١٣ ٦ة  ، ٣ؽػٮل ا٣ض٪ح الثؽ ٨٦ ٝٲةم ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ثأرثٕح أو ػ٧كح أ٦ٮرٍ # ٣ٟ  ٫ٌ صَّ ٮَ قؤا٣ٰ ٦ُ اق٧ٰ ثٲكذة، و

أٔ٪ٰ ثؾ٣ٟ أن ػُةٱة٥٬ وا٣ؼُةٱة ا٣ذٰ  ، ىجعٮن ثال ػُةٱةٚ٭٧ذ٫ ٦٪ٟ و٨٦ صٲؿا٩ٰ أن ا٧٣كٲعٲٲ٨ ٱُ 

ٚؽاًء  ورزٮ٬ة ٱع٤٧٭ة ا٧٣كٲط ٢٬ ٬ؾا ٱٕ٪ٰ أن ا٣نؼه إذا آ٨٦ ا٤٣ٲ٤ح ثأن ا٧٣كٲط ٦ةت ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت

 ٚإن ػُةٱة ٬ؾا ا٣نؼه ا٧٣ةًٲح وا٧٣كذٞج٤ٲح قُذ٧عٯ وقٲؽػ٢ ا٣ض٪ح؟؛ ٣ؼُةٱة ا٣جنؿ 
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 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

واٷٱ٧ةن ثٲكٮع ٱٕ٪ٰ اٷٱ٧ةن ، ٬ؾا ٦ة ورد ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس، إذا آ٦٪خ ثٲكٮع ٚكٲع٢٧ ٢٠ ػُةٱةك -

، ٪٭ة قُذ٧عٯ ٢٠ ػُةٱةك ، ظٲ ثإٔٚة٫٣ ودٕة٣ٲ٫٧ واالٔذؿاف ثؾ٣ٟ واٷٝؿار ثة٤٣كةن وا٣ذىؽٱٜ ثة٤ٞ٣ت

 "" ؿ، و٬ؾا ٱ٪ُجٜ ٤ٔٯ ا٣عٲةة ا٣ؽ٩ٲة و٣ٲف ٰٚ ا٣ض٪حالظِ أن ٦ىٲؿك د٘ٲّ ذُ وَق 

 ا٣كةا٢# 

٢٬ ٬ؾا ٱٕ٪ٰ أ٩٪ٰ إذا ٝؿأت ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ووؽٝخ ٢٠  :ٔ٪ؽي قؤال ثكٲٍ ٱذ٤ٕٜ ث٪ٛف ا٣٪ُٞح -

إ٣ٯ  ا٣خ ٗؽً ح ودعٮّ ، أو وإٝح ا٣ى٤ت ا٧٣ـٔٮ٦ ٧٤٠ح وردت ٚٲ٫ وآ٦٪خ ث٧ٮت ا٧٣كٲط ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت

 وثؽأت أٝذ٢ اٵثؿٱةء ٚإ٩٪ٰ قأدػ٢ ا٣ض٪ح ثؿ٥ٗ ٢٠ ٬ؾا؟  ، ٦٘ذىت أو إر٬ةثٰ

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

 "" ٘ذىجةً ٚإ٩ٟ ٨٣ دىجط ٗؽًا ٦ُ ؛  إذا آ٦٪خ ا٣ٲٮم ثٲكٮع ثىؽقٍ 

 ا٣كةا٢ #

  واردٌ  ٢٠ مٰءٍ  ال؟  ٥َ ٣ِ  

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

 "  د١ؾب و٥٣ دؤ٨٦ ثٲكٮع وؽٝةً ٵن ظٲةدٟ قذذ٘ٲؿ د٧ة٦ًة، وإذا ٥٣ دذ٘ٲؿ ٚٞؽ ٠٪خ  -

 ا٣كةا٢ #
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ا٧٣ن٤١ح د٨٧١ ٰٚ وصٮد ٔجةرة واظؽة ٍٚٞ دعي ٤ٔٯ اٷٱ٧ةن ثة٧٣كٲط وثأ٫٩ ٦ةت ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت ٚؽاًء 

  ٬ؾا ٬ٮ ا٢٧ٕ٣ اٷٱ٧ة٩ٰ ا٣ٮظٲؽ ا٤ُ٧٣ٮب ٣ؽػٮل ا٣ض٪ح، ث٪ةًء ٤ٔٯ ٦ة أوًعذ٫ ٰٚ ظؽٱسٟ، ٣ؼُةٱة ا٣جنؿ 

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

إن ٥٣ ٱ٨١ ، ة٩ٟ ذاد٫ ٱٕذجؿ ٧ٔاًل إٱ٧ة٩ٲًة ووًٚٞة ٧٣ة ورد ٰٚ رقة٣ح ٱٕٞٮب إذا آ٦٪خ ثٲكٮع ٚإن إٱ٧ 

إٱ٧ة٩ٟ زااًٛة أو ٠ةذثًة ٚكٲ٪١ٕف ذ٣ٟ ٤ٔٯ ظٲةدٟ أ٦ة إذا ٠ةن إٱ٧ة٩ًة زااًٛة ٚإ٫٩ ٨٣ ٱىجط ٧ٔاًل إٱ٧ة٩ٲًة 

إٱ٧ة٩ٰ جخ، و٤َجخ ٦٘ٛؿة ػُةٱةي ٢٠ ٬ؾه اٵٕٚةل دٌٕؽ ، آ٦٪خ ثٲكٮع ودُ  ٤ٚ٪ٛذؿض أ٩٪ٰ ا٣ٲٮم ٦ضؿم

ؿت ٨٦ ق٤ٮ٠ٰ واثذٕؽت ٨ٔ َؿٱٜ ا٣ؼُةٱة، ظٲ٪٭ة ثٲكٮع، ٚة٣ذٮثح دٕ٪ٰ أ٩٪ٰ د٘ٲؿت ، ٣ٞؽ ٗٲّ 

أ٩٪ٰ ٝؽ ارد١جخ ثٕي  وعٲٌط ، قٲكةٔؽ٩ٰ ا٣ؿب وقأ٩ضط، ٵ٩٪ٰ دؿ٠خ َؿٱٰٞ ا٣ٞؽٱ٥، ٚذ٘ٲؿت ظٲةدٰ 

و٦ٓ ٬ؾا ٝؽ ٚة٢ُٛ٣ ا٣ى٘ٲؿ ٱعت وا٣ؽه، ؛ ُةء اٳن، ٨١٣ ٬ؾا ال ٱٕ٪ٰ أ٩٪ٰ ٠ٛؿت ث٧ة أؤ٨٦ ث٫ اٵػ

قأ٣ؼه اٵ٦ؿ " ٨١٣ ٦كذٮى ا٧٣ٕىٲح ٱؼذ٤ٙ، و٦كذٮى ا٣ؿٚي وا٣ذ٧ؿد ٱؼذ٤ٙ  ، ٱٕىٲ٫ ٨٦ وٝخ ٳػؿ

٥١٣، إذا ٠٪خ أؤ٨٦ ثٲكٮع ٚكأدٮب وأ٤َت ا٣ىٛط ٨ٔ ػُةٱةي وقٲٕٛٮ ا٣ؿب ٔ٪ٰ إذا ٥٤ٔ أ٩٪ٰ وةدق، 

! ٰ ا٣ْ٭ٮر ٰٚ ظٲةدٰ ظٲ٪٭ة قذجؽأ آزةر ذ٣ٟ ٚ، و٬ٮ ٱٕؿف ػٛةٱة ٩ٛكٰ، وٱٕؿف إن ٠٪خ أٝٮل ا٣عٞٲٞح 

ٱ٤ٕجٮن ثةٵ٣ٛةظ وٱّؽٔٮن دػٮل اٷقالم ٚؾات ٦ؿة أ٨٤ٔ  ٰٚ ا١٣ٮٱخ، و٠ةن ٬٪ةك أمؼةٌص  أٔٲُل  ٠٪ُخ 

 ٣ٲ٪ةل ظٌة٩ح أَٛة٫٣ ٨٦ زوصذ٫ "ال إ٫٣ إال اهلل وأن ٦ع٧ؽًا رقٮل اهلل"مؼه أ٫٩ ٦ك٥٤ و٩ُٜ ثة٣ن٭ةدة 

ٞح جَّ َُّ ٚكذ٧٪ع٫ ا٣نؿٱٕح اٷقال٦ٲح ا٧٣ُ ؛ ٫٦ إقال إن أ٨٤ٔ مؼٌه  # ، ثٕؽ أن أػجؿه أظؽ٥٬ ث٭ؾه ا٣ؼؽٔح

، ؤ٪ؽ٦ة ٝةل ا٣٪ةس ٤٣ٞةًٰ إن ذ٣ٟ ا٣نؼه  ٣ؾا ٢ٕٚ ذ٣ٟ! ٵن زوصذ٫ ٦كٲعٲح  ظٜ ظٌة٩ح اٵَٛةل ؛

إن اهلل وظؽه أ٥٤ٔ ثة٣٪ٮاٱة، ٩ُٜ ا٣ؿص٢ ا٣ن٭ةدة وق٧ٕ٪ة٬ة ٦٪٫، ٬ؾه ٬ٰ "ًة رد ٝةااًل# ٱ٪ُٜ ا٣ن٭ةدة ٠ةذثً 

 " ٣ٲ٪ةل ظٌة٩ح اٵَٛةل ؛ ٨١٣ ا٣ؿص٢ ٠ةن ٱذالٔت ثة٧٤١٣ةت "وظؽه ٱ٥٤ٕ ٩ٮاٱةه ا٣جّٲ٪ح، إ٫٩ ٦ك٥٤، اهلل

وثة٧٣س٢ ٰٚ ا٣ٕٞٲؽة ا٧٣كٲعٲح، ا٣ؿب ٱٕؿف إن ٠٪خ وةدًٝة أم ال وإن ٠٪خ دؤ٨٦ ظًٞة ثٲكٮع ٚكٲٕٛٮ 
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ظؽث ذ٣ٟ ٦ٓ ثٕي ا٧٣ؽ٦٪ٲ٨ ٤ٔٯ ا٧٣ؼؽرات ا٣ؾٱ٨ ٔضـ اٵَجةء ٨ٔ  ! ا٣ؿب ٨ٔ ػُةٱةك َٮال ظٲةدٟ

دعٜٞ ٩كجح ٩ضةح ٔة٣ٲح، ٥٣ دى٢  (Teen challenge)"دٲ٨ دنة٣ٲ٪ش"ؽٔٯ ز٧ح ٦ؤقكح دُ ، ٥ ٦كةٔؽد٭

ز٥ ٱٕٮد ا٣نجةب  %4أو  1ٚ٪كجح ٩ضةظ٭٥ دى٢ إ٣ٯ  ؛ إ٣ٲ٭ة أ٢ٌٚ ٦ؿا٠ـ إٔةدة دأ٬ٲ٢ ٦ؽ٦٪ٰ ا٧٣ؼؽرات

صعح، ٱ٤ٞٓ أ٦ة د٤ٟ ا٧٣ؤقكح ٚإ٩٭ة ٩ة """ ٱٕٮد ٦ؿًة أػؿى ! ""ٱٕٮد ٦ؿًة أػؿى !! "" أػؿى  ٣إلد٦ةن ٦ؿةً 

ودٞؽم ا٧٣ؤقكح ا٧٣كةٔؽة ٤٣نجةب ث٧كةٔؽة اٷٱ٧ةن  ، ا٣نجةب ا٣ؾٱ٨ دكةٔؽ٥٬ ٨ٔ ا٧٣ؼؽرات د٧ة٦ةً 

ٰ   ٚٲكٮع ظ٢   ؛ ثٲكٮع ث٢ ا٧٣كٲط ظ٢ ٤٧ٰٔ  ؛ نٍ ٤ٮّ ٦ُ  أو ٠ذةٍب  ٚةػؿٍ  أو رق٥ٍ  ، و٣ٲف ٦ضؿد دٱة٩حٍ ٤٧ٔ

 "٧٣ن١الت ا٣عٲةة ا٣ٲٮ٦ٲح

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

ّف "" ة٣ٰ ٤٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ٨٦ ٝك٥ ا٣كٲؽات ٰ ا٣كؤال ا٣ذِّٞ ٤َ ٱ١٧٪٪ة دَ   ِٞ  ؟”ر٠٪ٰ“أدؿدن َؿح قؤال ٤ٔٯ ا٣

 

ِوب  ٕصْع يٌ أسوَا؟ هًاذا ) اهصؤال اهطادي غشر # طاِشتَا غوٓ خعإاٍا ؛ فوًاذا ض   ٖ إذا لان اهرب ش
ػاِقب اهرب ٕصْع غوٓ أخعائَا؟  ٕ) 

 ا٣كةا٤ح #

ِٝ َت ٱكٮع ٨٦ أص٤٪ة؟ ٧٣ةذا ٱُ ٧٤ٚةذا ُو٤ِ  ؛ ج٪ة ٤ٔٯ ػُةٱة٩ةعةِق إذا ٠ةن ا٣ؿب قٲُ   ت ا٣ؿب ٱكٮع ٤ٔٯ ٕة

 أػُةا٪ة؟ 

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

 ؟ ”ر٠٪ٰ“٢٬ ٬ؾا ا٣كؤال ٤٣ٞف 

 ا٣كةا٤ح #
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ٕةٝت ا٣ؿب ٱكٮع ٤ٔٯ ػُةٱة٩ة؟ إذا ٠ةن ا٣ؿب قٲعةقج٪ة ٤ٔٯ ػُةٱة٩ة ٧٤ٚةذا ٦ةت ٱكٮع ٨٦ ٥ٕ٩، ٧٣ةذا ٱُ 

 ٯ ػُةٱة٩ة؟ أص٤٪ة؟ و٦ةذا ٠ةن ا٣كؤال ا٣سة٩ٰ؟ ٧٣ةذا ٱٕةٝت ا٣ؿب ٱكٮع ٤ٔ

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

و٠ةن ا٣ٞة٩ٮن ٱ٪ه ٤ٔٯ دٮٕٝةت ، أذةد ا٣ٞة٩ٮن أن ٱ١نٙ ا٣ؼُٲبح ٰٚ وٝخ ٦ٮقٯ ٝج٢ ّ٭ٮر ٱكٮع 

 ٚة٣ؼُٲبح ال ٔالج ٣٭ة ٰٚ ظة٣ح اٷ٩كةن، وٝة٩ٮن ٦ٮقٯ دأ٠ٲؽٌ ؛ ا٣ؿب ٨٦ اٷ٩كةن، وٱؼجؿ٩ٰ ث٧ؽى ػُبٰ 

أػجؿد٥١ قةثًٞة ٰٚ ٦عةًؿدٰ أن ! ٣ع٤ٞح ٚأدٯ ٱكٮع ٣ٲ١كؿ ٬ؾه ا " ن٢ـو٦٭٧ة ٤ٕٚخ ٚكذٛ ، ٤ٔٯ ذ٣ٟ

،  ٵن وؽٱٰٞ ٦كؤول ٨ٔ ٩ٛك٫ ٍٚٞ؛ ٦ٮت وؽٱٰٞ ٣ذ١ٛٲؿ ػُةٱةي ال ٝٲ٧ح ٫٣ ٤ٔٯ اٷَالق أ٦ةم ا٣ؿب 

٫ ا٣ؿب ثٕؽ أن ا٠ذكٯ ٣ع٧ًة و٩ّعٯ صـءه ، إ٩ّ  ال ٱكذعٜ ا٧٣ٮت إ٫٩ رص٢ٌ ! ٨١٣ ٱكٮع ٚؿٱؽ ٰٚ ػىةاى٫ 

 ، إ٫٩ ظ٢ٌ٧  وٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ثة٣ؼُةٱة وا٧٣ٮت ٚإ٫٩ ال ٱكذعٜ ا٧٣ٮت ! اٷ٣٭ٰ صة٩جًة وقةر ٤ٔٯ اٵرض ٠إ٩كةن

و٬ٮ  -، ٣ؾا ٚإن ٦ٮد٫  ٰٚ ثؿاءد٫ ٤ٔٯ وص٫ اٵرض، ٠ةن ٱكٮع ذا ٦٪ـ٣ح ٔة٣ٲح وال ٱٮصؽ أظؽٌ  ثؿيءٌ 

ال أظؽ ٗٲؿه ٱ١٧٪٫  ! ٬ٰ د١ٛٲؿ ػُةٱة ا٣جنؿ ؛ ٚؿٱؽةٌ  ٱع٢٧ ٦ٲـةٌ  -مؼه ٥٣ ٱأت ٦س٫٤ ٤ٔٯ ٦ؽار ا٣ذةرٱغ 

ص٤ٕذ٫ ظ٧اًل ثؿٱبًة ٰٚ ٔٲ٨ ا٣ؿب و٣٭ؾا ٱعذ٢ د٤ٟ ا١٧٣ة٩ح  ذ٫ ا٣ٛؿٱؽة ا٣ذٰ ٥٣ دؿد١ت ػُٲبحً ، ُٚجٲٕ ذ٣ٟ

٠نؼٍه ثال ػُٲبح وال  -و١٦ة٩ذ٫ ا٣ٕة٣ٲح "" ، ٔكٯ أن أ٠ٮن مؿظخ ا٣كجت صٲؽًا  ا٣ٕة٣ٲح ٔ٪ؽ ا٣ؿب

 ٬ٰ ا٣ذٰ ص٤ٕذ٫ ا٣ع٢٧ ا٧٣٪ةقت الٚذؽاء ػُةٱة ا٣جنؿ أ٦ةم ا٣ؿب -ٱكذعٜ ا٧٣ٮت 

 ا٣كةا٤ح #

 أال ٱٕ٪ٰ ذ٣ٟ أ٩٪ة قُ٪عةقت ٤ٔٯ ػُةٱة٩ة إذا آ٦٪ة ث٫؟  ""

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #
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٧ٚ٪٭٥ # وا٣٪ةس ٱؤ٦٪ٮن ٵقجةب ٦ؼذ٤ٛح  ، اٷٱ٧ةن ٧ٔاًل إٱ٧ة٩ٲًة ٰٚ ظؽ ذاد٫ ؽُّ َٕ أوًعخ اٵ٦ؿ دٮًا ٣ٶخ، ٱُ 

٨١٣ ا٣ؿب ٱ٥٤ٕ ٦ة ٰٚ  ! ، و٠سٲؿون ٱ٤ٕٛٮن ذ٣ٟ ٨٦ ٱعى٢ ٤ٔٯ ٦جة٣ٖ صٲؽة ٨٦ ٦٪٧ْةت ػةرصٲح

 ، آ٨٦ ٱ٭ٮذا اٷقؼؿٱٮَٰ ١٣٪٫ ٥٣ ٱ٨١ إٱ٧ة٩ًة ظٞٲٞٲةً  " َٲجحً  ٪ٛٮس، إذا آ٦٪خ ٕٚاًل ٚكذ٨٧ٌ ظٲةةً ا٣

، ث٢ ٠ةن  ٤٧ٔح ٦ٕؽ٩ٲح ٧٦ة ٱٕ٪ٰ أ٫٩ ٥٣ ٱؤ٨٦ وؽًٝة ٦٪ؾ ا٣جؽاٱح 41ورأٱ٪ة ٠ٲٙ أ٫٩ ػةن ٱكٮع ٦ٞةث٢ 

َّٞ ! إٱ٧ة٩ًة زااًٛة أو ٦نؿوًَة  ٰٚ رقة٣ح ٱٕٞٮب أن  دَ رَ وَ  " ٣عٲةةٰٚ ا ٰ ٢٠ ٦ة ٬ٮ صٲؽٌ إٱ٧ة٩ًة ٤ٔٯ أقةس د٤

، ث٢ إ٫٩ ٝٮل ٧٤٠ةت  واٷٱ٧ةن ٣ٲف ٦ضؿد ٝٮل ثٌٓ ٧٤٠ةت ، َٲجحً  ا٣نؼه إذا آ٨٦ ٱ٨٧ٌ ظٲةةً 

 ٌَّ ، و٤َت ا٧٣٘ٛؿة ٨٦ ا٣ؿب ثةق٥ االث٨ ٱكٮع  ٕٙ و٤ٝح ا٣عٲ٤ح ثكجت ا٣ؼُةٱةودىؽٱٞ٭ة واالٔذؿاف ثة٣

 "" ٚال قجٲ٢ قٮاه ، و٦٭٧ة ٤ٕٚذ٥ ٬ؾا ٬ٮ ا٣كجٲ٢ ا٣ٮظٲؽ ٣٪ٲ٢ ا٣٘ٛؿان

 ا٣كةا٤ح #

 "" ، ١٣٪ٟ ٤ٝخ إن ا٣ؿب ا٠ذكٯ ثة٤٣ع٥ وا٣ْٕةم ٦ٕؾرة 

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

ّف أصةثٟ، ٗٲؿ ٦ك٧ٮٌح   ِٞ  "" زةنٍ  ٣ٟ ثُؿح قؤاٍل  ٣ٞؽ َؿظخ قؤا٣ٟ، وا٣

 ا٣كةا٤ح #

 "" أٱ١٧٪٪ٰ َؿح قؤال ٤ٔٯ اٷصةثح؟ ٨٦ ٤ٌٟٚ  

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

  واظؽةٍ  ظك٪ًة، ٱ١٧٪ٟ ا٣ذ٤ٕٲٜ ٰٚ ٔجةرةٍ 

 ا٣كةا٤ح #
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ّف إن ا٧٣ؤ٨٦ ا٣عٞٲٰٞ ثٲكٮع ٨٣ ٱىجط ٦٘ذىجًة ٗؽًا  # إ٫٩ قؤال ٨ٔ اٷصةثح  ِٞ ٨١٣ إذا ٩ْؿ٩ة إ٣ٯ ، ٝةل ا٣

ا٧٣كٲعٲٲ٨ ٧ٔٮ٦ًة ٚك٪ضؽ٥٬ ص٧ٲًٕة ٱؿد١جٮن اٳزةم ٚ٭٢ ٬ؾا ٱٕ٪ٰ أ٩ٟ دسجخ أ٫٩ ال ٱٮصؽ ٦كٲعٰ 

 واظؽ ٱؤ٨٦ ظٞٲٞح ثٲكٮع؟ 

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

١ٚسٲؿ ٨٦ ا٣٪ةس ٱؽػ٤ٮن دعخ ٤ْ٦ح ا٧٣كٲعٲح ٰٚ ظٲ٨  ، ٲٲ٨ ٗٲؿ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨أ٩خ دذعؽزٲ٨ ٨ٔ ا٧٣كٲع

، و٬ؾا رأٱٰ ا٣نؼىٰ  ٕٚ٪ؽ٦ة ٠ةن ا٣جؿٱُة٩ٲٮن ٰٚ ا٣٭٪ؽ أقةءوا دٞؽٱ٥ وٮرة ٱكٮع! ٱؿد١جٮن ْٚةآ 

ؽٔٯ مةر٦ة ود٘ٲؿ اق٫٧ إ٣ٯ دٮ٩ٰ أو عٌؿ مؼىًة ٱُ ٠أن دُ ، ٚٞؽ ٠ةن ا٣جؿٱُة٩ٲٮن ٦كٲعٲٲ٨ ثةالق٥ ٍٚٞ 

أ٦سةل ٬ؤالء ال ٱ٨١٧ أن ٱ١ٮ٩ٮا ٧٦س٤ٲ٨ " ٨١٣ مٲبًة ٥٣ ٱذ٘ٲؿ ثؽاػ٫٤  ، ٫ ٱىجط ٦كٲعٲًة ثةالق٥صٮ٩ٰ ٚإ٩

٬٪ةك ٦كٲعٲٮن ٦ؤ٦٪ٮن و٦كٲعٲٮن د٤ٞٲؽٱٮن و٧٬ة  "" ، و٧٠ة أػجؿد٥١ ٝج٢ ٤ٝٲ٢ٍ  ٣ٕٞٲؽة ٱكٮع

عٲٲ٨ ال ٩ع٨ ا٧٣كٲ ! ٚ٭٧ة ٦ؼذ٤ٛةن د٧ة٦ةً  ؛ ٦ؼذ٤ٛةن وامذؿا٠٭٧ة ٰٚ االق٥ ال ٱٕ٪ٰ أ٩٭٧ة ٦ذنةث٭ةن

اقأ٣ٮا ٝكٰ، ٚٞؽ أذؽت ٢ٕٚ ذ٣ٟ ٰٚ ا٧٣ةًٰ ١٣٪٪ٰ ٔ٪ؽ٦ة ، ، وال ٤ٕ٩ٜ وٮرًا و٩ؿ٠ٓ ٣٭ة  ٩كضؽ ٣ٶو٪ةم

أذؽت أن أٔجؽ اٵوزةن  ! ، ٥٤ٚ أ٨٠ أ٥٤ٔ أن ٬ؾا ػُأ ثؽأت أٝؿأ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس وا٣ذٮراة دٮٝٛخ د٧ة٦ةً 

! ٔذجؿ ٦كٲعٲًة  و٦ٓ ٬ؾا ٠٪خ اُ وأن أو٤ٰ ٵرواح ا٧٣ٮدٯ ٦ٓ أن ا٣ؿب ظّؿم ذ٣ٟ، ١٣٪٪ٰ ٠٪خ صة٬الً 

و وقُةء ""و وقُةء ا٣ٮقُةء ""و وقُةء وقُةء ا٣ٮقُةء إ٣ٯ  ، أذؽت أن أو٤ٰ ٵمؼةص قٮى ا٣ؿب

ا٣ؿب ٝةدر ٤ٔٯ ٦عٮ ا٣ؼُةٱة وأ٩ذ٥ دؼ٤ُٮن ثٲ٨ ٨٦َ ٱ٪ذكت ٣ُةاٛح ا٧٣كٲعٲٲ٨ وا٧٣كٲعٰ "" آػؿه

ؤ٦٪ٮن ثة١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٱٕذجؿون ٦كٲعٲٲ٨ ٩نُٲ٨ و٬ؾا ٬ٮ ا٣٪ٮع ا٣ؾي أٝىؽه ٚة٣ؾٱ٨ ٱ، ا٣عٞٲٰٞ 

رث٧ة د١ٮ٩ٲ٨ ٝؽ وةدٚخ ٰٚ ظٲةدٟ ثٕي ا٧٣كٲعٲٲ٨ ثةالق٥ ا٣ؾٱ٨ ال ٱؤ٦٪ٮن ثة١٣ذةب ا٧٣ٞؽس وإ٧٩ة 

 "" ٱع٤٧ٮن أق٧ةء ٗؿثٲح ٍٚٞ 

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ
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ٰٛ ثةٵمؼةص ا٧٣ىُٛٲ٨ وال أقب٤ح أػؿى ٝج٢ أن ٩ؼذ٥ ثؿ٩ة٦ض٪ة ، ٣ؾا ق٪١ذ 4واٳن ق٪ك٧ط ثُؿح 

وأ٩خ دٞٙ ٦٪ؾ ٚذؿة َٮٱ٤ح وق٪ك٧ط "" ق٪ك٧ط ٣٭ؾا ا٣نؼه ثُؿح قؤا٫٣ " دأٰ الوُٛةف ٗٲؿ٥٬ 

 ، د٢ٌٛ ٱة أػٰ دٝةاٜ ٍٚٞ 51ثة٣كؤال ا٣سة٣ر ٝج٢ أن ٩ؼذذ٥ ا٣ض٤كح ٚأ٦ة٦٪ة 

 

ج ؟) اهصؤال اهرأٍ غشر #  ً  (هًاذا خاف ضْارٕٔ غٖصٓ يَُ يادام هى ٕ

 ا٣كةا٢# 

ذا٠ؿ، ذ٠ؿت أن ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٱٮرد ٰٚ أظؽ ا٧٣ٮآً أن ظٮارٱٰ ا٧٣كٲط ٠ة٩ٮا ػةاٛٲ٨ ٔ٪ؽ٦ة  أػٰ 

 خ؟ ٔةد إ٣ٲ٭٥ ٧٣ةذا ٠ة٩ٮا ػةاٛٲ٨ ٦ة دام ٥٣ ٱ٧ُ 

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

ظٲر ٱض٤ف ظٮارٱٮه ، إ٣ٯ ا٣٘ؿٚح ا٤ٕ٣ٲة  -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -إ٣ٯ وٝخ وٕٮد ا٧٣كٲط ٔٲكٯ  اٵخ نٲؿُ ٱُ 

٬ؾا ٬ٮ ٩ٛف ا٣كؤال ا٣ؾي َؿظذ٫  "" خٮارٱٲ٨ ا٣نؽٱؽ ٦ة دام ا٧٣كٲط ٥٣ ٱ٧ُ وٱكأل ٨ٔ قجت ػٮف ا٣ع

، ٥٤ٚ ٱ٧٤ٕٮا  ٵ٩٭٥ ّ٪ٮا أ٫٩ روح # ٧٣ةذا ٚـٔٮا و٠ة٩ٮا ػةاٛٲ٨؟ واٷصةثح واردة ثٕؽ٬ة # أز٪ةء ٦عةًؿدٰ

 أ٫٩ ٠ةن ظٲًة 

 ا٣كةا٢ #

  ! وٱ٭ؿثٮنا٣ٲٮم وظٌؿت ٗؽًا إ٣ٯ ٬٪ة ٚكٲؼةف ا٣ض٧ٲٓ  خُّ ٤ٚٮ ٦ُ  ! ١٣٪٫ ٠ةن ٦ٲذةً -

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #
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قٍٞ ٨٦ ا٣ُةثٜ ا٣ٕةمؿ وّ٪٪خ أ٫٩  ٤ٚ٪ٛؿض أ٩٪ٰ ٝؿأت ٰٚ ا٣ضؿٱؽة ٨ٔ مؼٍه ، أدٜٛ ٦ٕٟ ٰٚ ذ٣ٟ 

وإذا رأٱذ٫ ٰٚ ا٣ٲٮم ا٣ذة٣ٰ ٚكأػةف صؽًا ١٣٪٫ ٝؽ ٱؼجؿ٩ٰ أن مةظ٪ح ٨٦ ا٣ٞل ٠ة٩خ د٧ؿ ثةٵق٢ٛ  ، ٦ةت

إلمةٔح ا٣ذٰ ق٧ٕذ٭ة وا٣ذٰ ٦ٛةد٬ة أ٫٩ قٍٞ ظٲ٪٭ة قٲ١ٮن ػٮٰٚ راصًٕة ٣"" خ ٔ٪ؽ٦ة قٍٞ وأ٫٩ ٥٣ ٱ٧ُ 

٨١٣ ٩ْؿًا ٵ٩٪ٰ َجٲت ٕٚ٪ؽ٦ة ٱعٌؿ قأدٛعه ٩ج٫ٌ ٨٦ ٱؽه وأدأ٠ؽ أ٫٩ ظٰ أي أ٩٪ٰ قأػةف  ، و٦ةت

 "" ، وثة٧٣س٢  ٰٚ ا٣جؽاٱح "" ١٣٪٪ٰ قأ٧َب٨ ثٕؽ ٚعى٫

 ا٣كةا٢ #

 ""٨١٣ ا٧٣كٲط ٦ةت 

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

إن مبخ ٱ١٧٪ٟ أن دعٌؿ ٦ؿة اػؿى او إ٣ٯ ٦ٞؿ ٦٪٧ْح  "" خقأ٦٪عٟ ا٣ٮٝ، اق٧ط ٣ٰ أن أ٢٧٠ اٷصةثح 

 - ا٣عٮارٱٮن أن ا٧٣كٲط ٦ةت ورد ٰٚ ٠ذةب ٣ٮٝة ٨ّّ "  " ٢ اٷصةثح٧٠ِ اٵثعةث اٷقال٦ٲح ٨١٣ دٔ٪ٰ اٳن اُ 

ُؿوا ُروظةً " # 48ر٥ٝ  15اٷوعةح  َْ ُ٭٥ْ ٩َ ٮا َا٩َّ ُّ٪ َّ ٮا َو ُٚ ٮا َوَػة ُٔ ـِ َض ٮا """ "َٚ ف ٨٦ ٝةا٢ ذ٣ٟ؟ ٣ٲ""ّ٪ُّ

ةمٌ "ٮا أ٫٩ روح، ٣ؾا ٝةل ٣٭٥ ّ٪ّ  ! ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ث٢ ٣ٮٝة َْ ِٔ وَح ٣َْٲَف ٫َُ٣ ٣َْع٥ٌ َو نَّ ا٣ؿُّ ة  َٚ ُؿوا  ُْ ٮ٩ِٰ َوا٩ْ  "ُصكُّ

٨١٣ ٔ٪ؽ٦ة أزجخ ٣٭٥ ، ٵ٩٭٥ ّ٪ٮا أ٫٩ روح ؛ ٕٚؿٚٮا ا٣عٞٲٞح و٧ٗؿ٥٬ ا٣ٛؿح أي أ٩٭٥ ػةٚٮا ٰٚ ا٣جؽاٱح 

 ""٠ذةث٫  ٬ؾا ا١٣الم؟ ٣ٮٝة ٰٚ ٨٦َ ٝةا٢ " أ٫٩ ٣ٲف روظًة ٧ٗؿد٭٥ ا٣كٕةدة

 ا٣كةا٢ #

ال أ٥٤ٔ  ! ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس إن ٱكٮع ٠ةن ٦ٲذًة وإ٫٩ ُد٨ٚ ز٥ ٝةم ٨٦ ا٧٣ٮت وأ٩خ دٞٮل ٬ؾا ا١٣الم ٱٞٮُل 

 ! قوؽِّ ٦ةذا اُ 
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 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ 

ا٣عٌٮر ٤ٝجة َٲجة ؤٞال  ٢َّ ٱة أػٰ، ٣ٞؽ َؿظخ قؤا٣ٟ، وا٧٣ذعؽث أصةثٟ أٔذٞؽ أن اٷ٫٣ ٦٪ط ُص  ٦ٕؾرةً 

، ق٪ؽع ا٣ٞؿار ا٣٪٭ةاٰ ٤٣عٌٮر ٬ؾا ٬ٮ ا٧٣جؽأ  ق٤ٲ٧ة وٱ١٧٪٭٥ أن ٱع٧١ٮا ثأ٩ٛك٭٥ ال دأٰ ٤٣ذ٤ٕٲٜ

أ٢ٌٚ ٣ٮص٭ح ٩ْؿ أظؽ٩ة  ٣٪ذ٨١٧ ٨٦ ا٣ٮوٮل إ٣ٯ ٚ٭٥ٍ ؛ اٵقةقٰ ا٣ؾي دؿد١ـ ٤ٔٲ٫ ٬ؾه ا٧٣٪ةٝنح ا٣ٮدٱح 

قٲ٨، اق٧ط ٣٭٧ة ؿِّ ٧َ ذَ اء ا٧٣ُ ؿ و٣٭ؾا اقذٌٛ٪ة از٪ٲ٨ ٨٦ ا٣ؼجؿاٵػ٬ؽٚ٪ة ٬ٮ ٚ٭٥ رأي " ؿ دون أن ٩ؼذ٤ٙ اٵػ

ع ٦ذعؽزًة آػؿ ورث٧ة ٱعٌؿ ثةٷصةثح وإذا ٠ة٩خ ٣ؽٱٟ ٤ٕ٦ٮ٦ةت أ٢ٌٚ ٦٪٭٧ة اقذأصؿ ٝةٔح أ٠جؿ ٗؽًا وادُ 

 "" اٳن د٢ٌٛ ٱة أػٰ، ٱ١٧٪ٟ ٦ذةثٕح اٷصةثح "" ، ٚ٭٥ قٕؽاء و٥٬ ٱكذ٧ٕٮن إ٣ٲٟ ا٣ض٧٭ٮر ٣القذ٧ةع إ٣ٲٟ

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

ٵ٩٭٥  ؛ ٮا ا٧٣كٲط روظًة ٔ٪ؽ٦ة رأوهّ٪ّ  ٨ٔ إمةٔةٍت  خ ٤٣عٮارٱٲ٨ ٠ة٩خ وةدرةً ٢٠ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣ذٰ وو٤ 

 - وو٤ذ٭٥ إمةٔح ثأ٫٩ ٦ةت، و٥٣ ٱ١ٮ٩ٮا م٭ٮد ٔٲةن و٬ؾا ٬ٮ ا٣ٮارد ٰٚ ٠ذةب ٦ؿٝف"" ق٧ٕٮا أ٫٩ ٦ةت 

إذ ٬ؿثٮا ص٧ٲًٕة ٰٚ أظؿج وٝخ ٰٚ ظٲةة ا٧٣كٲط دؼ٤ٮا ٔ٪٫ ص٧ٲٕة و٬ؾا ٣ٲف  61ر٥ٝ  55اٷوعةح 

ث٢ ٠الم ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس أي أن ٦ة ق٧ٕٮه ٠ةن إمةٔح وٝؽ أزجَخ ٣٭٥ ا٧٣كٲط أ٫٩ ٣ٲف روظًة ثأن ٠ال٦ٰ 

ّف أن ا٧٣كٲط قجٌت  ِٞ ؿِ  ، ٤٣ؼالص أرا٥٬ ٱؽٱ٫ ورص٤ٲ٫ ز٥ أػجؿ٩ة ا٣ َُ ظة وٰٚ إصةثح ٤٣ٞف ٨ٔ قؤا٣ٲ٨ 

أ٩ة ، ١ةب ػُةٱة قةثًٞة ٝةل إ٫٩ ٱضت اٷٱ٧ةن ثة٧٣كٲط وث٧ٮد٫ ٚؽاًء ٤٣ؼُةٱة ٤ٔٯ أن ٱذجٓ ذ٣ٟ ٔؽم ارد

إن ٤َت ٦٪ٰ  ؟! ٧ٚة ا٧٣ة٩ٓ أن أػُئ أ٠سؿ ٣ٮ أن ٬٪ةك ٨٦ ٱؽٚٓ ز٨٧ ػُةٱةي ! ! ال أٚ٭٥ اٵ٦ؿ ظٞٲٞحً 

ًٞة، وٱ١٧٪٪ٰ أن آ٢٠ ٝؽر ٦ة كجَ وأػجؿ٩ٰ أ٫٩ دٚٓ ٚةدٮردٰ ٦ُ  "د٣٭ٰ درثةر"مؼه أن أذ٬ت إ٣ٯ ٥ُٕ٦ 

ٮرة و٤َت ٦٪ٰ أال أد٪ةول ا٣ؽصةج أو ٣ع٥ ا٣ٛةد َٓ َٚ دَ ! أمةء ز٥ ٱ٤ُت ٦٪ٰ أال أد٪ةول ا٣ؽصةج ٚكأدٕضت 

ّٰ  ال أد٪ةول ا٣ؽصةج ٥َ ، ٦ة دام ٝؽ دٚٓ ا٣ٛةدٮرة ٤ِٚ  ا٣ٌأن قأقأ٫٣ ٨ٔ ا٣كجت ! ؟ ٬ؾا ٱٕ٪ٰ أ٫٩ ٠ؾب ٤ٔ

ًٞة ٵي مٰء أد٪ةو٫٣ وأن ث٧ٞؽوري د٪ةول أي ٧٠ٲح أمةء َٮال كجَ أػجؿ٩ٰ ٰٚ ا٣جؽاٱح أ٫٩ دٚٓ ا٣س٨٧ ٦ُ 
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ّٰ ٨٦ ا٣جؽاٱح ظٲةدٰ ز٥ ٱ٤ُت ٦٪ٰ ٔؽم د٪ةول ا ٣ٮ أن "" ٣ؽصةج أو ٣ع٥ ا٣ٌأن ٚ٭ؾا ٱٕ٪ٰ أ٫٩ ٠ؾب ٤ٔ

٬ؾا ا٧٣٪ُٜ  ٧ٚة ا٧٣ة٩ٓ أن أقؿق أو أٗذىت إنّ  دٚٓ ز٨٧ ػُةٱةي ٤٠٭ة !! -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -ا٧٣كٲط ٔٲكٯ 

 " ٤ٕ٣ٰ أصجخ ٨ٔ قؤا٣ٟ  ! ال ٱذ٧ةمٯ ٦ٓ ا٧٣٪ُٜ ا٣ك٤ٲ٥

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

 ٌّ  "" ”ر٠٪ٰ“ٲؿ ٤٣ٞف اٵػ، ٬ؾا ٬ٮ ا٣كؤال ٝج٢  ٢ ٱة أػٰدٛ

 

ِوب  يٌ أسن سًٖع اهًصٖطٌٖٖ، فًاذا شٖمْن وضع ) غشر # اهراهداهصؤال  إذا ضّدقَا أن اهًصٖص ض 
 (اهػاهى؟

 ا٣كةا٢#

و٢٠ ٨٦ ٱؿد١ت صؿٱ٧ح ُٱٕةٝت ٤ٔٲ٭ة  ، ، د٥٤ٕ أن ٢٠ ث٤ؽ ٫٣ ٝة٩ٮ٫٩ ا٣ض٪ةاٰ ا٣ؼةص”ر٠٪ٰ“قؤا٣ٰ ٤٣ٞف 

َٞ وِ  ٦ٓ ذ٣ٟ إن دىٛعخ ا٣ضؿااؽ ٚكذضؽ آالف ا٣ٞذ٤ح وا٧٣٘ذىجٲ٨ ٰٚ و، ًة ٵظ١ةم ا٣ٞة٩ٮن ا٣ض٪ةاٰ ٤٣ج٤ؽ ٚ

، ووّؽٝ٪ة أن ا٧٣كٲط ُو٤َِت ثة٢ٕٛ٣ وأ٫٩ ٥٣  ٚإن ٚؿً٪ة وؽق ٠ال٦ٟ ا٣ؾي ذ٠ؿد٫ قةثٞةً " أ٩عةء ا٣ٕة٥٣ 

ٝ٪ة أن ا٧٣كٲط ُو٤َِت ٨٦ إذا وؽّ  "" ُٱى٤ت د١ٛٲؿًا ٨ٔ ػُةٱةه ث٢ د١ٛٲؿًا ٨ٔ ػُةٱة ا٣جنؿ أو ا٧٣كٲعٲٲ٨

 ا٧٣كٲعٲٲ٨، ٧ٚةذا قٲ١ٮن وًٓ ا٣ٕة٥٣؟ أص٢ ص٧ٲٓ

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

أ٩٭ٲخ ٠ال٦ٟ؟ ورد أن ٱكٮع ٦ةت ٚؽاًء ٣ؼُةٱة ا٣جنؿٱح و٢٠ ٨٦ ٱؤ٨٦ ث٫ قٲعى٢ ٤ٔٯ ا٣ؼالص، ٬ؾه  

 ا٣٭ؽٱح ٣ٟ و٤٣ض٧ٲٓ 

 ا٣كةا٢ #



 هم ُصهة انًسٍح حقًا؟: حىاز تٍٍ اندكحىز ذاكس َاٌك وانقس زكٍ اندٌٍ هُسي )يثّشس يسٍحً عستً( حىل يىضىع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
84 

 

كٲؽ ٨٦َ ا٣ؾي قٲذٮ٣ٯ اٵ٦ؿ إذا آ٨٦ ا٣ض٧ٲٓ ثؾ٣ٟ؟ ٚٲ١٧٪٪ٰ أن أٝذ٤ٟ اٳن وأ٨٤ٔ ٗؽًا ٰٚ ا٧٣ع٧١ح أن ا٣

٤ٔٯ ورٝح أ٫٩ ال ٱ٨١٧ ٦عة٧٠ذٰ ١ُُذت ٪ٟ أن د١٧ِ أٱُ  "" ا٧٣كٲط ُو٤َِت د١ٛٲؿًا ٣ؼُٲبذٰ وال ٱ٨١٧ ٦عة٧٠ذٰ

 ٵن ا٣كٲؽ ا٧٣كٲط ُو٤َِت ٵص٤ٰ؟ ؛ 

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

٨٣ دٞذ٤٪ٰ ٣ٮ  "" أصجخ ٨ٔ ٬ؾا ا٣كؤال قةثًٞة ورد ٰٚ رقة٣ح ٱٕٞٮب أن ا٣نؼه إذا آ٨٦ ثىؽق ٨٤ٚ ٱٞذ٢

 ًة ٠٪خ ٦ؤ٦٪ًة ظٞٲٞٲ

 ا٣كةا٢ #

اٳن أن ٨٦َ ٱٞذ٢ اٳن ال ٱ٨١٧ ٦عة٧٠ذ٫ ٗؽًا وًٚٞة ٤٣ٞٮا٩ٲ٨ وا٣ؽقذٮر ا٣٭٪ؽي؟ أٱ١٧٪ٟ  ١ُُذتأٱ١٧٪ٟ أن د

 أن د٧٪ع٪ٰ ٬ؾه ا٣ن٭ةدة ا١٧٣ذٮثح اٳن؟ 

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

 ٣عْح واظؽة 

 ا٣كةا٢ #

 "قأؤ٨٦ ٗؽًا """"قأؤ٨٦ ٗؽًا أن ا٣كٲؽ ا٧٣كٲط ُو٤َِت، وقأوجط ٦كٲعٲًة ٦سة٣ٲًة 

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

 "" ز٧ح أ٦ؿان ٱذ٤ٕٞةن ثة٣ؼُٲبح، ٚ٭٪ةك ا٣ؼُٲبح و٬٪ةك ا٣ٌؿر ا٣ؾي دأدٰ ث٫

 ا٣كةا٢ #
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ػجؿك ثأ٦ؿ ثكٲٍ، أ٩خ دؽٰٔ أ٩ٟ ٦كٲعٰ ٤٦ذـم ٰٚ ا٣ىجةح ٤َجخ ٨٦ اث٪ذٰ أن دعِٛ صؽاول قةُ  

ّٰ ٤٠٭ة ٰٚ صٲؽًا ٵ٩٪ٰ قأػذجؿ٬ة ٰٚ ا٧٣كةء و٣ذؿًٲ٪ٰ ظْٛذ٭ة ٤٠٭ة وقؿدد٭ة ٤ٔ 11إ٣ٯ  5ا٣ٌؿب ٨٦ 

ا٣كٲؽ ذا٠ؿ ٣ٲف ٦كٲعٲًة، إ٫٩ ٦ك٥٤ ١٣٪٫ ٱعِٛ ٢٠ آٱح ثة١٣ذةب ا٧٣ٞؽس و٬ة أ٩خ دٞٮل إ٩ٟ  " ا٧٣كةء

 "" ا٧٣ٞؽس١٪ٟ ال دعِٛ آٱح واظؽة ٨٦ ا١٣ذةب ٣"و دعت ا٣ى٤ٲت و دعت ا٧٣كٲط "٦ؤ٨٦ ٤٦ذـم 

  # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

ا٣ذ٤ٕٲٜ ا٧٣كذ٧ؿ ٤ٔٯ ٦ة ٱٕؿ٫ٚ ٱة أػٰ، أ٤َت ٦٪ٟ ا٣ذع٤ٰ ثة٣ىجؿ ٤ٔٲٟ أن دُؿح قؤا٣ٟ ثؽالً ٨٦ 

 "" ، ٤ٔٲٟ َؿح قؤا٣ٟ وا٩ذْةر اٷصةثح ا٧٣ذعؽث و٦ة ال ٱٕؿ٫ٚ ٨٧ٚ ظ٫ٞ أال دٞة٫َٕ

 ا٣ٞف ر٠٪ٰ #

٧ٚساًل ٣ؽٱ٪ة رص٢ ٚٞٲؿ ٱعٲة ٤ٔٯ ا٤ٞ٣ٲ٢ ٨٦ ا٣ُٕةم،  ، أػجؿد٥١ أن ٬٪ةك ا٣ؼُٲبح وا٣ٌؿر ا٣٪ةدش ٔ٪٭ة 

َٕة٦ًة ٗٲؿه وٰٚ وٝخ الظٜ ٝؽ ٱأدٲ٪ٰ مؼه  ٱ١٧٪٪ٰ أن أقؿق َٕة٫٦ وأد٫ٔ ٱ٧ٮت ٵ٫٩ ال ٱ٤٧ٟ

٦ؤ٨٦ وة٣ط، وٱؼجؿ٩ٰ أ٩٪ٰ ٣ه وال ٱضت أن أقؿق ٚأدرك ٚؽاظح صؿٱ٧ذٰ وأ٠ذنٙ أ٫٩ ال دٮصؽ وقٲ٤ح 

ٷوالح ٦ة ظؽث ٚة٣ؿص٢ ا٣ٛٞٲؿ ٝؽ ٦ةت ثٕؽ أن قؿٝخ َٕة٫٦ ١٣٪٪ٰ دجخ، ٚأ٤َت ٨٦ ٱكٮع أن ٱ٧عٮ 

٠ٲٙ ، ، إ٫٩ ٠الم ا٣ؿب  ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٮٔؽ واردٌ ، ٬ؾا ا٣ ، ٚٲذ٘ٲؿ ٦ىٲؿي إ٩٭ة ا٣عٞٲٞح ػُٲبذٰ

ال ز٥  # ، اٷصةثح ٬ٰ ؟ ٚٞؽ ٝذ٤خ رصاًل ثأن ظؿ٦ذ٫ ٨٦ َٕة٫٦ ٱ١٧٪٪ٰ إوالح ا٣ٌؿر ا٣ؾي دكججخ ٚٲ٫

ّٰ وٝؽ ُٱع٥١ ٤ٰٔ ثة٣ن٪ٜ وًٚٞة ٤٣ٞة٩ٮن ا٧٣ُجٜ ٰٚ ا٣ج٤ؽ ٱ٪جٰ٘ ٣ٰ دع٢٧  قذ٤ٰٞ ا٣نؿَح ا٣ٞجي ٤ٔ

ٵن ٦ىٲؿي د٘ٲؿ، ٚة٣ؿب ٔٛة ٨ٔ ػُةٱةي ٨١٣ ا٣ٌؿر ا٣ؾي ؛  ٨١٣ روظٰ ثأ٦ةنٍ ، ذ٫ جّ دجٕةت ا٣ٌؿر ا٣ؾي قجّ 

أوٕٝذ٫ مؽٱؽ والثؽ ٨٦ دٚٓ ز٧٪٫ ٬٪ة ٤ٔٯ اٵرض ال ٱ١٧٪٪ٰ إوالح ٬ؾا ا٣ٌؿر ثٕؽ أن أدٮب وأوجط 

وأػؾت ٫٧٤ٝ وٰٚ ا٣٘ؽ  "قة٬ضٰ"قأػجؿ٥٠ ث٧ٮٝٙ آػؿ، ٤ٚ٪ٛذؿض أ٩٪ٰ اظذ٤خ ٤ٔٯ  " ٦كٲعٲًة ٤٦ذـ٦ةً 

٪ٰ ا٣ؿب قأ٤َت ٔٛٮه وأقذ٘ٛؿه ٤ٔٯ ػُٲبذٰ وأٔٲؽ ا٥٤ٞ٣ ٣كة٬ضٰ وأٔذؿف ٫٣ ثؾ٩جٰ ٔ٪ؽ٦ة ٱعةقج
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٬ؾه ػُٲبح و٘ٲؿة ٱ٨١٧ دؽار٠٭ة ٨١٣ ٔ٪ؽ٦ة ٱ٧ٮت مؼه ثكججٰ ٨٦ ا٧٣كذعٲ٢ دؽارك ذ٣ٟ و٩ْؿًا 

٣ٮصٮد ٝة٩ٮن ٰٚ ا٣ج٤ؽ ٚالثؽ أن أدع٢٧ ٔٮاٝت صؿٱ٧ذٰ أي أن ٬٪ةك ا٣ؼُٲبح وا٣ٌؿر ا٣٪ةدش ٔ٪٭ة ٚال 

ٌٝٲخ مجةثٰ ٫٤٠ ٰٚ ٦ٕةٝؿة ، ٧ًة إوالح ا٣ٌؿر ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةل ٝؽ أ٠ٮن ٦ؽ٦٪ًة ٤٣ؼ٧ؿ ٱ٨١٧ داا

ؿي ٩ىع٪ٰ مؼه وة٣ط ثأن أقذ٘ٛؿ ا٣ؿب ٚةقذ٘ٛؿت ا٣ؿب ثةق٥ ٱكٮع و٦٪ع٪ٰ جَ ا٣نؿاب وٰٚ ٠ِ 

٨١٣ ٩ذٲضح مؿب ا٣ضٕح ، ثة٧٣ضةن ٥٣ أثؾل ص٭ؽًا ٰٚ قجٲ٢ ٩ٲ٫٤ وّٗٲؿ ا٣ؿب ٦ىٲؿي  ا٣ؼالص، إ٫٩ ػالٌص 

دٮٚٲخ ثكجت ٬ؾا أي أن ا٣ٌؿر ا٣٪ةدش ٨ٔ ٬ؾه  ، ذؿة مجةثٰ أوجخ ثذ٤ٲٙ ا١٣جؽ ومٲبًة ٚنٲبةً ٰٚ ٚ

٧ٚٮدٰ ٠ةن ٩ذٲضح ًؿر ا٣ؼُٲبح ا٣ذٰ ! ا٣ؼُٲبح ٌٝٯ ٤ٔٯ ظٲةدٰ ٨١٣ ظ٧ؽًا ٤٣ؿب ٩ضخ روظٰ 

، وظى٤خ ٤ٔٲ٫ ٦ضة٩ًة ػ٤ى٪ٰ ا٣ؿب ٨٦ ا٣ؼُٲبح  ارد١جذ٭ة ٣ك٪ٮات ٨١٣ روظٰ ٩ضخ ٵ٩٪ٰ ٤َجخ ا٣٘ٛؿان

وال أظؽ قٮاه  إ٣ٯ ٩ٛك٫ ظ٤٧ّ٭ة ٣ٲكٮع و٦٪ع٪ٰ ا٣ؼالص إ٩٭ة ٦ٞةٱٌح ٔضٲجح، ٱع٢٧ ٱكٮع ػُةٱةكو

 " ٱ١٧٪٫ أن ٱ٢ٕٛ ذ٣ٟ، أد٧٪ٯ أن أ٠ٮن ٝؽ أصجذٟ 

 ا٣كةا٢ #

 ٬ؾه اٷصةثح ٗٲؿ ٦ؿًٲح 

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

ء اٷصةثح ٲؿ ٤٣ٲ٤ح ٤ُ٩ت ٨٦ ا٣عٌٮر ا٣جٞةء ٰٚ ٦ٞةٔؽ٥٬ ثٕؽ ا٩ذ٭ةاٵػد٢ٌٛ ٱة أػٰ، ٬ؾا ٬ٮ ا٣كؤال 

 ثؿصةء اال٩ذْةر ٔؽة دٝةاٜ ثٕؽ اال٩ذ٭ةء د٢ٌٛ ٱة أػٰ 
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إّن ظرح شؤال يػالس هٖس ِْ سْاب اهصؤال ةن ِْ يشرد أشوْب يَعقٔ ) غشر # راةعاهصؤال اه

!!) 

 ا٣كةا٢ #

٤٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ ٩ةٱٟ،  ٫ٌ صَّ ٮَ اق٧ٰ قة٩ٰ ٦ةزٲٮ وأ٢٧ٔ ٦كذنةرا ٰٚ مؿ٠ح قٲ٧٘ة ٤٣ذكٮٱٜ قؤا٣ٰ ٦ُ 

َؿح قؤال ٦ٕة٠ف ٣ٲف ٬ٮ صٮاب ا٣كؤال  إنّ  "٢٬ ُو٤َِت ا٧٣كٲط ظًٞة؟" # ٝنح ا٣ٲٮم ٬ٮ٪ة٦ُ  ٦ٮًٮع 

ث٢ ٬ٮ ٦ضؿد أق٤ٮب ٦٪ُٰٞ ثكٲٍ ٧ٚٮًٮع ا٣ٲٮم ال ٱؽور ظٮل ثٕر ٱكٮع ودالا٢ ٤ٔٯ وٝٮع ا٣جٕر 

ور٥ٗ أ٩ٟ أػجؿد٪ة أ٩ٟ ال دؤ٨٦ " ٦ٮصٮدة ٰٚ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس وظؽه و٬ٰ وإٝح ٱؤ٨٦ ث٭ة ا٧٣كٲعٲٮن 

١ذةب ا٧٣ٞؽس ٠الم ا٣ؿب ٚإ٩ٟ دٞذجف ٦٪٫ ٔجةرات ٣ذؤٱؽ ث٭ة ٠ال٦ٟ ودسجخ أن وإٝح ا٣جٕر ٥٣ أن ا٣

إ٩٭ة  -" ٩ُٞح أػؿى  ، ٨١٣ ٔ٪ؽ٦ة ٩ةٝن٪ة اٵ٦ؿ، ٥٣ أٝذ٪ٓ و٬ؾا ٦٪ُٜ ق٤ٲ٥، ا٣ى٤ت ٥٣ ٱعؽث  دعؽث ٵنّ 

ةثح وا٣ذ٤ٕٲٜ إن و٤ت أو ٦ٮت ٱكٮع ظٞٲٞح دةرٱؼٲح د٪ةو٣٭ة ا٧٣ؤرػٮن ثة١٣ذ -اقذ٧١ةل ٣٪ٛف ا٣كؤال 

ؾِّ ، ٨ٔ وإٝح و٤ت ٱكٮع ٠ُُذت وا٧٣ؤرخ ا٣ٲ٭ٮدي صٮزٱٛٮس  ُٔ ب وُو٤َِت أ٦ةم و٣ٲف قؿًا أن ٱكٮع 

 ٍٓ ٦ةذا ظؽث ٣ٲكٮع إن ٥٣ ٱ٨١ ٝؽ ٦ةت؟ ٢٬ اػذجأ ٰٚ ١٦ةن آػؿ؟ ٬٪ةك أمؼةص ٱن٭ؽون أ٫٩  ٗٛٲؿٍ  ص٧

ٟ؟ وآػؿ صـء ٰٚ ا٣كؤال ٩ْؿًا ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲت ُا٩ـل صس٧ة٫٩ ٤ٔٯ اٵرض ٠ٲٙ ٱ١٧٪ٟ إ١٩ةر ذ٣ َخ جِّ ثٕؽ أن زُ 

 ""ٵ٩٪ٰ آػؿ قةا٢ 

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

أقب٤ح ال ٦ن٤١ح ٔ٪ؽي ٨٦  5أو  4ٱ١٧٪٪ٰ أن أصٲجٟ ز٥ اَؿح ثٕؽ٬ة قؤاالً صؽٱؽًا ٚٞؽ َؿظخ ثة٢ٕٛ٣ 

 اٷصةثح ٤ٔٲٟ، ٨١٣ اقذأذن راٲف ا٣ض٤كح أوالً 

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ
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اٵقب٤ح ا٣سالزح أػجؿ٩ة ا٧٣٪٧ْٮن أن وٝذ٪ة أقب٤ح ٱة أػٰ ا٩ذْؿ ظذٯ ٱضٲت ٨ٔ  ٣4ٞؽ َؿظخ ثة٢ٕٛ٣ 

  ١٧٪ٟ أن دكألإذا ق٧ط ا٣ٮٝخ وا٧٣٪٧ْٮن ٱُ  ، ٦عؽود

 ا٣كةا٢ #

 ةً ال أرٱؽ د٤ٕٲًٞة، ث٢ أدٮٝٓ ق٧ةع صٮاث 

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

، ال ُٱك٧ط ٣ٟ قٮى ثُؿح قؤال ال ٱ١٧٪ٟ ا٣ذ٤ٕٲٜ إذا  ٱة أػٰ إن ٬ؾا ا٣ٮٝخ ٦ؼىه ٣ٶقب٤ح واٵصٮثح 

ٮر إ٣ٯ ٦ٞؿ ٦ؤقكح ا٣جعٮث اٷقال٦ٲح أو اد٫ٔ ٣ٲعٌؿ إ٣ٯ ثٲذٟ أو ادٛٞة ٦ًٕة ٱ١٧٪ٟ أردت ٱ١٧٪ٟ ا٣عٌ

٢ٕٚ ذ٣ٟ ثٕؽ ا٩ذ٭ةء ا٣جؿ٩ة٦ش ٨١٣ ال ٱ١٧٪٪ٰ ا٣ك٧ةح ثؾ٣ٟ اٳن ال ٱ١٧٪٪ٰ ا٣ك٧ةح ٣ٟ ثؾ٣ٟ، ق٪ك٧ٓ اٳن 

ؿظخ َُ  إصةثةت اٵقب٤ح ا٣ذٰ 

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

١٣٪٪ٰ دعؽزخ ٨ٔ ثٕسذ٫ ز٥  "٢٬ ُو٤َِت ا٧٣كٲط ظًٞة؟" # أقب٤ح، ٝةل إن ٦ٮًٮع ا٣ٲٮم ٬ٮ 5 اٵخَؿح  -

٢٠ ٦ة ٠٪خ ! ٔؽم ظؽوث ا٣جٕر ٩ٛٲخ ظؽوث ا٣ى٤ت واد٭٧٪ٰ ثة٣كٲؿ ثة١ٕ٣ف  ٝةل إ٩٪ٰ ثٕؽ أن أزجخَّ 

ًؿثخ  ! ح ثٕر ا٧٣كٲطأ٫٤ٕٚ ٬ٮ ٝذ٢ ٔىٛٮرٱ٨ ثعضؿ واظؽ ٚأ٩ة ال أرٱؽ إٝة٦ح ظٮار آػؿ ظٮل وّع 

""  كٲط ٚإ٫٩ ٥٣ ٱى٤ت وإن ٥٣ ٱ٧خ ٚإ٫٩ ٥٣ ٱ٥ٞ ٨٦ ا٧٣ٮت ٔىٛٮرٱ٨ ثعضؿ واظؽ إن ٥٣ ٱ٧خ ا٧٣

ٚعذٯ ثٕؽ إزجةت ٔؽم ظؽوث ا٣جٕر ٦ة زا٣خ ا٧٣٪ةٝنح ٝةا٧ح وٱ١٧٪ٟ ا٣عىٮل  ٔىٛٮرٱ٨ ثعضؿ واظؽ !

ٱ٨١٧  ٤ٔٯ دكضٲ٢ ا٣ٛٲؽٱٮ ٤٣عٮار ٔ٪ؽ٦ة ٱىؽر قذضؽ أ٩٪ٰ ٤ٝخ ٰٚ ا٣جؽاٱح إن ا٣نؼه إذا ٥٣ ٱ٧خ ٚال

؛ أن ٩ٕذجؿه ُو٤َِت ز٥ أػجؿد٥١ أن ا٧٣ٮت ًؿورة أٱًٌة ٣عؽوث ا٣ٞٲة٦ح وثؾ٣ٟ أزجخ أ٦ؿٱ٨ ثؽ٣ٲ٢ واظؽ 

أزجخ اٵ٦ؿٱ٨ وا٣ذـ٦خ " ، ٧٦ة ٱٕ٪ٰ أ٫٩ ٥٣ ُٱى٤ت وإذا ٥٣ ٱ٧خ ٚإ٫٩ ٥٣ ٱ٥ٞ  ٚأ٩ة أزجخ أن ا٧٣كٲط ٥٣ ٱ٧خ
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ثٮ٣ف ٰٚ رقة٣ذ٫ اٵو٣ٯ  ٱٞٮُل ٦٭٥  ثة٣عؽٱر ٰٚ ا٧٣ٮًٮع ٚأ٩ة ٥٣ أػؿج ٨ٔ ا٧٣ٮًٮع ٵن ٠ِال اٵ٦ؿٱ٨

٢ٌ أٱًٌة "#  55ر٥ٝ  56اٷوعةح  -ٵ٢٬ ٠ٮر٩سٮس  َِ وإْن ٥َ٣ ٱ٨ُِ١ ا٧٣كٲُط ٝؽ ٝةَم ٚجة٤ٌَح ٠ِؿاَزُد٪ة وثة

قؤا٣ٟ ا٣سة٣ر ٠ةن ٨ٔ ٦ؤرػٲ٨  " ، ٱ١٧٪ٟ ا٣ؿصٮع إ٣ٯ دكضٲ٢ ا٣ٛٲؽٱٮ ٬ؾا ٦ة أظةول إزجةد٫ "إٱ٧ة٥ُ١٩ُ

ًٕٙ ٬ؾا ٠ُِذَت  ٨ٔ و٤ت ا٧٣كٲط؟   ٠ُِذَت د٥٤ٕ ٱة أػٰ ٦ٞؽار ٦ة أ"" ٱ٭ٮد دعؽزٮا ٨ٔ و٤ت ا٧٣كٲط 

إذا أردت ٦ىةدر دةرٱؼٲح ٚٲ١٧٪ٟ ا٣عٌٮر إ٣ٯ ٦ٞؿ ٦ؤقكح ا٣جعٮث اٷقال٦ٲح  ! ا٧٣ٞؽار ٨ٔ ٔؽم و٤ج٫

٦٭٧ة ٝؽ٦خ ٣ٰ ٨٦  "" ٚٲ٪نٮري، و٬ٮ ٚٲ٤كٮف أ٧٣ة٩ٰ دعؽث ٨ٔ ثٮ٣ف ا٣ؿقٮل٠ذج٭ة وقأٝؽم ٣ٟ ٦ٮاد 

، ث٢  ٱ١٧٪٪ٰ أن أٝؽم ٣ٟ ًٕٛ٭٥ ٨٦ ٗٲؿ ا٧٣ؤٱؽٱ٨ و٥٬ ٦ؤرػٮن ٗٲؿ ٦ك٧٤ٲ٦٨ؤٱؽٱ٨ ٣عؽوث ا٣ى٤ت 

أ٦ة قؤا٣ٟ ا٣ؿاثٓ ٚإ٫٩ ٨ٔ ٦ىٲؿ ا٧٣كٲط " وقأػجؿك ثأق٧ةا٭٥  ٣ٲف ٦ك٧٤ٲ٨ !! ٤٠٭٥ ٨٦ ا٧٣كٲعٲٲ٨ 

٨؟ ٱجؽو أ٩ٟ ٥٣ د٪ذج٫ صٲؽًا ٧٣ة ٤ٝخ ٰٚ ٦عةًؿدٰ وٰٚ ردي وٰٚ ِٚ ، ٚ٭٢ دُ  ٔٲكٯ إن ٥٣ ٱ٨١ ٝؽ ٦ةت

و٦ة َٝذ٤ٮُه و٦ة ))#  568آٱح  5ر٥ٝ  -٤ح واٵصٮثح ذ٠ؿت ثٮًٮح ٦ة ورد ٰٚ قٮرة ا٣٪كةء ص٤كح اٵقب

٫َ ٣٭٥ ٫ُ اهلّلُ ا ٣ٲ٫ِ ))#  569آٱح  5ر٥ٝ  -واٳٱح ا٣ذٰ د٤ذ٭ة ٨٦ قٮرة ا٣٪كةء  ((و٤َُجٮُه َو٣ـ٨١ ُمجِّ َٕ ٚ  ((ث٢ رَّ

ورد ٰٚ قٮرة  و " إ٣ٲ٫ و٬ٮ ظٰ -٤ٔٲ٫ ا٣كالم  -رٚٓ اهلل دٕة٣ٯ ا٧٣كٲط ٔٲكٯ # أػجؿد٥١ ثؾ٣ٟ ٨٦ ٝج٢ 

وثؾا " أن اهلل رٚٓ ا٧٣كٲط ظٲًة إ٣ٲ٫ وأ٫٩ قٲْ٭ؿ زة٩ٲح وٝخ ّ٭ٮره ا٣سة٩ٰ  66آٱح  4ر٥ٝ  - آل ٧ٔؿان

ّف وٚ٭٧خ ٨٦ إصةثذ٫ ا٣ذٰ ٝة٣٭ة ٦٪ؾ ٤ٝٲ٢ ٧٤٠ة ا٣ذٞٲخ  ِٞ أ٠ٮن ٝؽ أصجخ ٨ٔ أقب٤ذٟ اٵرثٕح و٧٠ة ٝةل ا٣

ّف ٝةل إن ثٕي أ٩ٮاع ا٣ٌؿر ال ٱ٨١٧ مؼىًة ٦كٲعٲًة ظى٤خ ٤ٔٯ إصةثح ٦ؼذ٤ٛح ٤ٔ ِٞ ٯ قؤا٣ٰ ٚة٣

أٱٕ٪ٰ ذ٣ٟ أن ثٕي أ٩ٮاع ا٣ؼُةٱة ال ٱ٨١٧ ٧٤٣كٲط أن "" ٢ ٤ٔٯ مؿٱٍ ا٣جؿ٩ة٦ش ّض َك إوالظ٭ة و٠ال٫٦ ٦ُ 

٧٤٠ة ٝةث٤خ مؼىًة ٦كٲعٲًة أػجؿ٩ٰ ثٕٞٲؽة ٦كٲعٲح ٦ؼذ٤ٛح ٢٬  ٦ة ٚ٭٧ذ٫ """٦ة ٚ٭٧ذ٫ ""أ٫٩ٱؽٚٓ ز٧٪٭ة؟ 

ٓ ز٨٧ ا٣ؼُةٱة ا٣ى٘ٲؿة أ٦ة ا١٣جٲؿة ٚال؟ ٬ؾا ٦ة ٚ٭٧ذ٫، د٢ٌٛ ٱة أػٰ، ٠ةن ٣ؽٱٟ ٬ؾا ٱٕ٪ٰ أن ا٧٣كٲط دٚ

 د٤ٕٲٜ ٱة أػٰ،
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 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

دٝةاٜ، قأق٧ط ٫٣ ثةٷصةثح  6ٱ١٧٪ٟ أن دُؿح قؤاالً ٔٮًًة ٨ٔ ٝٮل د٤ٕٲٜ ٵن ا٣ٮٝخ ا٧٣ذجٰٞ ٣٪ة ٩عٮ  

 ٜ دٝةا 4دٝةاٜ ٦٪٭ة ٚةَؿح قؤا٣ٟ ثكؿٔح، وقٲضٲت ثكؿٔح ػالل  4ػالل 

 ا٣كةا٢ #

٢٬ ُو٤َِت ا٧٣كٲط "إن صؽا٣ٟ ٫٤٠ ٦ج٪ٰ ٤ٔٯ اٝذجةقةت ٦أػٮذة ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس وا٧٣ٮًٮع ٬ٮ 

٦ةذا ٱ١٧٪ٟ أن دٞؽم ٨٦ أد٣ح ٨٦ ا٣ٞؿآن؟ ٔ٪ؽ٦ة دكؿد آٱح ٨٦ ا٣ٞؿآن ود١ؿر٬ة ٚإن ٬ؾا ال ٱٕذجؿ  "ظًٞة؟

د٣ٲاًل ٚةٵد٣ح دذ٤ُت وصٮد ٦ؿة ٚإن ٬ؾا ٣ٲف  11ٔ٪ؽ٦ة أٝٮل إن ا٣ؿب ٦ٮصٮد وأ٠ؿر ذ٣ٟ !  د٣ٲاًل 

٤ٔٯ أن ٱكٮع ٥٣ ُٱى٤ت؟  -ثؼالف ٬ؾه اٳٱح  -ثؿا٬ٲ٨ إذن ٦ة ا٣جؿا٬ٲ٨ ا٣ذٰ ٱ١٧٪ٟ دٞؽٱ٧٭ة ٨٦ ا٣ٞؿآن 

أدٮٝٓ ق٧ةع إصةثح و٣ٲف دىٛٲٜ ا٣ض٧٭ٮر أرٱؽ ٠نؼه ٗٲؿ ٦ك٥٤ أن أٚ٭٥ اٵ٦ؿ، ٚة٣ذىٛٲٜ ٣ٲف ثةٵ٦ؿ 

 ""ل ٵٚ٭٥ و٣ٲف ٵق٧ٓ ا٣ذىٛٲٜ ، أ٩ة أقأ ا٣ىٕت ٨١٣ دٮوٲ٢ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ح ٣ٴػؿٱ٨ وٕت

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

قؤاالً ٧٦ذةزًا، ٚٞةل إذا ادٜٛ مؼىةن ٤ٔٯ أ٦ؿ ٚإ٫٩ ال ٱىجط ظٞٲٞح ث٢ الثؽ أن د١ٮن واردة  اٵخقأل 

ٰٚ ٦ىؽر ٦ٮزٮق وأ٩ة أدٜٛ ٫ٕ٦ ٰٚ ذ٣ٟ، إذا اٝذجكخ آٱةت ٨٦ ا٣ٞؿآن دؤٱؽ ٔؽم و٤ت ا٧٣كٲط ٨٤ٚ 

، ٨١٣ ا٣ٞؿآن ٦ىؽر  أٱ٥١ ٣ٲف ٦ىؽرًا ٦ٮزٮًٝة ال دٮصؽ ٦ن٤١ح ٰٚ ذ٣ٟدٞذ٪ٕٮا، ٧٣ةذا؟ ٵن ا٣ٞؿآن ٰٚ ر

، و٬ٮ د٣ٲ٢ ٠ةف ٰٚ أٔٲ٪٭٥ أ٦ة إذا اٝذجكخ آٱح ٨٦  ٦ٮزٮق ٣ؽى ا٧٣ك٧٤ٲ٨ و٥٬ ٱٕذجؿو٫٩ ٠الم اهلل

ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس دؤٱؽ ٦ة ظؽث ٧٤٣كٲط ٚإن ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٨٣ ٱٕذجؿوه د٣ٲاًل ٦ٞ٪ًٕة ٰٚ ظٲ٨ قٲٞذ٪ٓ 

زجُخ ٣ٟ ٨٦ ا١٣ذةب ٨ ثأن ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ٠الم ا٣ؿب؟ ظك٪ًة، إ٫٩ ٦ؤ٨٦ ثؾ٣ٟ ٣ؾا اُ أدؤ٦ ، "" ا٧٣كٲعٲٮن
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٧٣ةذا د٤ُت د٣ٲاًل دةرٱؼٲًة؟ أدٕذٞؽ أن ا٣ؽ٣ٲ٢ ا٣ذةرٱؼٰ أ٢ٌٚ ٨٦ ٠الم  ! ا٧٣ٞؽس أن ا٧٣كٲط ٥٣ ُٱى٤ت

  ! ال ٱؿٱؽ دىٛٲًٞة، ث٢ ٱؿٱؽ أن ٱٛ٭٥ ةٵخا٣ؿب؟ ال دىٛٞٮا، ٚ

 ا٣كةا٢ #

 ، ٣٭ؾا أ٤َت د٤ٟ اٵد٣ح  إ٩٭ة ٦كأ٣ح إٱ٧ةن

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

ال ثأس ٦ة د٦خ ٦ٞذ٪ًٕة ٥٣ أظٌؿ إ٣ٯ ٬٪ة ٵٝ٪ٓ ٗٲؿ ا٧٣كٲعٲٲ٨ ٣ٮ ٠ةن ٬ؾا ٬ٮ قجت ٝؽو٦ٰ ١٣٪خ 

 ٝؽ٦خ أد٣ح دةرٱؼٲح ٱ١٧٪٪ة ٔٞؽ ٦٪ةّؿة صؽٱؽة إذا ٤َت ٦٪ٰ مؼه ٗٲؿ ٦كٲعٰ ذ٣ٟ 

 ا٣كةا٢ #

 د٣ٲاًل ٰٚ ٩ْؿي  ٕذجؿإن اٝذجةس آٱةت ٦ذٛؿٝح ٨٦ ا١٣ذةب ا٧٣ٞؽس ال ٱُ 

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #

 ٨٦َ ا٣ؾي ٱٞذجف؟

 ا٣كةا٢ #

٪ذـٔح ٨٦ قٲةٝ٭ة و٦ؾ٠ٮرة ٠ؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ أمٲةء ٗٲؿ أٔ٪ٰ أن االٝذجةقةت ا٣ذٰ دٮرد٬ة وعٲعح ١٣٪٭ة ٦ُ  

 ٦٪ةقجح 

 ا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ #
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إ٫٩  "" أ٩٪ٰ أٝذجف آٱةت وعٲعح ١٣٪٭ة ٦٪ذـٔح ٨٦ قٲةٝ٭ة ال دٮصؽ ٦ن٤١ح أػجؿ٩ة ثة٣كٲةق اٵخٱـ٥ٔ 

ٱ١٧٪ٟ ا٣عٌٮر إ٣ٯ ٦ؤقكح ا٣جعٮث اٷقال٦ٲح ودٞؽٱ٥ ا٣كٲةق ، ٬ؽ٫ٚ أن ٩ٛ٭٥ ص٧ٲًٕة  ي  دِّ ظٮار وُ 

 ""٣٪ذ٪ةٝل ٰٚ اٵ٦ؿ ٩ع٨ ٩ؿظت ثٟ ٰٚ أي وٝخ 

 ا٣كةا٢ #

 إذن قأظٌؿ وأٝةث٤ٟ 

 

 ختام المناظرة

 # ٦ع٧ؽ ٩ةٱٟ

وص٭ةت ا٣٪ْؿ ا٧٣ؼذ٤ٛح ٣ؽٱة٩ذٲ٨  ٩ع٧ؽ اهلل أن أٔةن ص٧ٲٓ ا٣عةًؿٱ٨ ا٤٣ٲ٤ح ٤ٔٯ ٚ٭٥" صـاك اهلل ػٲؿًا 

٠جٲؿدٲ٨ ٰٚ ا٣ٕة٥٣ أود أن أدٮص٫ ثة٣ن١ؿ ٧٤٣٪٧ْح ا٣ذجنٲؿٱح ٰٚ ا٣٭٪ؽ و٦ؤقكح ا٣جعٮث اٷقال٦ٲح 

ّف  ِٞ ّف قة٬ضٰ وا٣ؽ٠ذٮر ذا٠ؿ وص٧ٲٓ  ”ر٠٪ٰ“٣الدٛةق ٤ٔٯ د٪ْٲ٥ ٬ؾا ا٣جؿ٩ة٦ش ٧٠ة أػه ثة٣ن١ؿ ا٣ ِٞ وا٣

 ا٣عةًؿٱ٨ صـا٥٠ اهلل ػٲؿًا 

 

 حة د.ذاكر نايك مترجم للعربيةتابعونا على صف

https://www.facebook.com/arabic.zakir  

 قنواتنا على اليوتيوب 

https://www.youtube.com/th3message2

https://www.youtube.com/th3message3  

https://www.facebook.com/arabic.zakir
https://www.youtube.com/th3message2
https://www.youtube.com/th3message2
https://www.youtube.com/th3message2
https://www.youtube.com/th3message3
https://www.youtube.com/th3message3
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 على التيليغرام

https://telegram.me/th3message  

 على االنستاغرام 

akir/https://www.instagram.com/arabic.z  

 على تويتر 

https://twitter.com/th3message 

 موقعنا على االنترنت

message.com/-http://th3 

 " ال تنسوا كافة العاملين من صالح دعائكم وال تنسوا متابعتنا لمزيد من الترجمات

 

 

 حرسًث ضفطث يطاضرات د"ذالر ةاهػرةٖث

 ال حَصٍْا يٌ ضاهص دغائمى

 حى ةػْن اهلل
 

 

 

 

 

https://telegram.me/th3message
https://www.instagram.com/arabic.zakir/
https://twitter.com/th3message
https://twitter.com/th3message
http://th3-message.com/
http://th3-message.com/

