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�إىل �مل�سلمني »هذه �لرو�ية منكم و�إليكم«

�إىل زوجتي »�أنِت ملهمتي وقلبي �لناب�ض«
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ب��ني م��ا ه��و �آٍت وب��ني ع�سور غاب��رة يف قع��ر �لتاري��خ تكون 
رحلت��ك مع عامل خمتلف، �س��تعرب روح��ك َبنْيَ ���ر�ديب �حلقيقة 
و�خلي��ال، �ملا�س��ي و�حلا���ر، َب��نْيَ �لبد�ي��ة و�لنهاية تقب��ع �ألف 
حكاية �سوف حتب�ض �أنفا�سك وتخطف نب�سك وُتلقيك ببحور 

�لأف��كار، هل ما تعرفه وهم و���ر�ب؟! 

ما بني يديك خيال؟! 

�أم �سم�ض ظاهرة تاأبى �لأفول؟!!

 تلك �إجابة لن يجدها غريك... 

فهل �أنت م�ستعد؟!

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


9

البيت المهجور

�إن  �أبالغ  ال  �لذي  �ملهجور  �لبيت  ذلك  من  �لق�صة  تبد�أ 
و�صفته باملخيف، كان هذ� �لبيت متو�جد بجو�ر منزيل، ورغم 
وجود هذ� �لبيت �ملهجور منذ والدتي �إال �أين مل �أدخله من قبل، 
و�لذي جعلني ال �أدخله وال �أنوي دخوله، �أن هذ� �لبيت ال ير�ه 
�أحد غريي مطلًقا، وكلما حتدثت مع �أحد بخ�صو�صه وقلت له 
�أبا  يا  لك  حدث  ماذ�  يل  يقول  �ملهجور،  �لبيت  هذ�  ترى  هل 

حمزة، �أين ذلك �لبيت؟! ال يوجد �صيء يا رجل!

ميكنك �لقول �أن هذ� �لبيت ميثل يل �ملجهول، وكان ال يز�ل 
ا �أ�صعر �أن عقلي يطي�ش مني ب�صببه،  �، و�أحياًن ي�صغل بايل كثرًي
ولكن  بدخوله،  نف�صي  �أحدث  ليلة  ذ�ت  جل�صت  �أجن  �أن  وقبل 
يا  بك  ماذ�  لنف�صي  فقلت   ، م�صتحيًل  � �أمًر بالليل  ولوجه  كان 
رجل �مل�صلم ال يخاف �إال �هلل؟! وعزمت �إن �أبقاين �هلل ل�صباح 
تلك �لليلة �أن يكون �أول �صيء �أفعله مع �أول �صوء هو دخول ذلك 

�لبيت �ملهجور.

�ل�صباح،  وحل  �لنوم  يف  غرقت  حتى  كذلك  �أنا  وبينما 
غري  ي�صغله  ال  فعقلي   ! من�صغًل عقلي  كان  ��صتفاقتي  ومبجرد 
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�رتديت  �الأدمي،  بر�أ�صي كعرك  تعرك  وهي  منت  �لتي  �لفكرة 
�أ�صبحت  �أقدم قدم و�أوؤخر �أخرى، حتى  ملب�صي، ونزلت و�أنا 
ا لوجه، كان �لبيت  �أنا و�لبو�بة �خلا�صة ب�صور هذ� �لبيت وجًه

يخيم عليه �لظلم رغم �أن �صوء �لنهار ميلأ �ملعمورة. 

تقدمت و�أم�صكت بالبو�بة ودفعته للد�خل بقوة، كان �لباب 
� كي يفتح، ومبجرد حماولة  ، و�حتاج مني جهًد ا ثقيًل حديديًّ
فتحه �صعرت �أنه مل يفتح من �صنو�ت طو�ل، ويخرج �أثناء دفع 
فتح  �إن  وما  معه �صرير الأ�صناين،  �صوت مزعج حدث  �لبو�بة 
بقدر مير منه ج�صدي فقط حتى توقفت وفكرت باأن �ألج �لبيت، 
فنظرت  �لبو�بة  من  دخويل  بعد  فقط  و�حدة  خطوة  خطوت 
�، و�إذ بي �أجد حديقة من �لنباتات �مليتة و�الأ�صجار  مييًنا وي�صاًر
�لعارية، �صعرت وكاأين يف م�صهد من فيلم رعب �ملنظر خميف 
�أمامي  �لبيت  فوجدت باب  للأمام  نظرت  ثم  كبري،  حد  �إىل 
فتقدمت  �لياب�صة،  �ل�صجر  باأور�ق  مليء  ممر  وبينه  وبيني 
للأمام و�أنا �أ�صمع �صوت حتطيم قدمي للأور�ق �لياب�صة، وكان 

هذ� �ل�صوت ي�صعرين بالتوتر. 

فكرت حينها �أن �أتر�جع و�أخرج من هذ� �لبيت مرة �أخرى، 
يقتلني  فالف�صول  �لبيت،  ��صتك�صاف هذ�  بد من  كان ال  ولكن 
و�أريد �أن �أتخل�ش من ذلك �ل�صغف �لذي ميلأ د�خلي، حملتني 
قدماي بعد �صل�صلة من �خلطو�ت �لبطيئة �إىل �أن و�صلت لباب 
�لبيت �لد�خلي، وعند و�صويل �أم�صكت بقب�صته بقوة وفتحته، 
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وقًتا حتى  �نتظرت  بعد فتحه،  �لهو�ء  يتناثر يف  �لغبار  ور�أيت 
�لد�خل  �لبيت من  �لبيت، كان  �إىل جوف  ودخلت  �لغبار  ز�ل 
عبارة عن �صاحة مربعه طولها كعر�صها ال غرف لها، نظرت 
� وللأعلى وللأ�صفل، ال �صيء �صوى طاولة خ�صبية  مييًنا وي�صاًر

وبجانبها كر�صي و�حد.

توجهت تلقاء �لطاولة، وعند و�صويل لها وجدت كتاًبا فوق 
عملق،  �لكتاب  �ل�صكل، فحجم  �لكتاب غريب  �لطاولة، كان 
ودفتاه من �خل�صب، مرت�كم عليه �لغبار، �لكتاب للوهلة �الأوىل 

ت�صعر مبدى عر�قته!

 فقمت بنفخ �لغبار فظهر يل عليه جملة حمفورة عليه بخط 
جميل ومكتوبة باللغة �لعربية و�جلملة هي )�ل�صاحلون يرثون 
�الأر�ش(، كانت �لكتابة ت�صع بالنور، ويتاأرجح فيها �صعاع المع 

يتحرك تارة نحو �ليمني وتارة �أخرى نحو �ل�صمال.

قلبي  و�طماأن  �صدري،  ثلج  �أُ �جلملة  لهذه  قر�ءتي  مبجرد 
م�صكت  �لكتاب،  بفتح  ا  م�صرًع هممت  �خلوف،  عني  وز�ل 
�أور�قه من جلد  بيدي دفة �لكتاب �خل�صبية وفتحته، فوجدت 
و�أم�صكت  وفتحته،  �لكتاب  نحو  يدي  ب�صطت  ثم  �حليو�نات، 
يف  كلمة  الأول  قر�ءتي  ومبجرد  منه،  ع�صو�ئية  ورقة  بيدي 
�ملكان،  ي�صرب  بزلز�ل  �صعرت  عجيب،  �أمر  حدث  �ل�صفحة 
باجلري  هممت  �أر�صه،  على  �صقفه  �صينطبق  �لبيت  وكاأن 
�أن  خ�صية  ر�أ�صي  فوق  يدي  و��صع  و�أنا  �لبيت،  ا خارج  م�صرًع
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ي�صقط عليها �صيء، وهنا حدثت �ملفاجاأة حيث �ختفى �ملكان 
�لذي كنت فيه، لقد �ختفى �لبيت و�لكتاب و�لطاولة وكل �صيء، 
وبد�أت �ملعامل من حويل تتغري فاأ�صبحت يف مكان غري �ملكان، 
�صيخ  �أمامي  وكان  �ل�صهول،  �صهل من  وكاأنه  �ملكان حويل  كان 

يرعى �الأغنام ويلب�ش ملب�ش غريبة!

تقدمت نحوه وقلت له يا عم فلم ينتبه يل.

قلت لعل �لرجل �صمعه �صعيف، ف�صحت يا عمممم...

ا ال ي�صتجيب يل!  �أي�صً

فقلت لعله �أ�صم، فهممت �أن �أ�صربه على كتفه كي ينتبه يل، 
�صدمت عندما ر�أيت يدي متر بج�صد �لرجل وكاأنني �صبح! 

�أتو��صل مع  �أن  � حماولة  بها ترًت وبعد عدة حماوالت قمت 
�صيء  كل  �صماع  �أنه ميكنني  علمت  �أمامي،  كان  �لذي  �لر�عي 
بي  ي�صعر  وال  �أحد  ير�ين  ال  �لوقت  وبنف�ش  وم�صاهدته  حويل 
�أحد، كما �أنه ال ميكنني �أن �أحدث �أي تغري حويل، فل ميكنني 
حمل �أو نقل غر�ش من مكانه خف �أو ثقل، كان �لو�صع �أ�صبه ما 
�أنا د�خل �لق�صة لكن  ا ثلثي �الأبعاد،  يكون باأين �أ�صاهد فيلًم
ال دخل يل مبا يحدث، ومن هنا كانت بد�ية �لق�صة مع ذلك 

�لكتاب.

:
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الورقة األولى
)الكاهن(

�لتاريخ: �سنة 551 ه�

�ملكان: ح�سن حارم.

بعد �أن حدث ما حدث حملني ف�صويل �أن �أقر�أ �لكتاب من 
�أوله، فاأم�صكت �صجله �خل�صبي وفتحته، وكان على �أول �صفحة 
يف �لكتاب ر�صمة لنجمة د�وود وهي حمطمة، ويكرث من حولها 
�جلثث -علمت من �صفائرهم �لتي تخرج من �أجناب روؤو�صهم 
كاملرة  �ملكان  لزل  �لورقة، فُز و�أم�صكت  فاأ�صرعت  يهود-  �أنهم 
�ل�صابقة، وتبدل من حويل مبكان �آخر ر�أيت فيه جمموعة من 
مكونة  ا  بع�صً بع�صها  تعانق  �لتي  �لقبيحة  �ملتهالكة  �الأغ�صان 
ا كهذ� �لكوخ، وكاأنه ال  � موح�ًص ا دميم �ملنظر، مل �أَر م�صهًد كوًخ
ي�صكنه �إال �ل�صياطني! لي�ش حوله �أي عمر�ن وكاأن �لذي ي�صكنه 

ال حمالة من �جلان. 
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يف هذه �للحظة و�أنا �صارد �لذهن مع هذ� �ملنظر �ملوح�ش، 
مي�صي رويًد� رويًد�،  جو�ده  يركب  رجًل  �أمامي  وجدت  فجاأة 
ا بلجام د�بته بقوة، ومي�صح على ظهر �لفر�ش برحمة،  مم�صًك
رجل تعلوه �لهيبة ذو حلية كثيفة كبرية ت�صرب ما بني منكبيه 
على �صدره، وكاأن �لوقار و�ل�صكينة يقطر�ن من �صفحة وجهه.

 ثم وجدته ينظر باجتاه �لكوخ، ف�صحب جلام فر�صه فتوقف 
نزل  �لفر�ش،  حو�فر  عند  يتناثر  �لغبار  جعل  مما  مبا�صرة، 
�لرجل من فوق جو�ده، وبد�أ يرتجل بع�ش �خلطو�ت ثم �أ�صار 

ب�صبابته للكوخ وخاطب �أحد �جلنود قائًل:
ملن هذ� �لكوخ؟!- 

فقال �جلندي: 
�إنه لكاهن من �ليهود طاعن بال�صن �أيها �الأمري. - 

فقال �الأمري: 
وتعجل -  �لكاهن  بهذ�  �ئتوين  ا،  �صاأًن له  و�أن  بد  ال  عجًبا 

باالأمر!
�أب�صر �أيها �الأمري �صيكون �أمامك -�إن �صاء �هلل- يف �أ�صرع - 

وقت.

يحدث  وكاأنه  ويتاأمله،  للكوخ  ينظر  و�الأمري  �صاعة،  ومرت 
نف�صه ملاذ� ي�صكن هذ� �لكاهن �لهرم يف هذ� �ملكان �ملنقطع، 

حيث ال �صيء هنا غري كوخه هذ�!
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 يا لب�صاعة كوخه ودمامته ووح�صته، ثم نظر �الأميـر فوجد 
ومقلتاه   � �صارًد ذهنه  ز�ل  وما  عليها،  فجل�ش  عري�صة  �صخرة 
�صاخ�صتني لذلك �لكوخ، ثم يقطع هذ� �لهدوء �صوت �جلندي.

�ل�صلم عليك �أيها �الأمري ها هو �لكاهن!- 

�الأمري يرد: 

�! كفيت ووفيت... )ثم يلتفت -  وعليكم �ل�صلم جزيت خرًي
ويوجه نظره للكاهن مبت�صًما(: تعاَل �أيها �لكاهن! �ل�صلم 
على من �تبع �لهدى، يا �هلل يا لك من �صيخ كبري �أكل على 

ظهرك �لعمر و�صرب، �دُن مني! 

� لك �أيها �الأمري هل من �ملمكن �أن تعرفني بنف�صك؟!-  �صكًر

نعم، �أنا نور �لدين حممود زنكي، تعاَل �أيها �ل�صيخ �جل�ش - 
�أ�صمع  �أن  �أريد  فاإين  �ل�صخرة،  هذه  على  بجو�ري  هنا 

حديثك، قل يل �أواًل كم عمرك؟

�أنا قد جتاوزت �ملائة عام �أيها �الأمري.- 

ا( ويحك وما �آن لك �أن ت�صلم؟!-  )مبت�صًم

�إن نبيكم هو نبي للأميني، �أما نحن فيهود ال ي�صعنا �إال �أن - 
نتبع �صريعة مو�صى. 

رى هل لديك علم؟ فاإين �أريد �أن �أ�صمع منك.-  ويا ُت
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لدي من �لعلم �لكثري ولكنك لن ت�صدقني.- 

حدثني و�صوف �أنظر يف كلمك، فاإن كان كلمك يو�فق - 
ما جاءنا من �حلق قبلناه، و�إن تعار�ش رد عليك.

�صوف ياأتي �أيها �الأمري زمان يكون فيه �أركان هذه �الأر�ش - 
�إال  يفعل  �صيء  ال  �لناهون،  �الآمرون  �إمرتنا، نحن  حتت 
فنقتل  خا�صة،  �مل�صلمني  على  ن�صلط  و�صوف  باأمرنا، 
وي�صند  ون�صاءكم ورجالكم، ونكون نحن �مللوك  �أطفالكم 

لنا �لبّت يف �أمركم.

ا لكلم �لكاهن و�لغ�صب  هنا ينتف�ش �الأمري �صارًخا وقاطًع
ي�صتعل يف وجهه، و�أود�جه منتفخة كاأنه �لذي ي�صري بها بر�كني 

ولي�ش �لدم: 

�أال خ�صئت يا عدو �هلل �أيكون لليهود دولة؟! ويقتلون من؟! - 
يقتلوننا نحن لعنك �هلل يا لك من �صيخ كاذب، �أيكون لكم 
دولة و�أنتم م�صردون يف �الأر�ش من قرون ال دولة لكم، لوال 

�أين �أخ�صى �هلل لقطعت ر�أ�صك.

بل �إين �صادق �أيها �الأمري �أتعطيني �الأمان حتى �أكمل لك - 
كلمي؟

من  يخرج  ثم  �لغ�صب،  ي�صتعل فيها  بعني  له  ينظر  �الأمري 
�صدره زفرًي� طويًل، ثم قال له: 
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نعم لك هذ�.- 

وعيونه  �ملجعد  على وجهة  ترت�صم  �صفر�ء  �بت�صامة  يبت�صم 
�، فتتحرك �ل�صفائر �لتي  وي�صاًر ر�أ�صه مييًنا  ويهز  �جلاحظة، 

بجانب �أذنيه، ويكمل كلمه يف حما�ش: 

من -  جنوع  �لزمان  هذ�  يف  �أننا  �الأمري،  �أيها  �أزيدك  بل 
و�حدة  باإ�صارة  �ملدن  وتدك  ن�صاء،  من  ونطعم  ن�صاء، 
�إبهامنا، وينحني لعظمتنا �مللوك، فنملك من ن�صاء،  من 

ون�صقط من �مللوك من ن�صاء.

وكان  كلمه،  �الأمري  يتحمل  مل  يتحدث  �لكاهن  وبينما 
جال�ًصا فقام، وقال له: 

كذبت يا عدو �هلل يا �صيطان لعنك �هلل! - 

و�هلل �إين ل�صادق!- 

ومتى تكون نهايتكم؟!- 

بي  وكاأن  عليه،  �حلزن  و�رت�صم  �لكاهن  ملمح  تغريت 
برجل �صوه �هلل خلقه، قبحه �هلل من وجه وقبح حامله، كانت 
�لرياح،  �لتي ع�صفت بها  كاالأحقاف  بوجهه حينها  �لتجاعيد 
فتنهد �لكاهن تنهيدة، وكاأن روحه خرجت معها، وبد�أ �لكاهن 
�الأمري  وكاأن  بل  تخنقه،  �لعربة  وكاأن  حزين،  ب�صوت  �لكلم 
كلمة  كل  ومع  يتكلم  �ل�صوؤ�ل،  لهذ�  وجه  بخنجره حينما  طعنه 
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ا �أكرث فاأكرث وكذ� يزد�د �صو�د وجهه، حتى  ي�صبح وجهه �صاحًب
�نتهى كلمه، وكاأن وجهه طلع �لزقوم، وبد�أ حديثه قائًل:

نعم، �صيكون هلك بني �إ�صر�ئيل على يد رجل م�صلم من - 
قبل �لعر�ق ياأتي، فنجمع له �أهل �الأر�ش مرتني فنك�صره، 
وبعدما نظن ظن �ليقني �أنه هلك، نفاجاأ به ومعه رجال 
قلوبهم كزبر �حلديد، كاأنهم وحو�ش �صو�ري تت�صارع يف 
�أبيهم  بكرة  عن  �ليهود  و�لنمر، فيبيد  �الآ�صاد  ظهورهم 
�آخر  لها موعد  فلول هاربة  بع�ش  �إال  �أحد!  منا  يبقى  لن 
يتجمعون مع �ملخل�ش! ويا �أمري ما قلته لك حق، ولو �أنك 

ا. فت�صت �لقر�آن و�أحاديث نبيكم لوجدت ما قلته حقًّ

هل تعلم ما ��صمه؟! - 

نعم، بالتاأكيد �أعلم ��صمه، فا�صمه هو.... - 

للبيت  ورجعت  حويل  �ملكان  ��صمه تزلزل  �أ�صمع  �أن  وقبل 
�ملهجور ووجدت �ل�صفحة يف يدي تتل�صى، وتت�صاقط من �أعلى 
�لورقة ذر�ت م�صيئة، وكاأنها جنوم تت�صاقط من �لورقة جزًء� 
و�أ�صفت  �لبيت،  �مل�صيئة فتملأ  �لذر�ت  ترتفع تلك  ثم   ،� جزًء
بعد �ل�صوء على �ل�صاحة �ملظلمة، وقبل �أن تختفي متاًما، وجدت 
ا يف �آخرها، وقلت لعله �جلزء �ملذكور فيه ��صم  بال�صفحة قطًع
من يهلك بني �إ�صر�ئيل على يده، كدت �أع�ش �أناملي من �لغيظ 
 ...� لي�ش من �ملعقول �أن يكون �لقطع عند هذ� �الأمر �لهام جدًّ
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وقلت ال باأ�ش لعل �ل�صفحة �لتالية �أجد بها مر�دي، وهممت 
بفتح �ل�صفحة �لثانية.

:
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الورقة الثانية
)دانيال(

�لتاريخ: �لقرن �ل�ساد�ض قبل �مليالد.

�ملكان: بابل. 

�لوقار  عبارة عن رجل يعلوه  �ل�صفحة  �لر�صمة على  كانت 
و�لهيبة تلتف �الأ�صود حوله وتتم�صح به وكاأنها �لقطط، م�صكت 
وكالعادة  بها،  ما  ملعرفة  �ل�صوق  حر�رة  قلبي  ويلفح  �ل�صفحة 
�هتز �ملكان وتزلزل ثم ظهر يل م�صهد مللك جال�ش على كر�صي 
لذ  ما  �لطعام  من  عليها  مائدة  و�أمامه  �للمع  �لذهب  من 
وطاب، ورغم كمية �لطعام �ل�صخمة �إال �أنه مل يكن غريه ياأكل، 
رغم �أن �الأكل يكفي لوليمة �صخمه، وبينما هو يتناول طعامه 

دخل عليه جندي وقال:

�أيها �مللك لقد ع�صى �أمرك د�نيال، و�صجد هلل.- 

فقام من على �لطاولة و�صربها بكلتي يديه بقوة غا�صًبا، ثم 
قال حترك �ئتني به فوًر�...
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�حلر�ش،  من  بها  ي�صتهان  ال  قوة  ومعه  �جلندي  حترك 
يهرولون يف �ل�صو�رع �لتي كانت �لبيوت فيها تتكون بع�صها من 
طابق  من   � ا �صغرًي بيًت �أتى  حتى  طابقني،  من  و�لبع�ش  طابق 
�أن  ودون  و�حدة،  غرفة  من  يتكون  وكاأنه  �لق�ش،  يعلوه  و�حد 
يقوما بطرق �لباب، قامو� بركل باب �لبيت فك�صروه، فدخلو� 
�، فانق�صو� عليه و�صحبوه من  حيث نظرت فوجدت رجًل �صاجًد

منكبيه ر�جعني به �إىل �مللك.

�أمامه  معه  �لذي  �لرجل  و�أقفو�  �مللك  على  �جلنود  دخل 
جال�ش  وهو  يتحدث  �أن  دون  ينظر  و�مللك  بالقيود،  مكبل  وهو 
�أخذ ينظر للرجل �لو�قف بني يديه مليًّا وهو  على عر�صه، ثم 
�صامت، و�جلنود يرتقبون �ملنظر، و�لرجل �ملكبل بالقيود و�قف 
ال  وكاأنه  ت�صعر للوهلة �الأوىل  مرفوعة  ور�أ�صه  �مللك  ينظر �إىل 

ياأبه لهم. 

يف  و�صرخ  و�قًفا،  �مللك  �نتف�ش  ثم  ا،  �صامًت �مللك  ز�ل  ما 
غ�صب �صديد وهو ي�صري للرجل �ملكبل ب�صبابته:

مِلَ ع�صيت �أمري يا دنيال؟ �أمل �أقل لك �أنه هنا يف مملكتي - 
ال تقام �صر�ئع وال طقو�ش؟ �أمل �أخرب �ل�صعب كله بهذ�؟! 
(: الأذبحنك!  )ثم �صرخ وهو يحرك يده على نحره قائًل

ثم هد�أ �صوته وقال: 

ال ال... لن �أذبحك؛ �لذبح هو رفاهية لك... - 
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)ثم قال(:

 �صوف �أنزع قلبك بيدي من �صدرك و�أنت حي!- 

وجه  يف  وجهه  �أ�صبح  حتى  خطو�ت  وتقدم  �أكرث  هد�أ  ثم 
مرة  �مللك  فغ�صب  ويبت�صم،  �إليه  ينظر  د�نيال  بينما  د�نيال، 

�أخرى، وقال: 

يا جنود خذوه فاألقوه يف جب �الأ�صود!- 

وكاأنهم  بالقيود،  مكبل  وهو  د�نيال  على  �حلر��ش  فاأنكب 
�نكفئو� من منحدر م�صرعني، فاأم�صكوه وم�صو� به وهو مي�صي 
معهم، ثم �لتفت د�نيال للملك و�بت�صم، ثم رجع فنظر �أمامه 
به  و�نتهو�  �لق�صر،  �إىل قبو  به  معهم، فنزل �حلر��ش  وم�صى 
�إىل مكان حيث يوجد باالأر�ش غطاء حديدي عبارة عن �أ�صياخ 
من �حلديد ت�صكل مربعات مع بع�صها �لبع�ش، فقام �ثنان من 
حتى  باإز�حته  قامو�  ثم  ب�صعوبة،  �لغطاء  هذ�  برفع  �جلنود 
ك�صفو� �لفتحة �ملوجودة باالأر�ش، فنظر د�نيال للأ�صفل ووجد 
جمموعة من �الأ�صود كانت �الإ�صاءة خافتة ال تظهر عددهم، 
الأنه ال �صوء بالد�خل �إال قليًل من �ل�صوء �ل�صادر من �مل�صابيح 

�لزيتية �ملتو�جدة بال�صاحة �لتي يقف بها د�نيال و�جلنود.

قال �أحد �حلر��ش لعبٍد �أ�صود هو �مل�صئول عن �الأ�صود: 

ال تطعم �الأ�صود فطعامهم د�نيال! - 
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فقال له �لعبد: 

�أمرك �أيها �لقائد!- 

ف�صقط  �جلب  فوهة  �إىل  د�نيال  دفعو�  �أن  �إال  لبثو�  فما   
د�خله، ثم �أعادو� �لغطاء �حلديدي ملكانة مرة �أخرى و�أغلقوه 
باإحكام، ويف �ليوم �لتايل جاء �مللك و�أمر �حلر��ش �أن يفتحو� 
�جلب وبعدما ك�صفو� فوهة �جلب �أطل �مللك بر�أ�صه لريى كم 

تبقى من د�نيال!

� حيث �أن �الإ�صاءة خافتة،  فاإذ� به ال ي�صتطيع �لروؤية جيًد
فقال للجندي: 

�أح�صر يل م�صباًحا! - 

فقال �جلندي: 

لبيك �أيها �مللك! - 

ا و�أتى �مللك بامل�صباح، �أم�صك �مللك بامل�صباح،  وهرول �صريًع
ا، ثم ��صر�أب بر�أ�صه لينظر ماذ�  وجعله فوق فوهة �لفتحة متاًم
حول  ملتفة  �الأ�صود  �مللك  ر�أى  �ملفاجاأة  وكانت  بدنيال،  حل 
يت�صرع �إىل �هلل -عز وجل-،  و�صطها   � �صاجًد ودنيال  د�نيال، 

ا د�نيال:  ف�صاح �مللك خماطًب

ماذ� -  �أم  �أ�صحرتها  �الأ�صود؟  تاأكلك  مل  كيف  هذ�؟  كيف 
فعلت؟! 
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ونظر  وقف  ثم  فرغ من �صلته،  د�نيال حتى  عليه  يرد  مل 
د�نيال للملك، وقال له: 

�أيها �مللك »ر�ديو�ش« ملك بابل! لقد حفظني رب �ل�صماء - 
من ملك بابل. 

تتحرك حوله وحتك  يتحدث �أخذت �الأ�صود  د�نيال  وبينما 
نف�صها به وكاأنها �لقطط متاًما، و�أكمل قائًل: 

�أيها �مللك »ر�ديو�ش«! �هلل �لذي خلقني وخلقك من �أمرها - 
�لعزيز  �لقوي  -�صبحانه- هو  فطرتها  منها  نزع  بذلك، 

�لذي مينع من جلاأ �إليه.

 هنا �هتزت �الأر�ش مرة �أخرى و�ختفى �مل�صهد �لذي كنت 
�أر�ه، و�نتقل ملكان �آخر، فاإذ� بي بنهر عظيم على جنبه �ل�صرقي 
�خل�صرة و�لن�صرة وعلى �صطه �لغربي جثث وويل وثبور، كانت 
�ل�صماء منهلة باملطر، وحينما دنوت من �جلانب �لغربي ر�أيت 
�لهالكني،  و�صط  بتبخرت  ومي�صي  ر�أ�صه  يرفع  ا  ملًك و�صطهم 
وكان ماء �ملطر على �الأر�ش و�لوحل �أحمر �للون بلون �لدماء 

�مل�صفوكة.

�صرخ هذ� �مللك ب�صوت عاٍل: 

ا لبني �إ�صر�ئيل! لقد غدرت بي وحتالفت مع »نخاو« ملك -  تبًّ
بي،  قادر على �إحلاق �لهزمية  »نخاو«  �أن  م�صر، يظنون 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


26

باأقد�مي  ا  �صحًق الأ�صحقنكم  �إ�صر�ئيل!  بني  يا  لكم  �لويل 
كما �أ�صحق خ�صا�ش �الأر�ش �لياب�ش!

و�أثناء �ن�صغايل بحديث �لنف�ش، حول ماهية وكينونة ذلك 
فر�صه  يركب  �مللك  نف�ش  فر�أيت  ا،  �صريًع �مل�صهد  �نتقل  �مللك! 
ومعه جي�ش عظيم جر�ر و�قًفا على حافة تبة مرتفعة، وحتتها 
تقع �أ�صو�ر �لقد�ش، فرتجل �مللك من على فر�صه ثم وقف على 
�حلافة �لتي كان �أ�صفلها منحدر بنهايته �أ�صو�ر �لقد�ش، وقف 
ب�صبابته  و�أ�صار  ا يديه خلف ظهره، ثم ب�صط يده  هناك و��صًع

جلنده نحو �لقد�ش، ثم تكلم ب�صوت جهوري مرعب: 

هيكل -  حتى  �صيء  كل  دمرو�   !� �أحًد ترتكو�  ال  �نطلقو�، 
�إن  � على حجر! �أيها �جلنود  فيه حجًر �ليهود! ال ترتكو� 
هذه �لبلد حلٌّ لكم، �فعلو� فيه وبه ما �صئتم، جي�صو� خلل 
�لديار، �أحرقو� �قتلو�، �ذبحو�! فاليوم �أنتم غري م�صئولني 
عن �صيء... )ثم �بت�صمو� �بت�صامة مل �أ�صتطع فهمها هل 
�البت�صامة  من  جديد  نوع  �إنها  �أم  �صخرية  �بت�صامة  هي 
ي�صمى �بت�صامة �النتقام؟! ثم حدث نف�صه ب�صوت مرتفع 
(: فهذ� جز�وؤهم �أن حتالفو� مع »نخاو« ملك م�صر  قليًل

�لذي �صحقته على �صط �لفر�ت.

كالنمور  و�نطلقو�  �إال  �لكلم  هذ�  �جلند  �صمع  �إن  وما 
من  فوج  كاأنهم  �أو  جبل  ر�أ�ش  من  �أر�صل  �صيل  كاأنه  و�ل�صقور، 
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ودمرو�،  �لدماء  و�صفكو�  وخربو�  فحرقو�  وماأجوج،  ياأجوج 
و�أ�صرو� جميع من تبقى من �ليهود وقيدوهم باحلبال، �صويعات 
حتمل  �صحابة  وكاأن  باالأم�ش،  تغَن  مل  كاأن  �لقد�ش  و�أ�صبحت 

ا من نري�ن �أمطرتها، �أ�صبحت وكاأنها مل تكون! حمًم

�نتقل هذ� �مللك وجي�صه و�الأ�صرى �ليهود �ملكبلون باالأغلل 
�لتي  �ملعلقة  حد�ئقها  هي  ها  بابل!  ما  �أدر�ك  وما  بابل،  �إىل 
كانت كالتلل بع�صها فوق بع�ش، تت�صاقط �ملياه بني طو�بقها 
بيوت يف غاية  يو�صف،  يعقل وال  من �الأعلى للأ�صفل جمال ال 
�لرث�ء  �لفاح�ش،  ولي�ش  �ملتوح�ش،  �لرث�ء  يظهر عليها  �جلمال 

�لذي يفرت�ش �لقلوب و�لعيون! 

وهناك يف و�صط هذ� �جلمال ويف منت�صف �لطابق �الأعلى 
جال�ًصا  �مللك  نف�ش  فر�أيت  منه،  دنوت  �لذي  �مللك  كان عر�ش 
على عر�صه يجتمع حوله حا�صيته، وكان يتحدث معهم، ولكن 
ملمح وجهه هذه �ملرة لي�صت كملحمه �ل�صابقة، فاأرى خوًفا 
عليها  يظهر  وجتاعيدها  وجهه  وتعابري  وجهه،  يك�صو�  ا  وقلًق

�حلرية، دنوت منهم حتى �صمعت حو�رهم. 

كان �حلو�ر بني �مللك وقائد حر�صه، فقال قائد �حلر�ش: 

�أيها �مللك �لعظيم »نبوخذ ن�صر« ما �الأمر؟ - 

�مللك نبوخذ ن�صر: 
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كل -  يل  جتمع  �أن  و�أريد  �أفزعتني،  �أحلًما  ر�أيت  �إين 
�لعر�فني و�ل�صحرة وكهنة �لنار كي �أعرف ماذ� تعني هذه 

�الأحلم.

�أمرك مطاع يا �صيدي! )و�نطلق ذ�هًبا(.- 

عر�صه،  �صاحة  يف  يتجول  �مللك  وقام  �حلر�ش  قائد  خرج 
ا بيد على �الأخرى، ويقول ب�صوت  و��صًعا يديه خلف ظهره قاب�صً
خافت: »ما هذ� �حللم �مللعون �لذي يتكرر علي با�صتمر�ر، ال 
وما  مرعب«،  ا-  -حقًّ �إنه  �حللم؟  يعني ذلك  ماذ�  ا  حقًّ �أفهم 
ز�ل �مللك على هذ� �لو�صع يتجول ويتمتم بكلماته �الأ�صيفة حتى 
قرع باب �ل�صاحة قائد �حلر�ش ومعه �أكابرة �ل�صحرة و�لعر�فني 

وكهنة �لنري�ن. 

ذهب �مللك وجل�ش على عر�صه مرة �أخرى و�أ�صند يديه �إىل 
ثم  �مللك،  و�ل�صحرة بتجاه  و�لعر�فون  �لكهنة  ركبتيه، فتقدم 

��صتقرو� على م�صافة من عر�صه، و�نحنو� له وقالو� له: 

حتية لك �أيها �مللك �لعظيم »نبوخذ ن�صر«!- 

فقال �مللك: 

فرتة، -  كل  ير�ودين  حلم  �أفزعني  لقد  روؤو�صكم  �رفعو� 
و�أريد منكم �أن تخربوين ماذ� يعني هذ� �حللم، تقدم يا 

كبري �ل�صحرة وقل يل ماذ� يعني هذ� �حللم؟
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كبري �ل�صحرة:
لبيك يا موالي! ق�ش علّي �حللم و�أنا �أف�صره لك.- 

�بت�صم �مللك ثم قال: 
ال، ال، �أريد منك �أن حتكي يل ماذ� ر�أيت ثم تف�صره يل.- 
وكيف �أف�صره لك يا موالي و�أنت مل تقل �صيًئا!- 

�مللك قال يف غ�صب: 
�رجع للخلف! تقدم �أنت يا كاهن �لنار!- 

كاهن �لنار:
لبيك يا موالي!- 
هيا قل يل مباذ� حلمت ثم ف�صره يل.- 

نظر  ثم  با�صتغر�ب  �ل�صحرة  لكبري  نظر  ثم  حوله  نظر 
للعر�ف بحرية، ثم نظر للملك وقال له: 

كيف هذ� �أيها �مللك؟!- 
ا فيه بغ�صب �صديد:   �مللك �صارًخ

�رجع للخلف يا كذ�ب! تقدم �أنت يا كبري �لعر�فني! - 

حمله،  ت�صتطيع  وال  ترجتفان  وقدماه  �لعر�فني  تقدم كبري 
وكاأنه ي�صاق للموت ثم �أنحنى وقال: 
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لبيك �أيها �مللك �لعظيم »نبوخذ ن�صر«! - 

هيا �أجبني على ما ف�صل قريناك يف �إجابته. - 

كبري �لعر�فني �صمت ومل يرد...

�نتف�ش �مللك و�قًفا �صارًخا: 

يا كبري �حلر�ش! ��صحب هوؤالء �لكلب �لكذبة، وقطعهم - 
ا! و�قتلهم �أ�صنع قتلة! هوؤالء ما هم �إال جمرد كذبة.  �إرًبا �إرًب

وي�صرخون  يولولون  وهم  �صاقهم كبري �حلر�ش  �لفور  على 
ي�صمتو�  ومل  ي�صمتو�،  حتى  ف�صربهم �حلر��ش   ، ترِج بكلمات 
� حيث �صاحة كبرية لي�صت ببعيدة عن �حلد�ئق  فاأخذوهم بعيًد
�ملعلقة، ثم كبوهم على وجوههم وقطعوهم بال�صيوف لقيمات 

ميت، ليتكوم حول �أ�صلء جثثهم �لن�صور.  ُر

ثم �أمر �مللك بجمع كل حكماء مملكة بابل، وطلب منهم �أن 
�أمر به »نبوخذ ن�صر«،  يقولو� له مبا حلم، ففعل �حلر��ش ما 
�أن  ي�صتطيعو�  �لذي مل  كل من عرفو� من �حلكماء  له  وجلبو� 
ا، �نت�صر �خلرب يف �أركان �ملدينة، و�أ�صبح  يجيبوه فقتلهم جميًع
�لتي  و�أحلمه  »نبوخذ ن�صر«  عن  �لنا�ش  بني  �ل�صاعة  حديث 

تعانق �ملوت!

وبعد فرتة دخل »�آريوخ« قائد �حلر�ش للملك »نبوخذ ن�صر«، 
وقال له: 
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�أيها �مللك �إن يف بني �إ�صر�ئيل رجًل يدعى »د�نيال« وهو - 
�أعلمهم، فلعله يجيبك �أيها �مللك ويف�صر لك �حللم. 

هوؤالء قوم خونة، خانوين مع »نخاو« ملك م�صر. - 

�أجاب -  �إن كان »د�نيال« كذلك �أيها �مللك فناأتيك به فاإن 
بدنه  من  �صيوفنا  لن�صول  كان  يجب  مل  و�إن  بها،  كان 

ن�صيب! 

جاء  د�نيال،  باإح�صار  �آريوخ  �مللك  �أمر  �لكلمات  بعد هذه 
�حلر�ش بد�نيال �إىل �مللك، فقال �مللك:

لقد قال يل �آريوخ �أنك رجل �صالح �صاحب علم، وال �صك - 
�أنك تعلم بق�صتي وخرب حلمي، فهيا قل يل ما هو �حللم 
وبني  بينك  يحول  ال  �لقتل  جز�وؤك  كان  و�إال  وتف�صريه 

�ل�صيف �صيء.

�لو�حد -  �هلل  �إىل  فاأت�صرع  �مللك  �أيها  يوٍم  مهلَة  �أعطني 
�الأحد �لفرد �ل�صمد فيخربين بحلمك وتف�صريه. 

قال ال م�صكل يف هذ�! خذوه يا حر��ش �إىل بيته، و�حر�صو� - 
بيته حتى ال يتمكن من �لهرب و�ئتوين به غًد�!

بيته، فدخل �لبيت و�صجد هلل  �إىل  بد�نيال  ذهب �حلر��ش 
-عز وجل- يحمده ويثني عليه وي�صبح بحمده، ويطلب منه �أن 
يريه ما ر�أى »نبوخذ ن�صر« يف روؤياه، وجل�ش د�نيال على هذ� 
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�لو�صع يدعو �هلل ويثني عليه، حتى تعب ثم ذهب ياأخذ غفوة، 
�، ف�صجد هلل  ، فقام من �لنوم متهلًل �صعيًد �إال قليًل لبث  وما 
�ل�صباح طرق  �ملنام، ويف  وتف�صريها يف  �لروؤيا  �أر�ه  �أن   � �صكًر

�حلر��ش باب د�نيال فخرج لهم وحتركو� باجتاه �مللك. 

� يظهر ذلك يف وجه، فقال له  دخل دنيال على �مللك �صعيًد
�مللك: 

يعلو وجهك �ل�صرور، فهل �صتخربين بحلمي وتف�صره يل؟ - 

نعم، �أيها �مللك!- 

ثم ��صرت�صل د�نيال قائًل:

�أنت �أيها �مللك قد ر�أيت متثااًل عجيًبا يقف �أمامك، وكان - 
ر�أ�ش هذ� �لتمثال من ذهب، و�صدره وذر�عاه من ف�صة، 
وخ�صره وفخذ�ه من نحا�ش، و�صاقاه وقدماه من حديد، 
ر�أيت  ثم  �لفخار،  خزف من  بع�صهما  يف  قدميه  �أن  �إال 
هذه  �نطلقت  �الأر�ش ثم  �رتفعت من  �مللك �صخرة  �أيها 
�لتمثال  قدميه، ف�صار  على  �لتمثال  و�صربت  �ل�صخرة، 
�حلجر  هذ�  ��صتقر  ثم  له،  �أثر  ال  �ملنفو�ش  كله كالعهن 
�ألي�ش  �لدنيا،  ا ميلأ  عظيًم جبًل  و�أ�صبح  �لتمثال،  مكان 

هذ� ما ر�أيت �أيها �مللك؟!

�، قائًل:  � م�صروًر �مللك نبوخذ ن�صر قام من عر�صه �صعيًد
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ا، هل تف�صره يل رجاء؟!-  نعم، هذ� ما ر�أيت متاًم

نعم، فقد �أطلعني عليه من ال يخفى على علمه مثقال ذرة - 
�إال  �إله  يف �ل�صماء وال يف �الأر�ش �لذي خلقني وخلقك ال 
هو �صبحانه، وقد �أر�ين تف�صريه، و�صوف �أريح بالك و�أثلج 

�صدرك بتعبري ذلك �حللم.

ذلك -  بتاأويل  �أخربين  هلمَّ  و�صادق،  علم  لذو  �إنك  ا  حقًّ
�حللم! 

�أكرب -  �إىل مملكتك، وهي  ت�صري  �أما �لر�أ�ش �لذهبية فهي 
�ملمالك، ثم تقوم بعدك مملكة ثانية �أ�صغر من مملكتك 
وهي �مل�صار لها بالف�صة، ثم تقوم بعدها مملكة ثالثة وهي 
ثم  �الأر�ش،  على  فتت�صلط  بالنحا�ش  لها  �مل�صار  �ململكة 
تقوم مملكة ر�بعة �صلبة كاحلديد فتدق �ململكة �لثالثة، 
باأحدها  يكون  �أن  �إال  قوية  وتكون  ق�صمني،  �إىل  وتنق�صم 

�صعف وهو ما ر�أيت من �لفخار.

 ويف زمن هذه �ململكة �حلديدية �ملنق�صمة يقيم �هلل مملكة 
خام�صة ت�صحق هذه �ملمالك، ويثبت ملكها �إىل �الأبد، وهي ذلك 
�حلجر �لذي �صرب �لتمثال ف�صحقه و��صتقر مكانه وكرب، وتكون 
هذه �ململكة تابعة لنبي �آخر �لزمان �لذي �صي�صقط �أتباعه هذه 

�ملمالك، وميلكون �لدنيا كلها ويقيمون فيها �صريعة �لرب. 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


34

لتلك  ورجعت  كالعادة،  يتل�صى  �مل�صهد  وبد�أ  �ملكان  �هتز 
�لغرفة مرة �أخرى و�ختفت �لورقة و�أ�صبحت غرفة �ملنزل �أكرث 
هذ�  ما  �أتفكر  بد�أت  وقد  د�نيال،  ورقت  �نتهت  �إ�صاءة، فقد 
�إال �أين باحلقيقة كنت م�صتمتًعا، رمبا حتى  �لرتتيب �لغريب؟ 
ال  لكن  �لغريب،  �لت�صل�صل  هذ�  من  ا  �صيًئ �أفهم  ال  �أنا  �للحظة 
�أنكر �أن �الأمر بحد ذ�ته ممتع، وتخطت �إثارة �ملو�قف ف�صويل، 

توجهت يف �صغف لل�صفحة �لثالثة. 

:
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الورقة الثالثة
)رسالة( 

�لتاريخ: �لقرن �ل�سابع �مليالدي. 

�ملوقع: �سمال جزيرة �لعرب. 

بني  ما  ي�صرب  ذهبي  و�صليب  عر�صه  على  يجل�ش  ملك 
�صدره، ويكلمه حار�صه: 

يا هرقل �لعظيم! رجل باخلارج يحمل لك ر�صالة، ويريد - 
�أن ي�صلمها لك بنف�صه. 

ملب�ش  يرتدي  رجل  دخل  �أدخلوه،  �أن  هرقل  لهم  فاأ�صار 
�لعربي  لذلك  �ملوجود  �لرتجمان  فقال  ر�صالة،  وبيده  عربية 
يد  يف  �أ�صلمها  �أن  بد  ال  وقال  فاأبى  للحار�ش،  �لر�صالة  �أعط 
�مللك  ت�صليم  يريد  �لعربي  باأن  �مللك  �لرتجمان  �أخرب  �مللك، 
�لر�صالة يف يده، فقدم �مللك يده له �إ�صارة �أن �أعطني �لر�صالة، 

فتقدم �لعربي و�صلمه �لر�صالة.
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ثم بد�أ هرقل ي�صاأل و�لرتجمان يرتجم:

من �أنت؟- 

فاأجاب �لعربي: 

�أنا دحية �لكلبي ر�صول ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- - 
لك. 

قر�ءتها  منه  وطلب  للرتجمان  �لر�صالة  هرقل  �صلم 
وترجمتها، فبد�أ �ملرتجم يقر�أ ويرتجم: 

ور�صوله  �لرحيم، من حممد عبد �هلل  �لرحمن  »ب�صم �هلل 
�إىل هرقل عظيم �لروم، �صلم على من �تبع �لهدى، �أما بعد؛ 
�أ�صلم ت�صلم، يوؤتك �هلل �أجرك  �أدعوك بدعاية �الإ�صلم،  فاإين 
ِكَتاِب 

ْ
ْهَل ال

َ
ْل يَا أ

ُ
مرتني، فاإن توليت فاإن عليك �إثم �الآري�صيني، {ق

َشيًْئا  بِِه  نُْشَِك   
َ

َول  ََّ الل  
َّ

إِل َنْعُبَد   
َّ

ل
َ
أ َوَبيَْنُكْم  بَيَْنَنا  َسَواٍء  َكَِمٍة   ٰ إِلَ ْوا 

َ
َتَعال

نَّا 
َ
اْشَهُدوا بِأ وا 

ُ
َفُقول ْوا 

َّ
تََول إِن 

َ
ف  ۚ  َِّ ن ُدوِن الل ْرَبابًا مِّ

َ
أ َبْعًضا  َبْعُضَنا  َيتَِّخَذ   

َ
َول

ُمْسلُِموَن}«.

�أدى  �أن  بعد  عنه-  �هلل  -ر�صي  �لكلبي  دحية  و�ن�صرف 
ببع�ش  ياأتوه  �أن  حر��صه  من  هرقل  طلب  وهنا  بنجاح،  مهمته 
�لعرب حتى يتاأكد ممن �أر�صلها، فالنبوء�ت عنده موجودة باأن 
هذ� زمن خروج �مل�صيا �الأعظم، و�الأمر جد ولي�ش بالهزل فلعله 
وبالفعل  �لعرب،  يبحثون عن وفود  هو، فخرج �حلر��ش  يكون 
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كان من حظهم �لعظيم �أن زعيم قري�ش �أبا �صفيان موجود يف 
�ل�صام مز�منة مع هذه �الأحد�ث، فاأخذه �حلر�ش ومن معه من 

�لعرب ملقابلة هرقل. 

دخل �حلار�ش و�أخرب هرقل �أنه �أح�صر له ما يريد، فدخل 
�صفيان،  �أبي  وبني  بينه  �لرتجمان  معه وكان  ومن  �صفيان  �أبو 
فاأمر هرقل �أن يتقدم �أبو �صفيان، وطلب من �لرتجمان �أن يخرب 
من خلفه �أن هرقل �صوف ي�صاأل �أبا �صفيان بع�ش �الأ�صئلة، فاإن 

كذب يف �أي �إجابة فليعلموه، وبد�أ �حلو�ر: 

هرقل: كيف ن�صبه فيكم؟ 

قال �أبو �صفيان: هو فينا ذو ن�صب. 

قال هرقل: فهل قال هذ� �لقول من قبلكم �أحد َقُطّ قبله؟

ِع �أحٌد يف تاريخ �لعرب �لنبوة.  قال �أبو �صفيان: ال، مل َيدَّ

 فقال هرقل: هل كان من �آبائه من َمِلك؟ 

فقال �أبو �صفيان: ال.

 قال هرقل: فاأ�صر�ف �لنا�ش �تبعوه �أم �صعفاوؤهم؟ 

قال �أبو �صفيان: بل �صعفاوؤهم.

 قال هرقل: �أيزيدون �أم ينق�صون؟ 
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قال �أبو �صفيان: بل يزيدون. 

قال هرقل: فهل يرتد �أحد منهم �صخطة لدينه بعد �أن يدخل 
فيه؟ 

قال �أبو �صفيان: ال، ال يرتد منهم �أحد.

 قال هرقل: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل �أن يقول ما قال؟

 قال �أبو �صفيان: ال. 

قال هرقل: فهل يغدر؟ 

قال �أبو �صفيان: ال... ثم قال: ونحن منه يف مدٍة ال ندري ما 
هو فاعل فيها.

 ثم قال هرقل: فهل قاتلتموه؟

 قال �أبو �صفيان: نعم.

 فقال هرقل: فكيف كان قتالكم �إياه؟ 

قال �أبو �صفيان: �حلرب بيننا وبينه �صجال. 

قال هرقل: مباذ� ياأمركم؟ 

به  ت�صركو�  وال  وحده،  �هلل  �عبدو�  �صفيان: يقول:  �أبو  قال 
و�ل�صدق  بال�صلة  وياأمرنا  �آباوؤكم،  يقول  ما  و�تركو�  ا،  �صيًئ

و�لعفاف و�ل�صلة.
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 قال هرقل: �صاألتك عن ن�صبه، فذكرت �أنه فيكم ذو ن�صب، 
وكذلك �لر�صل تبعث يف ن�صب من قومها. 

ثم قال: �صاألتك هل قال �أحد منكم هذ� �لقول قبله؟ فذكرت 
: لو كان قال �أحد هذ� �لقول قبله لقلت رجل يتاأ�صى  �أن ال، قلُت

بقول قيَل قبله.

 و�صاألتك هل كان من �آبائه من ملك؟ فذكرت �أن ال، فلو كان 
من �آبائه من َمِلك، قلُت رجٌل يطلب ُملك �أبيه.

 و�صاألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل �أن يقول ما قال؟ 
فذكرت �أن ال، َفَقْد َعَرْفُت �أنه مل يكن ليَذَر �لكذب على �لنا�ش 

ويكذب على �هلل.

 و�صاألتك �أ�صر�ف �لنا�ش �تبعوه �أم �صعفاوؤهم؟ فذكرت �أن 
�صعفاءهم �تبعوه، وهم �أتباع �لر�صل.

يزيدون،  �أنهم  فذكرت  ينق�صون؟  �أم  �أيزيدون  و�صاألتك   
وكذلك �أمر �الإميان حتى يتم. 

و�صاألتك �أيرتد �أحد منهم �صخطًة لدينه بعد �أن يدخل فيه؟ 
فذكرت �أن ال، وكذلك �الإميان حني تخالط ب�صا�صته �لقلوب.

 و�صاألتك هل يغدر؟ فذكرت �أن ال، وكذلك �لر�صل ال تغدر. 

تعبدو� �هلل،  �أن  ياأمركم  �أنه  ياأمر؟ فذكرت  و�صاألتك مباذ� 
وياأمركم  �الأوثان،  عن عبادة  وينهاكم  ا،  �صيًئ به  ت�صركو�  وال 
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حق  تقوله  ما  كان  فاإن  و�ل�صلة،  و�لعفاف  و�ل�صدق  بال�صلة 
ف�صيملك مو�صع قدمي هاتني، وقد كنت �أعلُم �أنه خارج، مل �أكن 
ْمُت لقاَءُه،  �أظن �أنه منكم، فلو �أين �أعلم �أين �أخل�ُش �إليه لتج�َصّ

ولو كنت عنده لغ�صلُت عن َقَدِمِه«.
تاأكد له �صدق  �أن  ثم �صرح لهم هرقل يف �الن�صر�ف بعد 
�لرجل، حيث �أنه مل يكذبه من خلفه، ثم ��صتدعى هرقل كبري 
هرقل  عليه  فعر�ش  عليه،  فدخل  »�صغاطر«  �لرومان  �أ�صاقفة 
�لكتاب، فلما قر�أ �الأ�صقف �لكتاب قال: هو و�هلل �لذي ب�صرنا به 
مو�صى وعي�صى �لذي كنا ننتظر، قال هرقل: فما تاأمرين؟ فقال 
�أعرف  فاإين م�صدقه ومتبعه، فقال قي�صر:  �أنا  �أما  �الأ�صقف: 
و�إن فعلت ذهب ملكي  �أفعل،  �أن  �أ�صتطيع  �أنه كذلك، ولكني ال 

وقتلني �لروم.
�ن�صرف »�صغاطر« ووقف �أمام نافورة �ملياه �ملتو�جدة �أمام 

�لق�صر، وقال: 
»يا مع�صر �لروم! يا مع�صر �لروم! يا مع�صر �لروم! )فتجمع 
�لنا�ش م�صرعني حوله فكلمهم قائًل(: �إنه قد جاءنا كتاب من 
�أحمد يدعونا فيه �إىل �هلل -عز وجل- و�إين �أ�صهد �أن ال �إله �إال 

�هلل و�أن �أحمد عبده ور�صوله«. 

من  عليه  وثب  حتى  تلك  قولته  من  »�صغاطر«  فرغ  �إن  فما 
كانو� ي�صجدون له من قبل، وثبة رجل و�حد ف�صربوه وهو يقول 

ب�صوت �أنهكه �ل�صرب: 
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»�أ�صهد �أن ال �إله �إال �هلل و�أ�صهد �أن �أحمد ر�صول �هلل«... 

وظل يرددها �إىل �أن فا�صت روحه �إىل بارئها، �نتقل �مل�صهد 
على  �حلار�ش  فدخل  مقابلته،  يريد  هرقل  على  قدم  لرجل 

هرقل وقال: 

�أيها �مللك ر�صول من ملك غ�صان يريد مقابلتك.- 

هرقل: 

دعه يدخل.- 

رجل بني غ�صان: 

ت�صتد -  �الإ�صلم  دولة  باأن  الأخربك  غ�صان  بنو  �أر�صلني 
�صوكتها يف جزيرة �لعرب، وبد�أ ي�صتفحل �أمرها.

 هرقل: 

يا حر��ش �أم�صكو� هذ� �لرجل و�أنظرو� هل هو خمتنت �أم - 
ال؟ 

رجل بني غ�صان ينظر حوله با�صتغر�ب ثم �لتف �حلر��ش 
حوله وجردوه، وقالو�: 

نعم، �إنه خمتنت �أيها �مللك �لعظيم.- 
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�أخرى،  مرة  ملب�صه  ي�صبط  وبد�أ  �لرجل  �حلر��ش  وترك 
هرقل: 

يا هذ� هل �لعرب يختتنون؟!- 
رجل بني غ�صان: 

نعم �إن �لعرب يختتنون.- 
لنبي  �إنه  و�هلل   � »�إًذ نف�صه:  وبني  بينه  ا  مهمهًم هرقل  قال 

�خلتان!« ثم �أمر باأن ين�صرف �لرجل.
وبعد  و�لبطارقة  �الأ�صاقفة  �أح�صرو�  حلر��صه  هرقل  قال 
�ن�صرف  �أن  وبعد  ا!  جميًع �الأبو�ب  �أقفلو�  عندي  دخولهم 
نف�صه  مع  يتحدث  وهو  خطو�ت  مي�صي  هرقل  �أخذ  �حلر��ش 

ب�صوت مرتفع:
علمته  �إبر�هيم  وبني  �هلل  فالعهد بني  ا  حقًّ �لنبي   »لعله 
لنا �صريعة مو�صى وم�صطر هذ� ب�صفر  �خلتان، فهذ� ما تقوله 
�لتكوين من �لتور�ة! �ألعله يكون �ل�صخرة �لتي ق�صدها �مل�صيح 
باأنها تكون ر�أ�ش �لز�وية؟ هل يعني هذ� �أنه من ن�صل �إ�صماعيل؟ 
لعله يكون �حلجر �لذي حلم به نبوخذ ن�صر وف�صر د�نيال له 

�حللم وينهي مملكتي!« 
رجال  كبار  له:  وقال  �حلار�ش،  �إذ دخل  كذلك  هو  وبينما 
ذلك  وبعد  يدخلون،  دعهم  قال:  �مللك،  موجودون �أيها  �لدين 

�فعل كما �أمرتك، �أحكم �إغلق �الأبو�ب! 
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دخل رجال �لدين و�نحنو� لهرقل حميني له، فاأمرهم هرقل 
�ملمدود  �لب�صاط  على دفتي  متو�جدة  كر��ٍش  على  يجل�صو�  �أن 

�أمام عر�صه، ثم قال هرقل: 

�لفلح -  يف  لكم  هل  �لروم !   مع�صر  يا  �لروم،  يا عظماء 
و�لر�صد، و�أن تثبت مملكتكم فتبايعو� هذ� �لنبي ؟!

فقام �جلميع وكاأن �لعقارب ل�صعتهم يجرون باجتاه �لباب، 
وكاأنهم حمر يطلبها ق�صورة، ويف حلظات و�صلو� للباب، ولكن 
وياأ�ش  نفرتهم،  هرقل  ر�أى  فلما  باإحكام،  ا  مغلًق �لباب  كان 

منهم، قال  حلر��صه : ردوهم علي.

ثم قال هرقل: 

ا، �أخترب بها �صدتكم على دينكم، فقد -  �إين قلت مقالتي �آنًف
ر�أيت... )ف�صجدو� له، ور�صو� عنه( . 

قلت لنف�صي: »ويحك يا هرقل �خرتت �لفانية و�آثرتها على 
ا ال �صك عندك يف زو�له وتعلم �أنه �صاقط  �لباقية، �خرتت ملًك
و�أ�صبح  �لتاريخ  لعنة يف  و��صمك  هرقل  يا  �أم�صيت  حمالة،  ال 

�صغاطر وروحه معلقة بطري يف عر�ش �لرحمن!«

تغريت �مل�صاهد وتقدمت وكاأن بهرقل تقدم يف �لعمر �صيًئا 
ما، وقدم عليه وفد وكان حينها باأنطاكيا، فدعا هرقل رجااًل 

منهم فاأدخلوهم عليه.
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يقاتلونكم  �لقوم �لذين  ويحكم عن هوؤالء   فقال: حدثوين 
� مثلكم؟  �ألي�صو� ب�صًر

 قالو�: بلى.

 قال: فاأنتم �أكرث �أو هم؟

 قالو�: بل نحن.

 قال: فما بالكم؟ 

ف�صكتو�.......

 فقام �صيخ منهم وقال: �أنا �أخربك، �أنهم �إذ� حملو� �صربو� 
ياأمرون  وهم  ونكذب،  ن�صرب،  مل  حملنا  و�إذ�  يكذبو�،  ومل 
�جلنة  يف  قتلهم  �أن  ويرون  �ملنكر،  عن  وينهون  باملعروف 

و�أحياءهم فائزون بالغنيمة و�الأجر.

 فقال: يا �صيخ لقد �صدقتني والأخرجن من هذه �لقرية، وما 
يل يف �صحبتكم من حاجة، وال يف قتال �لقوم من �أرب.

 فقال ذلك �ل�صيخ: �أن�صدك �هلل �أال تدع �صورية جنة �لدنيا 
للعرب وتخرج منها ومل تعذر.

 فقال: قد قاتلتم باأجنادين ودم�صق وفحل وحم�ش كل ذلك 
تفرون وال ت�صلحون.
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و�أي  �لنجوم؟  �لروم عدد  وحولك من  �أتفر  �ل�صيخ:   فقال 
عذر لك عند �لن�صر�نية؟

وجميع  و�أرمينية،  وق�صطنطينية  رومية  �إىل  هرقل  فاأر�صل 
�جليو�ش وقال لهم: 

»يا مع�صر �لروم �إن �لعرب �إذ� ظهرو� على �صورية مل ير�صو� 
ون�صاءكم،  �أوالدكم  وي�صبو�  بلدكم،  �أق�صى  يتملكو�  حتى 
و�صلطانكم،  حرميكم  فامنعو�   ،� عبيًد �مللوك  �أبناء  ويتخذو� 

و�أر�صلهم نحو �مل�صلمني!«

جهات  ثلث  من  جبال  بني  يقع  و��صع  لو�ٍد  �مل�صهد  �نتقل 
لونها  �أعلًما  يحملون  �جلنود  غفري من  بجمع  �لو�دي  ميتلئ 
فعلمت  �الأحمر،  )P( باللون  حرف  وبه  �أحمر  ا  و�صليًب �أبي�ش 

�أنها جنود �الإمرب�طورية �لبيزنطية.

�صوت فار�ش ي�صيح: �أيها �لقائد »باهان«، �إن جنود �مل�صلمني 
�أغلقو� �لطريق و�صدوه وع�صكرو� بعدما عربو� �لنهر وال يوجد 

�أمامنا رجعه �إال بقتالهم! 

باهان: يبت�صم ويقول كم عددهم؟

ا يا �صيدي  �لفار�ش: قدرنا عددهم بنحو �صتة وثلثني �ألًف

باهان: ومَل �أرى على وجهك �أثر �لفزع؟ نحن عددنا مئتان 
ا، وهذ� يعني �أن كل ثلثة رجال منهم يقابلهم منا  و�أربعون �ألًف
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! �صدقني �الأمر لن ياأخذ منا �أكرث من �صويعات  ع�صرون رجًل
ونبيدهم عن بكرة �أبيهم.

هزمنا  فقد  ببعيد،  منا  لي�صت  موؤتة  �صيدي  يا  �لفار�ش: 
�مل�صلمون وعددهم ثلثة �آالف ونحن حينها كنا مائة وع�صرين 

ا، ولن �أتكلم عن �ملعارك �الأخرى فاأنت تعلمها جيًد�! �ألًف
�جلنود،  يف  �لهزمية  روح  تبث  ال  ويحك  ا:  �صارًخ باهان 
�صنمحو بهذه �ملعركة �آثار �لهز�ئم �ل�صابقة ال �صك لدي يف هذ�! 
�لفار�ش: ال �أبث روح �لهزمية ولكن ال بد من حتديد نقاط 
� ما حدث  قوتهم بعناية فل تنظر �إىل عددهم، فاأنت تعلم جيًد
ا من �لغ�صا�صنة  جلبلة بن �الأبهم �لغ�صاين �لذي جمع �صتني �ألًف
و�لتقى مع �مل�صلمني بقيادة خالد بن �لوليد ومن معه كان قليل، 

وتقاتلو� يوًما كامًل ومل ينجو� من �لغ�صا�صنة �أحد.
�أهل  ونحن  فالروم  نحن  �أما  عرًبا  كانو�  هوؤالء  باهان: 

�حلرب!
بكر  �أبو  خليفتهم  قال  ماذ�  �صيدي  يا  �أتدري  �لفار�ش: 

�ل�صديق؟
باهان: ماذ� قال؟

�لفار�ش: قال و�هلل الأ�صغلن �لن�صارى عن و�صاو�ش �ل�صيطان 
ا لك، وهو �الآن  بخالد بن �لوليد! وجعله يرتك �لعر�ق خ�صي�صً

قائد تلك �ملجموعة �مل�صلمة �ملع�صكرة على �صط �لنهر.
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� �صوف ترى وعندما ينق�صع  باهان يبلع ريقه، ثم قال: غًد
�لغبار تعلم حتت قدمك فر�ش �أم حمار.

ا  حيًّ �أكون  ال  �لغبار  �نق�صع  �إذ�  �أخ�صى  �صيدي  يا  �لفار�ش: 
حينها.

باهان: �غرب عن وجهي!

�أما جي�ش �مل�صلمني  غربت �ل�صم�ش وجي�ش �لروم يف ثبات، 
�صريًعا  �لليل  مر  بالنهار،  ا  وليوًث بالليل  رهباًنا  ُرّكًعا  ًعا  فُخ�صَّ
مللقاة  فريق  كل  وجتهز  �الأ�صود،  من  �الأبي�ش  �خليط  وظهر 
و�أ�صبح كل فريق مقابل  �أركانها،  �لنهار  �أ�صاء  �الآخر وعندما 

�الآخر يف �صهل �لريموك. 

�هلل  -ر�صي  �لوليد  خلالد بن  رجل  قال  �ملعركة  وقبل بدء 
عنه-: ما �أكرث �لروم و�أقل �مل�صلمني! 

فقال خالد: ما �أقل �لروم و�أكرث �مل�صلمني! �إمنا تكرث �جلنود 
بالن�صر وتقل باخلذالن ال بعدد �لرجال.

ثم خرج رجل من جي�ش �لروم يدعى جرجة، فنادى ليخرج 
و�لتقى  �أبا عبيدة مكانه،  و�أقام  �إليه خالد،  �إيل خالد، فخرج 

خالد به بني �ل�صفني، حتى �ختلفت �أعناق �لفر�صني.

ال  فاإن �حلر  تكذبني  وال  ��صدقني  يا خالد  جرجة:  فقال   
يكذب، وال تخادعني فاإن �لكرمي ال يخادع �مل�صرت�صل باهلل، هل 
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ا من �ل�صماء فاأعطاكه فل ت�صله على  �أنزل �هلل على نبيكم �صيًف
قوم �إال هزمتهم؟ 

قال خالد -ر�صى �هلل عنه-: ال.

يت �صيف �هلل؟  قال جرجة: فِبَم �ُصمِّ

قال خالد -ر�صى �هلل عنه-: �إن �هلل -عز وجل- بعث فينا 
ا، ثم �إن بع�صنا �صدقه  نبيه فدعانا فنفرنا عنه وناأينا عنه جميًع
وتابعه وبع�صنا باعده وكذبه، فكنت فيمن كذبه وباعده وقاتله، 
فقال  فتابعناه،  به  فهد�نا  ونو��صينا  بقلوبنا  �أخذ  �هلل  �إن  ثم 
-�صلى �هلل عليه و�صلم-: »�أنت �صيف من �صيوف �هلل �صله �هلل 
بذلك،  �صيف �هلل  ف�صميت  بالن�صر،  يل  ودعا  �مل�صركني«  على 

فاأنا من �أ�صد �مل�صلمني على �مل�صركني.

خالد  يا  جرجة:  عليه  �أعاد  ثم  �صدقتني،  جرجة:  قال   
�أخربين �إالَم تدعوين؟ 

�إله �إال �هلل  قال خالد -ر�صى �هلل عنه-: �إىل �صهادة �أن ال 
� عبده ور�صوله، و�الإقر�ر مبا جاء به من عند �هلل. و�أن حممًد

قال جرجة: فمن مل يجبكم؟ 

قال خالد -ر�صى �هلل عنه-: فاجلزية ومننعهم. 

قال جرجة: فاإن مل يعطها؟
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قال خالد -ر�صى �هلل عنه-: نوؤذنه بحرب ثم نقاتله.

قال جرجة: فما منزلة �لذي يدخل فيكم ويجيبكم �إىل هذ� 
�الأمر �ليوم؟

قال خالد -ر�صى �هلل عنه-: منزلتنا و�حدة فيما �فرت�ش 
�هلل علينا �صريفنا وو�صيعنا و�أولنا و�آخرنا. 

ثم �أعاد عليه جرجة: هل ملن دخل فيكم �ليوم يا خالد مثل 
مالكم من �الأجر و�لذخر؟

قال خالد: نعم و�أف�صل. 

قال جرجة: وكيف ي�صاويكم وقد �صبقتموه؟ 

�الأمر،  هذ�  يف  دخلنا  �إنا  عنه-:  �هلل  -ر�صى  خالد  قال 
وبايعنا نبينا وهو حي بني �أظهرنا، تاأتيه �أخبار �ل�صماء ويخربنا 
بالكتب، ويرينا �الآيات، وحق ملن ر�أى ما ر�أينا و�صمع ما �صمعنا 
�أنتم مل ترو� ما ر�أينا، ومل ت�صمعو� ما  �أن ي�صلم ويبايع، و�إنكم 
�صمعنا من �لعجائب و�حلجج، فمن دخل يف هذ� �الأمر منكم 

بحقيقة ونية كان �أف�صل منا. 

قال جرجة: باهلل لقد �صدقتني ومل تخادعني ومل تاألفني؟

بي  وما  �صدقتك،  لقد  باهلل  عنه-:  -ر�صى �هلل  خالد  قال 
�إليك وال �إىل �أحد منكم وح�صة و�إن �هلل لويل ما �صاألت عنه.
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فقال جرجة: �صدقتني، وقلب �لرت�ش ومال مع خالد، وقال 
علمني �الإ�صلم، فماَل به خالد �إىل ف�صطاطه ف�صن عليه قربة 

من ماء ثم �صلى ركعتني.

رجل  حملة  �مل�صلمني  �لروم على  �ملوقف حملت  هذ�  وعند 
و�حد فكاد �مل�صلمون �أن ينهزمو�، وحميت �حلرب وقامت على 

�صاق.

 فنادى عكرمة: قاتلت مع ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم- 
يف كل موطن، و�أفر منكم �ليوم؟! من يبايع على �ملوت؟ فبايعه 
�أربعمائة من وجوه �مل�صلمني وفر�صانهم، فبايعه عمه �حلارث 
بن ه�صام، و�صر�ر بن �الأزور، فا�صتب�صلو� وقاتلو� قد�م ف�صطاط 
و�أتى خالد بعكرمة جريًحا  �أثبتو� جميًعا جر�ًحا،  خالد، حتى 
فو�صع ر�أ�صه على فخذه، وبعمرو بن عكرمة فو�صع ر�أ�صه على 
�صاقه، وجعل مي�صح عن وجهيهما ويقطر �ملاء يف حلقيهما، وما 

ا حتى ��صت�صهد�. لبثا وقًت

 ثم ر�أيت رجًل من �صفوف �مل�صلمني �نطلق كاالأ�صد يحمل 
�صيفني، وكاأنه �صهم خرج من قو�ش �أو كاأنه حجارة من �صجيل 
�أطلقت مبنجنيق ي�صحب طرفه �ألف رجل، ال يوقفه �صيء، يقاتل 
عن ميينه وعن ي�صاره، �إنني �أعلم من هو، �أ�صاهده و�أقول �لبطل 

يولد رجًل!
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� يهرول  )ح�صر بذهني عندما كان هذ� �لبطل غلًما �صغرًي
� �صيفه يف يده، فري�ه كفار قري�ش فيتعجبو�:  يف وديان مكة �صاهًر
�لغلم معه �ل�صيف! و�أثناء جتو�ل �لغلم ب�صيفه يف �صو�رع مكة 

�إذ بر�صول �هلل ير�ه، في�صاأله عن �صبب �إ�صهاره لل�صيف؟ 

 فيقول: يا ر�صول �هلل �صمعت �أن �لكفار �أخذوك! 

فيقول له ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم-: وماذ� كنت 
�صانًعا؟

فيقول له: جئت ب�صيفي الأقتل من �أخذك.

و�أ�صبح رجًل، ويف غزوة بدر ينزل جربيل  ثم كرب �لغلم 
يف  �صيًفا  حمل  من  �أول  الأنه  له  ا  تكرمًي �صورته  على  و�مللئكة 

�الإ�صلم. 

�أما يف غزوة �أحد، يتقدم رجل �صخم �جلثة وهو حامل لو�ء 
، يطلب من يبارزه من �مل�صلمني فيتقدم  �لكفار ممتطيًّا جمًل
له بطلنا هذ�، فوثب عليه وجذب �لكب�ش من فوق �جلمل ثم جز 

ر�أ�صه.

ي�صق  �أر�ه  و�أنا  �لريموك،  لل�صام لغزوة  �أخرى  مرة   رجعت 
�ل�صفوف  جميع  �خرتق  �أنه  حتى  ب�صيفيه،  ا  �صقًّ �ل�صفوف 
و�أ�صبح خلف جي�ش �لروم، ثم يرجع ويعيد �لكرة مرة �أخرى، 
ا ل�صفوف �مل�صلمني،  �ألف جندي ر�جًع ويخرتق مئتني و�أربعني 
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عمته  �بن  �هلل ويا  ر�صول  حو�ري  يا  �أعظمك  وما  �أ�صجعك  ما 
)ر�صي �هلل عن �لزبري بن �لعو�م(!

�أ�صحاب  بع�ش  قال  عنه:  عروة  �بنه  رو�ه  ما  تذكرت  ثم 
�لزبري له بالريموك �أال ت�صد فن�صد معك؟ فقال: �إين �إن �صددت 

كذبتم!

 فقالو�: ال نفعل. 

فحمل �لزبري على �لروم حتى �صق �صفوفهم، فجاوزهم وما 
، فاأخذو� بلجامه، ف�صربوه �صربتني  �أحد، ثم رجع مقبًل معه 
على عاتقه، بينهما �صربة �صربها يوم بدر، قال عروة )ولده(: 

كنت �أدخل �أ�صابعي يف تلك �ل�صربات �ألعب و�أنا �صغري. 

�نتهت �ملعركة بهزمية �صاحقة للروم، ون�صر موؤزر للم�صلمني 
ر�فعني �ألويتهم �لبي�صاء و�ل�صود�ء �لتي تتزين بال�صهادة، وما 
�أن  وبلغه  �خلرب،  جاءه  حينما  لهرقل  �ملنظر  �نتقل  �أن  لبث 
�مل�صلمني قد بلغو� قن�صرين، فخرج يريد �لق�صطنطينية، و�صعد 

على ن�صز و�أ�صرف على �أر�ش �لروم، وقال: 

»�صلم عليك يا �صورية �صلم مودٍع ال يرجو �أن يرجع �إليك 
ا، ما �أنفعك لعدوك لكرثة ما  �، ثم قال: ويحك ما �أنفعك �أر�صً �أبًد

فيك من �لع�صب و�خل�صب! ثم �إنه م�صى �إىل �لق�صطنطينية«.
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لنف�ش  رجعت  ثم  �أخرى  مرة  �الأر�ش  �هتزت  ا  متاًم هنا 
�لغرفة و�أمامي �لكتاب �خل�صبي، وتل�صت �لورقة و�أ�صفت على 
تاأتي  �أن  من  �ملر�د  لنف�صي هل  وقلت  بع�ش �الإ�صاءة،  �ل�صاحة 
معركة �لريموك بعد ورقة د�نيال �أنها بدء حتقق ما بها، ظننت 
وجل�صت  �لوريقات،  ت�صل�صل  من  لفهم جزء  و�صلت  �أين  حينها 

�أخمن يا ترى ما تكون �لورقة �لتالية! 

جاء �لليل وتعبت لكني يف �حلقيقة ال �أريد �أن �أحترك فاأنا 
كذلك حتى  �أنا  وبينما  �لتالية،  �لورقة  ما هي  ملعرفة  �صوق  يف 
�صرعني �لنوم، وغفوت و�أنا جال�ش على �لكر�صي ومتكئ على 
�لكتاب �خل�صبي بذر�عي، ثم ��صتيقظت ويف قلبي حر�رة �ل�صوق 

ملعرفة �ل�صفحة �لتالية �لذي ما �أقطع وما برد!

:
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الورقة الرابعة
)أبو األنبياء(

�لتاريخ: 2600 قبل �مليالد.

�ملكان: �لعر�ق.

� على مد �لب�صر، كاأن  نار عظيمة �أ�صرمت متتد مييًنا وي�صاًر
�الأر�ش كلها �صعرت، �أو كاأنها �لنار �لتي �صتخرج من قعر عدن 
ي�صتطيع  ال  حر�رتها  �صدة  ومن  حم�صرهم،  �إىل  �لنا�ش  ت�صوق 
�أحد �أن يقرتب منها، جاءت جنود �لنمرود بفتى تعلوه �لهيبة 
جميل �لطلة، ثم و�صعوه باملنجنيق وقذفوه يف �لنار، �صبعة �أيام 
�صلي د�خل �لنري�ن ال �لنار توؤذيه وال هو  و�جلميع يرى �لرجل ُي

يفرت عن �ل�صلة!

وبالنهاية خرج �لفتى �أمام �لنا�ش كلها وهو باأح�صن حال، 
ا يف �أ�صد��ش، كيف للنري�ن �أال حترق!  و�جلميع ي�صرب �أخما�ًص
وكيف يخرج �لرجل من و�صط هذ� �للهيب �مل�صتعر، وهو بحال 
من  �لنمرود  بالنري�ن، طلب  يقذف  �أن  قبل  حاله  من  �أف�صل 
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زبانيته �أن يح�صرو� له هذ� �لفتى لريى ما هو �صاأنه؟ ولينظر 
يف �أمره.

�لنمرود: من هو ربك؟!

ِي ُيْيِـي َويُِميُت}. 
َّ

َ ال �إبر�هيم: {َربِّ

عليهما  حمكوم  �صجينني  يل  �ح�صرو�  حر��ش  يا  �لنمرود: 
باالإعد�م.

ا وطاعة �أيها �مللك!  �حلر��ش: �صمًع

مكبلني  ب�صجينني  له  �أتو�  حتى  مت�صي  حلظات  تكد  ومل 
باحلديد. 

�صحك  ثم  �لثاين!  �صر�ح  و�أطلقو�  �الأول  �قتلو�  �لنمرود: 
ِميُت}.

ُ
ْحيِـي وَأ

ُ
نَا أ

َ
�صحكة عالية ثم {قاَل أ

َمْغرِِب}.
ْ
ِت بَِها ِمَن ال

ْ
أ
َ
ِق ف َمْشِ

ْ
ْمِس ِمَن ال ِت بِالشَّ

ْ
َّ يَأ �إبر�هيم: {إِنَّ الل

هت ومل ي�صتطع �لرد. �لنمرود: ُب

ولكنها  م�صاهد  فاأرى  تت�صارع  �الأحد�ث  ر�أيت  وبعدها 
� ال �أ�صتطيع �أن �أ�صف لكم كل ما ر�أيت بالتف�صيل،  م�صرعة جدًّ
، فقد ر�أيت �إبر�هيم -عليه �ل�صلم-،  ولكن �أقوله لكم جممًل
��صتقرو�  �أن  �إىل  �لعر�ق  �صمال  من  يهاجرون  معه  �آمن  ومن 
لوط  �أخيه  و�بن  �صارة  �مر�أته  �إال  معه  يوؤمن  ومل  بفل�صطني، 
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-عليه �ل�صلم-، كانت زوجته �صارة ال تنجب، وكان لها جارية 
�أهد�ها لها ملك م�صر عندما ذهبا �إبر�هيم و�صارة �إىل م�صر، 
هاجر  من  �ل�صلم-  �إبر�هيم -عليه  يتزوج  �أن  �صارة  فاأر�دت 

�مل�صرية، حتى يرزقه �هلل منها بالولد.

وبالفعل تزوج �إبر�هيم -عليه �ل�صلم- من هاجر �مل�صرية، 
من  ملك  ب�صر  �لزمن  من  بفرتة  �إبر�هيم  من  زو�جها  وبعد 
�مللئكة هاجر �مل�صرية باأنها حامل يف ولد و�صت�صميه �إ�صماعيل، 
موه �إ�صماعيل،  وبعد �أن �نتهت مدة �حلمل ولدت هاجر ولًد� و�ُص
وولده  هاجر  زوجته  ياأخذ  �أن  �إبر�هيم  وجل-  -عز  �هلل  و�أمر 
و�ٍد بكبد جزيرة �لعرب قاحل ال زرع  �إىل  �إ�صماعيل، وينقلهم 

فيه وال ماء وال ب�صر!

�حلايل،  �حلر�م مبكة  �مل�صجد  مو�صع  �إىل  ا  جميًع و�صلو� 
ومبجرد و�صول �إبر�هيم -عليه وعلى نبينا �ل�صلة و�ل�صلم- 
�إىل هذ� �ملو�صع تركهم مع جر�ب فيه متر و�صقاء فيه ماء، ثم 
له:  تقول  وهي  زوجته  فتبعته  فل�صطني،  تلقاء  �إبر�هيم  �نطلق 
يا �إبر�هيم �أين ترتكنا يف هذ� �لو�دي �لذي لي�ش فيه �إن�ش وال 

�صيء!

�إبر�هيم: ال يلتفت لها وال يرد عليها.

�إبر�هيم  فعل  رد  ولكن   ،� مر�ًر �لكلم  نف�ش  تكرر  هاجر 
-عليه �ل�صلم- كما هو ال يلتفت وال يرد عليها!
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هاجر: �آهلل �لذي �أمرك بهذ�؟!

�إبر�هيم: نعم.

� لن ي�صيعنا!  هاجر: �إًذ

ثم توقفت عن تعقبه ورجعت حيث ترك �لتمر و�ملاء، �نطلق 
�إبر�هيم -عليه �ل�صلم- حتى بعد عنهم، و�أ�صبح ال يرونه وال 
ير�هم، فوىل وجهه �صطر قو�عد �مل�صجد �حلر�م، ورفع يده هلل 
َزْرٍع  ِذي  َغْيِ  بَِواٍد  يَِّت  ُذرِّ ِمن  نُت 

َ
ْسك

َ
أ  

ِّ
إِن بََّنا  قائًل: {رَّ -عز وجل- 

ِْهْم  َن انلَّاِس َتْهوِي إِلَ ئَِدةً مِّ
ْ
ف
َ
اْجَعْل أ

َ
َة ف

َ
ل ُمَحرَِّم َربََّنا ِلُِقيُموا الصَّ

ْ
ِعنَد بَيْتَِك ال

ُروَن}.
ُ
ُهْم يَْشك

َّ
َعل

َ
َن اثلََّمَراِت ل ُهم مِّ

ْ
َواْرُزق

�بنها  تر�صع  وجل�صت  و�ملاء  �لتمر  فجل�صت عند  �أما هاجر 
�إذ� نفد ما يف �ل�صقاء  �إ�صماعيل، وت�صرب من ذلك �ملاء حتى 
من  يتلوى  وهو  �إليه  تنظر  وجعلت  �بنها،  وعط�ش  عط�صت 
�إليه، وقامت لتبحث  �لعط�ش، فرتكت ولدها كر�هية �أن تنظر 
عن ماء، فوجدت �ل�صفا �أقرب جبل يف �الأر�ش يليها، ف�صعدت 
فلم  لعلها جتد �أحًد�  بالو�دي �لذي خلفه  تنظر  عليه وجل�صت 
�! فهبطت من �ل�صفا حتى ��صتوت �الأر�ش، فجل�صت  جتد �أحًد
�أتت  ثم  �لو�دي،  حتى جتاوزت  �ملجهد  �الإن�صان  تهرول هرولة 
�، فلم تَر �أحًد�،  �ملروة، ف�صعدت �ملروة، ونظرت هل ترى �أحًد

ففعلت ذلك �صبع مر�ت.
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وبعد �إمتام �ل�صبع �أ�صو�ط توجهت لولدها، فاإذ� هي ت�صمع 
�صوت، و�إذ بجربيل -عليه �ل�صلم- عند �لولد، ف�صرب جربيل 
ال  لها:  جربيل  قال  ثم  �ملاء،  فانفجرت منها  بقب�صته  �الأر�ش 
تخافو� هذه �ل�صحر�ء �لقاحلة �خلالية من �لب�صر، فاإن ها هنا 

بيت �هلل �صوف يبنيه هذ� �لغلم و�أبوه و�إن �هلل ال ي�صيع �أهله.

بجانب  ميرون  جرهم  من  بنفر  و�إذ  �إال  ي�صري  وقت  ومر 
هذ�  فقالو�:  �لو�دي  �صماء  يف  يحوم  �لطري  فوجدو�  �لو�دي، 

دليل وجود ماء.

� فهو و�ٍد قحل ال  قال بع�صهم: نحن نعرف هذ� �لو�دي جيًد
ماء به! 

�إن  وما  ال،  �أم  ماء  به  ليتاأكد هل  للو�دي  �أحدهم  فاأر�صلو�   
ا �إىل �لقوم  و�صل حتى وجد �لو�دي تغمره �ملياه، فهرول م�صرًع

يخربهم بوجود �ملاء.

فا�صتاأذن �لقوم من هاجر �أن ي�صكنو� بهذ� �لو�دي فو�فقت 
�أن يكون �ملاء لها والبنها، فقبلو� ذلك، ون�صاأ و�صطهم  ب�صرط 

�إ�صماعيل وتعلم منهم �لعربية. 

�أتى  �مل�صقة،  حتمل  على   � قادًر �إ�صماعيل  �أ�صبح  وبعدما 
�إبر�هيم -عليه �ل�صلم- مكة، ود�ر هذ� �حلو�ر بينه وبني فلذة 

كبده �إ�صماعيل:
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انُظْر َماَذا تََرى}.
َ
َبَُك ف

ْ
ذ
َ
 أ

ِّ
ن

َ
َمَناِم أ

ْ
َرى ِف ال

َ
 أ

ِّ
�إبر�هيم: {يَا ُبَنَّ إِن

ِمَن   َُّ الل َشاء  إِن  َسَتِجُدِن  تُْؤَمُر  َما  َعْل 
ْ
اف بَِت 

َ
أ {يَا  �إ�صماعيل: 

�أبِت لي�ش يل غري هذ� �لثوب �الأبي�ش وال يوجد  ابِِريَن}، يا  الصَّ
�صيء تكفنني به بعد ذبحي غري هذ� �لثوب، ف�صوف �أخلعه كي 

تكفني فيه.

وبينما ي�صوق �إبر�هيم �بنه �إ�صماعيل �إىل �لذبح، ظهر لهما 
فرماه  كبدك؟!  فلذة  �بنك  الإبر�هيم: �أتذبح  �ل�صيطان ويقول 
�إبر�هيم ب�صبع جمر�ت، وظهر له عند �لعقبات وهو يرميه عند 
�إىل جبل �ملروة  �إبر�هيم  �نتهى  ب�صبع جمر�ت، فلما  كل عقبة 
خلفه:  من  نودي  للجبني،  �بنه  وتل  �إ�صماعيل،  �بنه  وقيد 
}، ثم فدى �هلل -عز  ُمْحِسننَِي

ْ
ْزِي ال َذلَِك نَ

َ
ْؤيَا إِنَّا ك َت الرُّ

ْ
ق ْد َصدَّ

َ
{ق

�لنبوة  �إبر�هيم �أن  وب�صر �هلل  بكب�ش عظيم،  �إ�صماعيل  وجل- 
�صيبارك  و�أنه  ن�صله،  من  �إال  نبي  يخرج  ولن  ن�صله،  �صتكون يف 
على �إ�صماعيل، ويجعل من �صلب هذ� �لغلم �أمة عظيمة كبرية 

مثمرة متلك �الأر�ش. 

حيث  �لزيتون  �أر�ش  �إىل  �لكاحلة،  �لقاحلة  �لفلة  ومن 
ب�صدوم  كان  لوط  و�أما  �صارة،  زوجته  مع  �إبر�هيم  ي�صكن  كان 
�إذ وجد ثلثة من  بخيمته  �إبر�هيم جال�ش  وبينما  يف �الأردن، 
�لرجال لهم هيئة ح�صنة ويعلوهم �لهيبة، و�ألقو� �ل�صلم على 
�إبر�هيم، ورد �إبر�هيم عليهم �ل�صلم، و��صت�صافهم و�أجل�صهم 
حتت �صجرة بجو�ر �خليمة، و�أمر غلمه �أن ياأتي بعجل ويقوم 
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منه،  ياأكلو�  كي  ودعاهم  لهم  قدمه  �لعجل  وملا طاب  ب�صيه، 
 � وفوجئ �أنهم ال ياأكلون، فخاف منهم وتيقن �أنهم ينون له �صرًّ
لعدم �أكلهم من طعامه، وملا ر�أو� علمات �لقلق و�خلوف تظهر 
على �إبر�هيم -عليه �ل�صلم-، طماأنوه وب�صروه بغلم تلده �صارة 
�لكلم  هذ�  �صارة  و�صمعت  �إ�صحاق،  ��صمه  قريب، ويكون  عن 
وهي يف �خليمة ف�صحكت و�صربت وجهها بيدها من �ملفاجاأة، 
ثم �أخربت �مللئكة �أن �هلل �أر�صلها لتنزل �لعذ�ب باأهل �صدوم.

وًطا}!
ُ
�إبر�هيم: {إِنَّ فِيَها ل

تَُه َكنَْت 
َ
 اْمرَأ

َّ
ُه إِل

َ
ْهل

َ
َينَُّه وَأ َُنجِّ

َ
ُم بَِمن فِيَها نل

َ
ْعل

َ
ُْن أ وا نَ

ُ
ال

َ
�مللئكة: {ق

َغابِِريَن}.
ْ
ِمَن ال

جل�ش �إبر�هيم يناجي ربه ويجادله يف قوم لوط... 

من  خم�صون  لوط  بقرية  يكون  �أن  ع�صى  رب  يا  �إبر�هيم:  
�أجل خم�صني من  �ملوؤمنني، �أفتهلك �لقرية وال تعفي عنها من 

�ملوؤمنني؟! 

بالقرية خم�صون من �ملوؤمنني،  �أنه ال يوجد  له  فاأوحى �هلل 
فقال �إبر�هيم: يا رب رمبا نق�ش �خلم�صون خم�صة. 

من  و�أربعون  خم�صة  بالقرية  يوجد  ال  �أنه  له  �هلل  فاأوحى 
ثم  خم�صة  ينق�ش  �ل�صلم  عليه  �إبر�هيم  وجل�ش  �ملوؤمنني، 
خم�صة حتى و�صل �إىل ع�صرة، فاأوحى �هلل له لو كان بها ع�صرة 
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ْعرِْض َعْن 
َ
من �ملوؤمنني مل �أهلكهم! ثم �أوحى له �هلل: َ{يا إِبَْراِهيُم أ

}، و�أنزل �هلل  ْمُر َربَِّك َوإِنَُّهْم آتِيِهْم َعَذاٌب َغْيُ َمْرُدوٍد
َ
ْد َجاء أ

َ
َهَذا إِنَُّه ق

ت�صع  ب�صارة  و�إذ  قليلة  �أ�صهر  �إال  هي  وما  لوط،  بقوم  �لعذ�ب 
و�إ�صحاق  �إ�صماعيل  ن�صله من  �أن  �إبر�هيم  �إ�صحاق، و�أخرب �هلل 
هناك  و�أن  )فل�صطني(،  فيها  بارك  �لتي  �الأر�ش  يرثا  �صوف 
علمة على ذلك �لوعد �لذي وعده �هلل هو �خلتان لكل ذكر، 

و�أن من ال يخنت يكون نق�ش �لعهد.

نرجع مرة �أخرى �إىل تلك �ل�صحر�ء �لقاحلة �لكاحلة، و�إذ� 
بالقو�ش،  �لرمي  ا يف  بارًع كان  وقد  وكرب،  �صب  قد  باإ�صماعيل 
�أمه  و�أعجب به �أهل جرهم وزوجوه منهم، وبعد زو�جه ماتت 
هاجر، ثم �أتى �إليه �أبوه �إبر�هيم، وقاما ببناء بيت �هلل �حلر�م 
يرزقهم  باأن  قبل، ودعا �هلل  �آدم من  بناها  �لتي  قو�عده  على 
�لذرية �ل�صاحلة، و�أن يبعث يف هذه �لذرية ر�صواًل منهم يتلو� 
عليهم �الآيات ويعلمهم �لكتاب و�حلكمة، وهكذ� وحتققت نبوءة 

جربيل لهاجر. 

وبعد هذ� تغري �ملنظر حويل ورجعت لنف�ش �لبيت و�لورقة 
تختفي من يدي وتتحول �إىل �صياء �نترث يف �لبيت، وما هي �إال 
حلظات حتى جتمع �ل�صوء وكون عبارة المعة تتلأالأ يف �صقف 
هذ� �لبيت ن�صها )�لنبوءة(، �أ�صبت باحلرية وجل�صت �أتدبر مِلَ 
كونت �لورقة �لر�بعة ب�صوئها كلمة �لنبوءة؟ وما علقة �لورقة 
�خلا�صة بق�صة هرقل ومعركة �لريموك وهزمية �لروم بورقة 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


63

�إبر�هيم -عليه وعلى نبينا �ل�صلة و�ل�صلم-؟ نعم، تذكرت 
�خلتان عندما قال هرقل ملك �خلتان!

:
�لو�صول  �أ�صتطيع  فلرمبا  و�أدونها،  �أفكاري  �أرتب  جل�صت   

لفهم ترتيب هذه �لورقات و�أفهم �لق�صد منها! 

�أن �هلل -عز وجل- جعل �لنبوة يف �إبر�هيم. . 1

من . 2 �صتخرج  و�أمة عظيمة  بنبي عظيم  نبوءة  هناك  �أن 
ن�صل �إ�صماعيل.

�هلل . 3 بني  �لقائم  و�لوعد  و�لنبوءة  �لعهد  هذ�  علمة 
و�إبر�هيم ون�صله هو �خلتان.

�أتفكر  و�أنا  �صريري،  علي  ج�صماين  ومددت  منزيل  رجعت 
يف هذه �لكلمة )�لنبوءة(، وحاولت �أن �أربط ما بني ما حدث 
مع �لكاهن و�الأمري نور �لدين زنكي، وما هو �لر�بط بني هذه 
�لكلمة وبني د�نيال وق�صته مع نبوخذ ن�صر، وما جاء بهزمية 

نبي �آخر �لزمان للمملكة �لر�بعة!

فما كان مني �إال �أن �نتف�صت و�نكببت على �لكتب �أفت�ش بها 
وكان  بالنبوءة،  �ملق�صود  يل ما  تو�صح  مبعلومات  �أخرج  حتى 

نتاج بحثي �لتايل: 

: نبوءة عن ملك للم�صلمني �آخر �لزمان: �أواًل
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�أخرب �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- �أن �الأمة �صتمر بخم�ش 
مر�حل وهي كالتايل: 

ملك   - �لع�صو�ش  �مللك   - �لر��صدة  �خللفة   - )�لنبوة 
�حلديث  يف  ورد  كما  �لنبوة(،  على منهاج  خلفة   - جربي 
�ملروي عن حذيفة بن �ليمان يف �ل�صحيح: )قال حذيفة قال 
ر�صول �هلل �صلى �هلل عليه و�صلم: تكون �لنبوة فيكم ما �صاء �هلل 
�أن تكون، ثم يرفعها �هلل �إذ� �صاء �أن يرفعها، ثم تكون خلفة 
على منهاج �لنبوة، فتكون ما �صاء �هلل �أن تكون، ثم يرفعها �هلل 
ا، فيكون ما �صاء �هلل �أن  �إذ� �صاء �أن يرفعها، ثم تكون ملًكا عا�صًّ
ا،  يكون، ثم يرفعها �إذ� �صاء �هلل �أن يرفعها، ثم تكون ملًكا جربيًّ
فتكون ما �صاء �هلل �أن تكون، ثم يرفعها �هلل �إذ� �صاء �أن يرفعها، 

ثم تكون خلفة على منهاج �لنبوة، ثم �صكت(.

�أخرب �لنبي -�صلى �هلل عليه و�صلم- و�حلديث ب�صحيح . 1
ا و�صيعود  م�صلم عن �أبي هريرة قال: )بد�أ �الإ�صلم غريًب

كما بد�أ غريًبا فطوبى للغرباء(. 

عنهما- . 2 �هلل  -ر�صي  �هلل  عبد  بن  جابر  عن  روي  ما 
حيث قال: )يو�صك �أهل �لعر�ق �أن ال يجبى �إليهم قفيز 
�لعجم؛  من قبل  قال:  ذ�ك؟  �أين  من  قلنا:  درهم،  وال 
يجبى  ال  �أن  �ل�صام  يو�صك �أهل  قال:  ثم  ذلك.  مينعون 
�أين ذ�ك؟ قال: من قبل  �إليهم دينار وال مد، قلنا: من 
�لروم، مينعون ذ�ك قال: ثم �أم�صك هنيهة، ثم قال: قال 
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ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم-: يكون يف �آخر �أمتي 
.)� � ال يعده عدًّ خليفة يحثو �ملال حثوًّ

عن . 3 روي  ما  يف�صر  �هلل  عبد  بن  جابر  عن  روي  وما 
قفيزها  �لعر�ق  )منعت  م�صلم:  ب�صحيح  هريرة  �أبي 
ودرهمها، ومنعت �ل�صام مديها ودينارها، ومنعت م�صر 
من  وعدمت  بد�أمت،  حيث  من  وعدمت  ودينارها،  �أردبها 
حيث بد�أمت، وعدمت من حيث بد�أمت(. ويقول �أبو هريرة 

بالنهاية: �صهد على ذلك حلم �أبي هريرة ودمه.

و�لكلم . 4 لنا  و�صلم-  عليه  �هلل  -�صلى  �لنبي  �إخبار 
�لزمان  فينا �آخر  ينزل  �مل�صيح �بن مرمي  بالبخاري �أن 
و�إمامنا منا! فعن �أبي هريرة قال: قال ر�صول �هلل -�صلى 
�هلل عليه و�صلم-: ) كيف �أنتم �إذ� نزل    �بن مرمي    فيكم 

و�إمامكم منكم؟( 

حتى  بها  متر  �أن  للأمة  بد  ال  مر�حل  هناك  �أن  يل  �ت�صح 
ما  �إذ�  غريًبا  يكون  �إن�صان  كل  �أن  �أي  �لغربة،  ت�صل ملرحلة 
��صتم�صك بدينه ي�صبح كاأنه ما�صك على �جلمر، يز�من ذلك 
و�أر�ش  �لعجم،  �لعر�ق م�صيطر عليها من قبل  �أر�ش  تكون  �أن 
�هلل  �لنبي -�صلى  والأن  �لروم،  من قبل  عليها  م�صيطر  �ل�صام 
�لرجوع  � من  ُبدًّ هناك  كان  �لكلم،  �أوتي جمامع  و�صلم-  عليه 
�إىل قو�مي�ش �للغة �لعربية لنفهم ما �لفرق بني �لروم و�لعجم!
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فات�صح يل �أن �لعجم هم فار�ش، و�لروم هو ن�صل �لروم بن 
�لعي�ش بن �إ�صحاق، فاالألفاظ �إ�صارتها و��صحة بينة جلية، كانت 
�ملع�صلة يل ماذ� ب�صاأن م�صر بعد �أن �ت�صح يل �أن �لعر�ق متعلق 
�أمرها بفار�ش )�إير�ن(، و�أن �ل�صام متعلق �أمرها ب )�لروم( 
وهم ذ�تهم بنو �الأ�صفر، و�لذي كانت بحوزتهم �الإمرب�طورية 
�لبيزنطية �ل�صرقية، بعد هذ� ومع غربة �الإ�صلم يظهر �الإمام 
�صلي خلفه �لنبي عي�صى بن مرمي -�صلى �هلل  �أو �خلليفة �لذي ُي

عليه و�صلم-. 

ا: نبوءة �مل�صيا:  ثانيًّ

بالن�صبة لليهود هو ملكهم وخمل�صهم �لذي �صيقيم دولة . 1
�إ�صر�ئيل �لعظمى، ويرجع لهم جمدهم �لدنيوي، والأنهم 
�تباعه،  وعدم  �حلق  ملعرفتهم  عليهم  مغ�صوب  قوم 
ملكهم  �أنه  على  �لدجال  �صيتبعون  �أنهم  ذلك  نتاج  كان 
�ملخل�ش �آخر �لزمان، و�لذي حتدث �لكاهن �أنه �صيجمع 

فلولهم )وهو باحلقيقة �صيكون �لدجال نف�صه(.

�لذي . 2 بن مرمي،  عي�صى  �مل�صيح  هو  للن�صارى  بالن�صبة 
يف زعمهم �أنه �صلب وقتل على �ل�صليب من �أجل تكفري 
من  �أكله  ب�صبب  �آدم  عن  ورثوها  �لتي  �لب�صرية  خطيئة 
�آدم  بني  جميع  فحمل  �لرب،  �أمر  وخمالفة  �لتفاحة 
خطيئته، وكان ال بد يف حد زعمهم �أن ي�صلب �بن �الإله 
��صت�صاغ  �أدري كيف  وال  �لرب،  لهم  يغفر  �أن  �أجل  من 
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عقلهم �أن �لرب قتل �بنه من �أجل تكفري خطيئة �آدم؟! 
�لذي حملها �أبناوؤه �لذين مل يقرتفوها من �الأ�صل! على 
قتل �الآباء عن �الأبناء،  �لرغم �أن كتابهم نف�صه يقول ال ُي

قتل �الأبناء عن �الآباء، كل �إن�صان بخطيئته ُيقتل! وال ُي

بالن�صبة للم�صلمني يعتقدون �أن �مل�صيا هذ� لي�ش باأي حال . 3
غري �لنبي حممد -�صلى �هلل عليه و�صلم-، و�أن �لتور�ة 
و�الإجنيل و�لزبور قد وردت فيهم �صفة ونعته بخرب يقيني 
ِيَن يَتَّبُِعوَن الرَُّسوَل 

َّ
م�صتمد من كلم �هلل -عز وجل-: {ال

ُمُرُهم 
ْ
ِيِل يَأ

ْ
ُتوًبا ِعنَدُهْم ِف اتلَّْوَراةِ َواإِلن

ْ
ِي َيُِدونَُه َمك

َّ
َّ ال مِّ

ُ
انلَِّبَّ األ

ْيِهُم 
َ
يَِّباِت َوُيَرُِّم َعل ُهُم الطَّ

َ
ل ِر َوُيِلُّ 

َ
ُمنك

ْ
ال َويَْنَهاُهْم َعِن  َمْعُروِف 

ْ
بِال

ِيَن 
َّ

ال
َ
ف ْيِهْم 

َ
َعل َكنَْت  ِت 

َّ
ال لََل 

ْ
غ

َ
َواأل ُهْم  إِْصَ َعْنُهْم  َويََضُع  ََبآئَِث  الْ

ـئَِك ُهُم 
َ
ْول

ُ
نِزَل َمَعُه أ

ُ
َِي أ

َّ
 انلُّوَر ال

ْ
َبُعوا وهُ َواتَّ ُروهُ َونََصُ  بِِه َوَعزَّ

ْ
آَمُنوا

لنَِي  وَّ
َ ْ
ِف ُزُبِر األ

َ
}، وقوله -جل يف عله-: {َوإِنَُّه ل ُمْفلُِحوَن

ْ
ال

ائِيَل}. َماء بَِن إِْسَ
َ
َمُه ُعل

َ
ن َيْعل

َ
ُهْم آيًَة أ

َّ
ْم يَُكن ل

َ
َول

َ
أ

وبعد �أن دونت ملحظاتي، �أخذ مني �لنوم ماأخذه، وملا . 4
� �أن �أعي�ش  �أتى �ل�صباح و�أ�صرقت �ل�صم�ش، كنت م�صتعًد
�أن  �إال  مني  كان  وما  �لكتاب،  هذ�  مع  �أخرى  �صفحة 
�صفحة  مع  موعد  يل  ليكون  �لكتاب  �إىل مكان  �نطلقت 

جديدة.
:
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الورقة الخامسة 
)أشعياء( 

�لزمن: �لقرن �ل�سابع قبل �مليالد. 

�ملكان: فل�سطني. 

�لورقة عليها ر�صمة نخيل وجبال، وحينما �أم�صكتها فر�أيت 
رجًل مي�صك ع�صاة كالتي يرعى بها �لرعاة �لغنم، و�قًفا يف 
�صموخ يخطب يف �لنا�ش، و�لنا�ش مدلهمة حوله يف جمع كبري 

ي�صاألونه وهو يجيب. 

قال �أحدهم: يا نبي �هلل �أ�صعياء حدثنا عن نبي �آخر �لزمان!

�مل�صرق،  �أر�ش  من  �هلل  �هلل يخرجه  �إىل  د�ٍع  هو  �أ�صعياء: 
عباد  قومه  ويكون  �ملنحوتات،  عبادة  وينهي  �مللوك  في�صحق 

للأ�صنام و�الأوثان. 

�صاأل رجل �آخر: يا نبي �هلل و�أين هي �أر�ش �مل�صرق؟
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هي  �مل�صرق  �أر�ش  �أن  �لتور�ة  يف  تقر�أ  �أومل  �أ�صعياء:  قال 
�أر�ش  �إبر�هيم،  �هلل  �بن خليل  �إ�صماعيل  �صكنها  �لتي  �الأر�ش 
هاجر  و�أمه  �إ�صماعيل  �صكنها  �لتي  �الأر�ش  تلك  هي  �مل�صرق 
ون�صله، �لتي بها �لبئر وبها جبل فار�ن �لذي �صينزل عليه �آخر 

�لكتب على �لنبي �الأعظم.

�صاأل رجل �آخر: يا نبي �هلل وهل تظهر دعوته يف جبال فار�ن 
وت�صتمر بها؟ 

�أ�صعياء: بل �إن قومه يطردونه، فيهاجر �إىل �أر�ش تيماء يف 
جزيرة �لعرب ين�صره هناك رجال، ويحاربون قومه وينت�صرون 

عليهم بعد هجرته ب�صنه!

�آخر ي�صاأل: يا نبي �هلل وهل �لكتاب �لذي ينزل عليه ينزل 
كاألو�ح مو�صى؟

�آخر  وبل�صان   ،� عليه جزًء� جزًء �لكتاب  بل ينزل  �أ�صعياء: 
كتاب  فهو  ب�صدره،  �لكتاب  ينزل  �إ�صر�ئيل،  بني  ل�صان  غري 
يدفع له، ويقال له: �قر�أ! فيقول: ال �أ�صتطيع �لقر�ءة، وكما قال 
ا مثل مو�صى  مو�صى يف �لتور�ة �أن �لرب يقيم لبني �إ�صر�ئيل نبيًّ
�إ�صماعيل، فيجعل كلم  �إخوتهم من بني قيد�ر بن  من و�صط 
�هلل يف فم ذلك �لنبي، فيو�صي �لنا�ش با�صم �هلل، ويكون لهم 

مرهًبا ومرغًبا وب�صرًي� ونذيًر�.

�آخر ي�صاأل: يا نبي �هلل هل لقومه علمات؟
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يلعنون  �أنهم  فاحفظوهم،  علمات  ثلث  لقومه  �أ�صعياء: 
يتربكون  وال  يحلفون  ال  و�أنهم  �هلل،  ي�صميهم  من  و�أن  �ليهود، 

�إال باهلل.

لعن �ليهود، �ألن نتبعه؟! �آخر ي�صاأل: يا نبي �هلل �أََو ُي

فعندما  ويبدلون،  �صيغريون  �ليهود  �إن  هييييه  �أ�صعياء: 
يرف�صون �مل�صيح ويكذبونه وهو �آخر �الأنبياء يف بني �إ�صر�ئيل، 
�صريفعه �هلل �إليه، و�صيكون بال�صماء �الأوىل وينزل �آخر �لزمان 
فين�صر باالأمة �لتي كذب من �أجلها، �أما �ليهود فلن يتبع منهم 
�لنبي �خلامت �إال �لقليل �لقليل، و�صيكون هناك موعد بالنهاية 
�لثاين  �لوعد  يحل  حينما  �ليهود  وبني  �لنبي  �أتباع ذلك  بني 
بو�دي يزرعيل حيث تكون �لنهاية �ل�صاحقة �ملاحقة لهم، قبيل 

خروج �لدجال �لذي يجمع فلولهم.

�آخر ي�صاأل: يا نبي �هلل �أال ذكرت لنا علمة من عبادة �أتباع 
نبي �آخر �لزمان؟ 

�أ�صعياء: بلى، عبادة ال يقوم بها �إال هم، وال يقوم بها غريهم 
فاإنهم ياأتون من جميع �الأر�ش من كل حدب و�صوب، يزحفون 
�هلل  �إىل  فيهتفون  �إ�صماعيل،  �أبناء  �صكنها  �لتي  �لديار  �إىل 

وي�صبحونه ويعظمونه من روؤو�ش �جلبال.
�آخر ي�صاأل: يا نبي �هلل �أعطنا لهذ� �لنبي علمة فارقة!

�أ�صعياء: علمته �أن خامت �لنبوة بني كتفيه.
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�آخر ي�صاأل: من �مللك �لذي ينزل عليه بالوحي؟

�أ�صعياء: جربيل هو من ينزل عليه بالوحي، وال يقب�ش �هلل 
هذ� �لنبي �إال بعد �أن يقيم �مللة �لعوجاء، وميحق عبادة �الأوثان، 

وي�صهد �لنا�ش �أن ال �إله �إال �هلل.

�آخر  يا نبي �هلل وماذ� عن �مل�صيح �لذي يكون  ي�صاأل:  �آخر 
�الأنبياء فينا؟

دون  عذر�ء  من  يولد  �أب،  بل  �لنبي  هذ�  �صيكون  �أ�صعياء: 
يديه  على  �هلل  ويجري  �إلهية،  مبعجزة  �لرجال،  مي�صها  �أن 
هلل،  وي�صلمو�  �ليهود  به  يوؤمن  �أن  وبعد  �لعظام،  �ملعجز�ت 
� عملو� جاهدين على �إخفائه، فيحيكون  يكفرون به لك�صفه �صًر
بني  من  بلطفه  ولكن ينجيه �هلل  قتله،  ويريدون  �ملوؤ�مر�ت  له 
بر�ثنهم، ويرفعه �إليه، ثم ينزل �آخر �لزمان، فين�صر باأمة نبي 
ياأجوج  قوم  على  �هلل  �لدجال، وين�صره  �لزمان، ويقتل  �آخر 
وكنوزها،  بركاتها  وتخرج  حينها  �الأر�ش  تتغري  ثم  وماأجوج، 
و�صوف ياأكل �الأ�صد �لتنب، ويرعى �لذئب �لغنم، و�صوف تخرج 
�أيام  تخرجه  كانت  �لذي  تزرع باحلجم  حينما   � �الأر�ش ثماًر

�أبيكم �آدم، في�صتظل �لرهط من �لقوم بق�صرة �لرمان.

�آخر ي�صاأل: يا نبي �هلل هل تق�صد من ياأجوج وماأجوج تلك 
�لقبائل �لتي تعيث باالأر�ش �لف�صاد، وت�صفك �لدماء يف م�صرق 

�الأر�ش؟ 
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�ل�صد،  �صتكون خلف  �لزمان  يف ذلك  ولكن  نعم،  �أ�صعياء: 
متكن  ما  �الأ�صباب  �هلل من  من يعطيه  بعدي  من  �صياأتي  الأنه 
فيتكاثرون  �صد،  على حب�صهم خلف  له يف �الأر�ش ويعينه �هلل 
وي�صبحون �صعف �الآخرين �ألف مرة، ثم يكون خروجهم ملوعد 

يف علم �هلل لن يخلف.

يقول �آخر: يا نبي �هلل هل يف �لتور�ة ذكر لنبي �آخر �لزمان؟ 

�أ�صياء  مو�صى  وق�صة  �لتور�ة  ففي  بالتاأكيد  نعم،  �أ�صعياء: 
كثرية عنه، فيذكر مو�صى �أن �لنبي يولد بجبال فار�ن، ويقول 
ويخرب  فار�ن،  جبال  على  ينزل  �الأخري  �هلل  �أن كتاب  مو�صى 
قومه  ويكذبه  وينجب  يتزوج  مثله  يكون  �لنبي  هذ�  �أن  مو�صى 
ال  وميوت  �ل�صيف،  ويقاتل ويحمل  يهاجر،  ثم  به،  يوؤمنو�  ثم 
قتل، كما �أن �لتور�ة تقول باأن �لذي يكون له �مللك و�ل�صوجلان  ُي

و�لنبوة ال ياأتي حتى ينقطع ن�صل �لنبوة من بني �إ�صر�ئيل.

نزول  قبل  حممد  �أمة  تكون  كيف  �هلل  نبي  يا  �آخر:  ي�صاأل 
�مل�صيح؟

�أ�صعياء: يكون ظلم عظيم يف �أهل �الأر�ش، ويكون...

�ملده�ش  �حلو�ر  حدثت باملكان  �لتي  �لزلزلة  فجاأة قطعت 
�لذي كنت �أ�صمعه، و�لذي كنت م�صتمتًعا به �أميا �إمتاع، �إذ بي 
�أرجع مرة �أخرى ل�صاحة �لبيت �ملهجور، وها قد تل�صت �لورقة 
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و�أ�صاءت �ل�صاحة حتى �أ�صبح �لبيت �أكرث �إ�صاءة من ذي قبل، 
ودون تردد ب�صطت يدي الأم�صك �لورقة �لتالية ولدي يف ذهني 

توقع عن �لورقة �لتالية. 

:
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الورقة السادسة 
)خاتم النبوة( 

�لزمن: قبل �لبعثة بثمان وثالثني �سنة.

�ملكان: �ليمن.

�لعرب،  من  جمموعة  ي�صوقها  �الإبل  من  قافلة  هي  ها 
�أثر  عليهم  ُيرى  فملب�صهم  �ل�صحر�ء،  �صق  من   � توًّ �نتهت 
�ل�صفر و�لغبار، ثم مير �أحد يختلف �صمته و�صكله عن �أ�صحاب 
�لقافلة، فيقول �صيخ كبري يف �لقافلة: يا �أخا �لعرب دلنا على 
ق�صر �مللك �صيف بن ذي يزن، فقال �لعربي: �أب�صر حللت �أهًل 
�مللك،  ق�صر  �إىل  �لدليل  قاده   ، �صهًل �ليمن  باأر�ش  ونزلت 
وقال: هذ� هو �لق�صر، وعندما �أر�د �ل�صيخ �أن يخرج له بع�ش 
�لدر�هم ليعطيه �أجره، قال �لدليل: كيف هذ� و�أنت �صيفنا �إنها 
ملعرة �أن ناأخذ �الأجر يف �إكر�م �ل�صيف، �بت�صم �ل�صيخ ثم كلم 
نريد  مكة  من  جئنا  قوم  نحن  �حلر��ش  �لق�صر: �أيها  حر��ش 
مقابلة �مللك �صيف بن ذي يزن فنبارك له ن�صره وثبوت �أركان 
ا بك! �صيخ كرمي و�صيف كرمي،  ملكه، رد عليه �حلار�ش: مرحًب
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ولكن من �أنت حتى ن�صتاأذن لك؟ قال له �ل�صيخ: �أخربه �أين عبد 
�ملطلب بن ها�صم.

دخل �حلر��ش فا�صتاأذنو� �مللك، فقال لهم �مللك �صيفوهم 
قدًر�،  و�أعلهم  �لعرب،  كر�م  من  فهم  نزلهم  و�أكرمو� 
فلي�صرتيحو� من تعب �ل�صفر ثم نتقابل من �لغد -�إن �صاء �هلل، 
له �إن �مللك يرحب  وقالو�  �إىل عبد �ملطلب ومن معه،  فذهبو� 
بكم، ولقد و�صانا عليكم ورفع من �صاأنكم، ودلوهم على �لغرف 

�لتي �صوف يق�صو� فيها ليلتهم.

م�صى �لليل و�أذهب �صوء �لنهار ظلمه، و�أر�صل �مللك �إىل 
�صيفه كي يح�صرو� �إليه، فح�صر �لقوم �إىل �مللك وتقدم عبد 

�ملطلب، وقال له: عمت �صباًحا �أيها �مللك!

يا عبد �ملطلب ومبن  ا بك  �مللك �صيف بن ذي يزن: مرحًب
معك من �أ�صر�ف قري�ش!

عبد �ملطلب: جئنا �إليك نبارك لك �نت�صارك على م�صروق 
بن �أبرهة �حلب�صي، فاأنت تعلم �أن لنا مع �أبيه ق�صة.

�مللك: �بت�صم وقال تق�صد حادثة �لفيل وهدم �لبيت.

عبد �ملطلب: نعم �أيها �مللك.

�أخذ �مللك عبد �ملطلب ليناجيه بعيد عن �لقوم وو�صع يده 
على كتفه ثم قال: 
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من  ��صتخرجته  ب�صر قد  �إليك  مف�ٍش  �إين  �ملطلب  »يا عبد 
ولكني  به،  له  �أبح  مل  غريك  كان  ولو  �لكتب،  تعلمته من  علم 
ر�أيته يخ�صك ويخ�ش قومك، فر�أيت �أنه من �جليد �طلعك 
عليه، خا�صة وها �أنا ذ� تر�ين قد بلغ بي �لعمر �ملنتهى، فليكن 
يف  �أجد  �إين  فيه  وجل-  -عز  �هلل  ياأذن  حتى  ا  خمفيًّ عندك 
علينا  �هلل  َمنَّ  �لذي  به  خزن  وما  و�لعلم  حوته،  وما  �لكتب 
بتد�ر�صه وحت�صيله، و�لذي ال يعلم مثله على ب�صاطها �إال �لقليل 
ا فيه �صرف �حلياة، وف�صيلة �لوفاة  � ج�صيًم ا وخطًر خرًب� عظيًم

للنا�ش عامة، ولرهطك كافة، ورمبا يكون لك خا�صة«.

ال  حمفوظ  �صره  �مللك  �أيها  مثلك  �ملطلب:  له عبد  فقال   
يخرج -�إن �صاء �هلل-، فما هو؟

بجو�ر  بكة  و�دي  يف  يولد  �أنه  بالكتب  جاء  �إنه  �مللك:   قال 
جبال فار�ن ولد يكون بني كتفيه �صامة هي له علمة وداللة، 
�إن�صها وجنها، ولكم به �لزعامة  ا �الإمامة على  �صيكون له حتمًّ

�إىل يوم �لقيامة.

قال  ما   � يل خرًب قلت  لقد  �مللك  �أيها  �ملطلب:  قال عبد   
و�إعظامه،  و�إجلله  �مللك  ولوال هيبة  مثله،  ما  ا  يوًم �أحد  يل 
ال�صتف�صرت منه عن ذلك �أميا ��صتف�صار، فاإن ف�صويل يدفعني 

�إىل �ال�صتز�دة. 
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يكون قد  �أو رمبا  فيه،  يولد  قال له �مللك: هذ� زمنه �لذي 
ولد! ��صمه حممد.

ا: �أيها �مللك �إنه ولدي وعمره �الآن  قال عبد �ملطلب مقاطًع
عامان.

حيًّا،  يكون  �أن  الأبيه  ما ينبغي  �ملطلب  يا عبد  �مللك:  قال 
فهو يولد و�أبوه بني �الأمو�ت، وما يلبث �إال قليًل، ثم متوت �أمه 
�إ�صر�ًر�، ثم  �إليه في�صر دعوته  وحي �هلل  ويكفله جده وعمه، فُي
�، يعز بهم �أولياءه  �، وجاعل له منا �أن�صاًر �إن �هلل باعثه جهاًر
وي�صتفتح  عر�ش  عن  �لنا�ش  وي�صرب بهم  �أعد�ءه،  بهم  ويذل 
�ل�صيطان،  �لرحمن، ويدحر  كر�ئم �أهل �الأر�ش ليعبدون  بهم 
عدل،  وحكمه  ف�صل،  قوله  �الأوثان،  ويك�صر  �لنري�ن،  ويخمد 

وياأمر باملعروف ويفعله، وينهى عن �ملنكر ويبطله. 
قال له عبد �ملطلب: عز جدك، ود�م ملكك، وعل كعبك، 

فاأنا جده! 
قال له �مللك �صيف بن ذي يزن: ورب �لبيت ذي �حلجب، 
غري  �ملطلب،  يا عبد  جلده  �أ�إنك  �لنقب،  �لعلمات على  ورب 

ذي كذب؟
فخر عبد �ملطلب �صاجًد� له. 

فقال له �مللك: �رفع ر�أ�صك َثُلَج �صدرك، وعل كعبك، فهل 
ذكرت يل �لق�صة؟
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معجًبا،  به  وكنت  �بن،  كان يل  �إنه  �مللك،  نعم، �أيها  قال: 
بنت  �آمنة  قومي  كر�ئم  من  كرمية  زوجته  و�إين  ا،  وعليه رفيًق
وهب بن عبد مناف بن زهرة، فجاءت بغلم ف�صميته حممًد�، 

مات �أبوه، وكفلته �أنا وعمه.

 قال له �مللك: �إن �لذي قلت لك كما قلت، فاحفظه، و�حذر 
عليه  لهم  �هلل  ولن يجعل  �أعد�ء،  له  فاإنهم  �ليهود،  عليه من 
معك،  �لذين  �لرهط  هوؤالء  دون  لك  ذكرت  ما  و�طِو  �صبيًل، 
فاإين ل�صت �آمن �أن تد�خلهم �لنفا�صة من �أن تكون لكم �لرئا�صة 
فين�صبون له �حلبائل، ويبغون له �لغو�ئل، و�إنهم فاعلون ذلك، 
قبل  �ملوت جمتاحي  �أعلم �أن  �أين  ولوال  �صك،  �أبناوؤهم غري  �أو 
مبعثه ل�صرت بخيلي ورجلي حتى �أ�صري يرثب د�ر ملكي، فاإين 
��صتحكام  �أن يرثب  �ل�صابق  و�لعلم  �لناطق،  �لكتاب  يف  �أجد 
�الآفات،  �أقيه  �أين  ولوال  قربه،  ومو�صع  ن�صرته،  و�أهل  �أمره، 
و�أحذر عليه �لعاهات، الأعلنت على حد�ثة �صنه �أمره، والأوطاأت 
على �أ�صنان �لعرب كعبه، ولكن �صاأ�صرف ذلك �إليك، عن غري 
تق�صري مبن معك، ثم دعا بالقوم، فاأمر لكل رجل منهم بع�صرة 
�أعبد �صود، وع�صر �إماء �صود، وحلتني من حلل �لربود، وخم�صة 
�أرطال ذهب، وع�صرة �أرطال ف�صة، ومائة من �الإبل، و�أمر لعبد 

�ملطلب بع�صرة �أ�صعاف ذلك.

بفكري حينها  يدور  ما  وكل  ملكاين  ورجعت  �لورقة  �ختفت 
ق�صة �صلمان �لفار�صي -ر�صي �هلل عنه-، حيث قال كنت رجًل 
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 ، َجٌيّ لها:  يقال  قرية منها  �أهل  �أ�صبهان من  �أهل  ا من  فار�صًيّ
وكان �أبي ِدْهَقاَن قريته، وكنت �أحب خلق �هلل �إليه، فلم يزل به 
ب�ش �جلارية، و�جتهدت  حبه �إياي حتى حب�صني يف بيته كما حُت
يف �ملجو�صية حتى كنت قطن �لنار �لذي يوقدها ال يرتكها تخبو 
ْيَعٌة عظيمة، قال: ف�صغل يف بنيان له يوًما. �صاعة، وكانت الأبي �صَ

�ليوم  هذ�  بنياين  يف  �صغلت  قد  �إين   ، ُبَنّي يا  يل:  فقال   
يريد،  ما  ببع�ش  فيها  و�أمرين  ها!  ِلْع َفاَطّ فاذهب  عن �صيعتي، 
�لن�صارى  كنائ�ش  بكني�صة من  �أريد �صيعته، فمررت  فخرجت 
�أمر  ما  �أدري  ال  وكنت  ي�صلون،  وهم  فيها  �أ�صو�تهم  ف�صمعت 
و�صمعت  بهم  مررت  فلما  بيته،  يف  �إياي  �أبي  حلب�ش  �لنا�ش 
ر�أيتهم  فلما  ي�صنعون،  ما  �أنظر  عليهم  دخلت  �أ�صو�تهم 
�أعجبتني �صلتهم، ورغبت يف �أمرهم، وقلت: هذ� و�هلل خري 
من �لذي نحن عليه، فو�هلل ما تركتهم حتى غربت �ل�صم�ش، 

وتركت �صيعة �أبي ومل �آتها، فقلت لهم: �أين �أ�صل هذ� �لدين؟

قالو�: بال�صام.

ثم رجعت �إىل �أبي وقد بعث يف طلبي و�صغلته عن عمله كله، 
فلما جئته...

قال: �أي بني، �أين كنت؟ �أمل �أكن عهدت �إليك ما عهدت؟ 

، مررت بنا�ش ي�صلون يف كني�صة لهم، فاأعجبني  قلت: يا �أبِت
ما ر�أيت من دينهم، فو�هلل ما زلت عندهم حتى غربت �ل�صم�ش.
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 قال: �أي بني، لي�ش يف ذلك �لدين خري، دينك ودين �آبائك 
خري منه. 

قلت: كل، و�هلل �إنه خلري من ديننا. 

� ثم حب�صني يف بيته. قال: فخافني فجعل يف رجلي قيًد

 وبعثت �إىل �لن�صارى فقلت لهم: �إذ� قدم عليكم ركب من 
� من �لن�صارى، فاأخربوين بهم، فقدم عليهم ركب  �ل�صام جتاًر
من �ل�صام جتار من �لن�صارى، فاأخربوين بقدوم جتار، فقلت 
لهم: �إذ� ق�صو� حو�ئجهم و�أر�دو� �لرجعة �إىل بلدهم فاآذنوين 

بهم. 

فلما �أر�دو� �لرجعة �إىل بلدهم �ألقيت �حلديد من رجلي، 
من  قلت:  قدمتها  فلما  �ل�صام،  حتى قدمت  معهم  خرجت  ثم 

�أف�صل �أهل هذ� �لدين؟

 قالو�: �الأُ�ْصُقُفّ يف �لكني�صة. 

�أن  و�أحببت  �لدين،  هذ�  يف  رغبت  قد  �إين  فقلت:  فجئته، 
�أكون معك �أخدمك يف كني�صتك، و�أتعلم منك و�أ�صلي معك.

 قال: فادخل!

 فدخلت معه، فكان رجل �صوء ياأمرهم بال�صدقة ويرغبهم 
يعطه  ومل  لنف�صه،  �كتنزه  ا  �صيًئ منها  �إليه  فاإذ� جمعو�  فيها، 
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ا  بغ�صً و�أبغ�صته  ذهب،  من  لل  ِق �صبع  جمع  حتى  �مل�صاكني 
� ملا ر�أيته ي�صنع.  �صديًد

قال: ثم مات، فاجتمعت �إليه �لن�صارى ليدفنوه، فقلت لهم: 
�إن هذ� كان رجل �صوء، ياأمركم بال�صدقة ويرغبكم فيها، فاإذ� 
�صيًئا،  منها  �مل�صاكني  يعِط  ومل  لنف�صه،  �كتنزها  بها  جئتموه 

قالو�: وما علمك بذلك؟ قلت: �أنا �أدلكم على كنزه.

 قالو�: فدلنا عليه!

 قال: فاأريتهم مو�صعه، فا�صتخرجو� منه �صبع قلل مملوءة 
�، قال: ف�صلبوه  ا، فلما ر�أوها قالو�: و�هلل ال ندفنه �أبًد ذهًبا وورًق
ثم رجموه باحلجارة، ثم جاءو� برجل �آخر فجعلوه مكانه، فما 
يف  و�أزهد  منه،  �أف�صل  �أنه  ى  �أََر �خلم�ش  ي�صلي  رجًل  ر�أيت 
� منه، فاأحببته  �لدنيا، وال �أرغب يف �الآخرة، وال �أد�أب ليًل ونهاًر

ا، ثم ح�صرته �لوفاة. ا مل �أحبه من قبله، فاأقمت معه زماًن حًبّ

�أحبه  ا مل  حًبّ فاأحببتك  كنت معك  �إين  يا فلن،  له:  قلت   
بي؟  تو�صي  من  فاإىل  �لوفاة،  ح�صرتك  وقد  قبلك،  من   � �أحًد

وما تاأمرين؟ 

� �ليوم على ما كنت عليه،  قال: �أي بني، و�هلل ما �أعلم �أحًد
رجًل  �إال  عليه  كانو�  ما  �أكرث  وتركو�  وبدلو�  �لنا�ش  لقد هلك 

ْق به! باملو�صل وهو فلن، وهو على ما كنت عليه، َفاحْلَ
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 قال: فلما مات وَغَيَّب حلقت ب�صاحب �ملو�صل، فقلت له: يا 
فلن، �إن فلًنا �أو�صاين عند موته �أن �أحلق بك و�أخربين �أنك 

على �أمره.

 فقال يل: �أقم عندي! قال: فاأقمت عنده، فوجدته خري رجل 
على �أمر �صاحبه، فلم يلبث �أن مات، فلما ح�صرته �لوفاة، قلت 
بك،  باللحاق  و�أمرين  �إليك  بي  �أو�صى  فلًنا  �إن  فلن،  يا  له: 
وما  تو�صي بي؟  فاإىل من  ترى،  وقد ح�صرك من �أمر �هلل ما 

تاأمرين؟ 

قال: �أي بني، و�هلل ما �أعلم رجًل على مثل ما كنا عليه �إال 
ْق به!  يِبنَي وهو فلن، َفاحْلَ رجًل بَن�صِ

فجئت  ن�صيبني،  ب�صاحب  حلقت  وَغَيّب،  مات  فلما  قال: 
فاأخربته مبا جرى وما �أمرين به �صاحبي.

قال: فاأقم عندي! فاأقمت عنده، فوجدته على �أمر �صاحبيه، 
فلما  �ملوت،  به  نزل  �أن  لبث  ما  فو�هلل  رجل،  خري  مع  فاأقمت 
ا كان �أو�صى بي �إىل فلن، ثم  ح�صر قلت له: يا فلن، �إن فلًن

�أو�صى بي فلن �إليك، فاإىل من تو�صي بي؟ وما تاأمرين؟ 

�آمرك  �أمرنا  على  بقي   � �أعلم �أحًد ما  و�هلل  بني،  �أي  قال: 
، فاإنه على مثل ما نحن عليه، فاإن  َة وِرَيّ �إال رجًل بَعُمّ �أن تاأتيه 

؛ فاإنه على مثل �أمرنا.  ِتِه �أحببت َفاأْ
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و�أخربته  عمورية،  ب�صاحب  حلقت  وَغَيَّب  مات  فلما  قال: 
خربي.

�أ�صحابه  هدي  على  رجل  عند  فاأقمت  عندي!  �أقم  فقال: 
و�أمرهم، وكنت �كت�صبت حتى كانت يل بقر�ت وغنيمة. 

فلن،  يا  له:  قلت  ح�صر  فلما  �هلل،  �أمر  به  نزل  ثم  قال: 
�إين كنت مع فلن فاأو�صى بي �إىل فلن، و�أو�صى بي فلن �إىل 
فلن، و�أو�صى بي فلن �إىل فلن، و�أو�صى بي فلن �إليك، فاإىل 

من تو�صي بي؟ وما تاأمرين؟ 

�أحد  كنا عليه  ما  �أ�صبح على  �أعلم  ما  و�هلل  بني،  �أي  قال: 
من �لنا�ش �آمرك �أن تاأتيه، ولكنه قد �أظلك زمان نبي مبعوث 
بني  �أر�ش  �إىل   � �لعرب مهاجًر باأر�ش  يخرج  �إبر�هيم،  بدين 
َتنْيِ بينهما نخل، به علمات ال تخفى، ياأكل �لهدية وال ياأكل  َحَرّ
�ل�صدقة، بني كتفيه خامت �لنبوة، فاإن ��صتطعت �أن تلحق بتلك 

�لبلد َفاْفَعْل. 

، فمكثت بعمورية ما �صاء �هلل �أن �أمكث،  قال: ثم مات وَغَيَّب
ثم مر بي نفر من كلب جتار، فقلت لهم: حتملوين �إىل �أر�ش 
نعم.  قالو�:  هذه؟  وغنيمتي  هذه  بقر�تي  و�أعطيكم  �لعرب 
�لقرى  و�دي  بي  قدمو�  �إذ�  حتى  وحملوين،  �إياها  فاأعطيتهم 
ظلموين فباعوين لرجٍل من يهود، فكنت عنده ور�أيت �لنخل، 
َيِحْق يل  �أن يكون �لبلد �لذي و�صف يل �صاحبي، ومل  ورجوت 
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�ملدينة  له من  عم  �بن  قدم عليه  عنده  �أنا  فبينما  نف�صي،  يف 
فابتاعني منه، فاحتملني �إىل �ملدينة، فو�هلل  بني قريظة  من 
ما هو �إال �أن ر�أيتها فعرفتها ب�صفة �صاحبي فاأقمت بها، وبعث 
�هلل ر�صوله فاأقام مبكة ما �أقام ال �أ�صمع له بذكر، مع ما �أنا فيه 
، ثم هاجر �إىل �ملدينة فو�هلل �إين لفي ر�أ�ش نخلة  ِقّ من �صغل �لِرّ
ل�صيدي، �أعمل فيه بع�ش �لعمل و�صيدي جال�ش، �إذ �أقبل �بن عم 

له حتى وقف عليه.

ة! و�هلل �إنهم �الآن ملجتمعون   فقال فلن: قاتَل �هلُل بني َقْيَل
بقباء على رجل قدم عليهم من مكة �ليوم يزعمون �أنه نبي. 

و�ء حتى ظننت �أين �صاقط  قال: فلما �صمعتها �أخذتني �لُعَر
�أقول البن عمه ماذ�  على �صيدي، ونزلت عن �لنخلة، فجعلت 
لك  ما  وقال:  �صديدة،  لكمة  فلكمني  �صيدي  فغ�صب  تقول؟ 

ولهذ�؟! �أقبل على عملك! 

كان  وقد  قال،  عما  �أ�صتثبته  �أن  �أردت  �إمنا  �صيء،  ال  قلت: 
�صيء عندي قد جمعته، فلما �أم�صيت �أخذته ثم ذهبت به �إىل 
ر�صول �هلل وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: �إنه قد بلغني �أنك 
�أ�صحاب لك غرباء ذوو حاجة، وهذ� �صيء  رجل �صالح معك 
كان عندي لل�صدقة، فر�أيتكم �أحق به من غريكم، فقربته �إليه، 
فقال ر�صول �هلل الأ�صحابه: »كلو�!«، و�أم�صك يده هو فلم ياأكل. 
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فجمعت  عنه  �ن�صرفت  ثم  و�حدة،  هذه  نف�صي:  يف  فقلت 
�إين  فقلت:  به  ثم جئته  �ملدينة،  ر�صول �هلل �إىل  ل  �صيًئا، وحتّو
ر�أيتك ال تاأكل �ل�صدقة وهذه هدية �أكرمتك بها، فاأكل ر�صول 

�هلل منها و�أمر �أ�صحابه فاأكلو� معه. 

قال: فقلت يف نف�صي: هاتان �ثنتان، قال: ثم جئت ر�صول �هلل 
وهو ببقيع �لغرقد قد تبع جنازة من �أ�صحابه عليه �َصْمَلتان وهو 
جال�ش يف �أ�صحابه، ف�صلمت عليه، ثم ��صتدرت �أنظر �إىل ظهره 
هل �أرى �خلامت �لذي و�صف يل �صاحبي، فلما ر�آين ر�صول �هلل 
��صتدبرته، عرف �أين �أ�صتثبت يف �صيء و�صف يل، قال: فاألقى 
رد�ءه عن ظهره، فنظرت �إىل �خلامت فعرفته، فانكببت عليه 

له و�أبكي.  �أَُقِبّ

ْل!« َوّ فقال ر�صول �هلل: »حَتَ

�بن  يا  حدثتك  كما  حديثي  عليه  فق�ص�صت  فتحولت،   
عبا�ش، فاأعجب ر�صول �هلل �أن َي�ْصَمَع ذلك �أ�صحاُبه.

م�صكت  و�صريًعا  �الآن،  و�أكرث  �أكرث  تتجلى  �لروؤيا  �أ�صبحت 
�صفحة �أخرى.

:
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الورقة السابعة
)بنو إسرائيل(

�لتاريخ: 2500 قبل �مليالد. 

�ملوقع: فل�سطني. 

�أبيهما،  بدفن  يقومان  يبكيان  نبيان  وبجو�ره  فر  قد ُح قرب 
و�ل�صلم-،  �ل�صلة  وعلى نبينا  -عليه  �الأنبياء  �أبو  مات  فقد 
ودفنه �بناه، ثم �رحتل كل منهما �إىل مكانه، وم�صت �مل�صاهد 
�صريعة، فاأنا ذ� �صوف �أ�صف لكم ما ر�أيت، �صكن �إ�صماعيل مكة 
فل�صطني  و�صكن  ن�صمة،  �لوحيدة  �الثنا ع�صر وبنته  هو و�أوالده 

�إ�صحاق وولد�ه �لتو�أمان �لعي�ش ويعقوب.
هو  �إ�صماعيل  ن�صل  وكان  �ل�صنو�ت  و�ل�صهور  �الأيام  وم�صت 
�لعرب، وتزوج �لعي�ش من ن�صمة بنت �إ�صماعيل و�أجنب �لروم، 

و�أجنب يعقوب بني �إ�صر�ئيل!
من  و�ل�صلم-  �ل�صلة  نبينا  وعلى  -عليه  يعقوب  �نتقل 
فل�صطني �إىل م�صر وجاءت يعقوب �صكر�ت �ملوت، فجمع �أوالده 

وبد�أ يتحدث معهم.
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�أن  لها  �صاء �هلل  �صتكون فيكم �لنبوة ما  �أبنائي  يا  يعقوب: 
تكون، ثم ينزع �هلل منكم هذه �خلريية وتنقطع �لنبوة منكم، 
و�آخر نبي فيكم هو �مل�صيح، وبعده ياأتي �لنبي �الأعظم من ن�صل 

عمكم �إ�صماعيل!

يعقوب: {َما َتْعُبُدوَن ِمن َبْعِدي}.

ـًها 
َ
ـَه آبَائَِك إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إِل

َ
ـَهَك َوإِل

َ
�أبناءه: {َنْعُبُد إِل

ُ ُمْسلُِموَن}.
َ

ُْن ل َواِحًدا َونَ

ثم مات يعقوب -عليه وعلى نبينا �ل�صلة و�ل�صلم- ودفنه 
�أبناوؤه.

ا �إىل نهر ال ماء فيه على �صفته ق�صر  ينتقل �ملنظر �صريًع
م�صيد وجو�ٍر يتبخرتن يف دهاليز �لق�صر، يقرتب �ملنظر �أكرث 
مملكته،  �أكابر  حوله  عر�صه،  على  جال�ش  ملك  و�إذ�  فاأكرث، 

ويتحاورون معه عن جفاف �لنهر.

فقال �لقوم: �أيها �مللك �لعظيم فرعون ها �أنت ترى جفاف 
على  ونخ�صى  �لبهائم،  وماتت  �ملحا�صيل  هلكت  فقد  �لنيل، 

�أنف�صنا و�أطفالنا من �لهلك.

فرعون: وماذ� تريدون �أن �أ�صنع لكم؟ 

فقال �لقوم: �أجر لنا �لنيل و�إال �تخذنا �إلًها غريك؟ 

فقال لهم فرعون: �خرجو� و�أنا �صوف �أجريه لكم!
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 فخرجو�...
فاأل�صق  كلمه،  ي�صمعون  وال  يرونه  ال  حيث  عنهم  فتنحى 
�إين  �للهم  �ل�صماء وقال:  نحو  بال�صبابة  و�أ�صار  باالأر�ش  خده 
�أنك  �أعلم  و�إين  �صيده،  �إىل  �لذليل  �لعبد  �إليك خروج  خرجت 

تعلم �أنه ال يقدر على �إجر�ئه �أحد غريك فاأجره!
وما م�صت �إال حلظات حتى �صمع �صوت جريان �لنيل، وكان 
جاءهم  ذ�ك  حدث  وحينما  �لرعد،  وكاأنه  �ملاء  �صوت خرير 

فرعون وقال لهم: �إين قد �أجريت لكم �لنيل!
�لقوم  ثم خرج  �هلل،  من دون  يعبدونه   � �صجًد له  فخرو�   
لفرعون  رجل  وجاء  �إال  خرجو�  �إن  وما  فرعون،  بقوة  يهللون 
و�أذن له فرعون يف �لدخول فقال له: �أيها �مللك �أعني على عبد 

يل! 
قال فرعون: فما ق�صته؟

وخولته  عبيدي،  على  ملكته   � عبًد يل  �إن  �لرجل:  قال 
مفاتيحي، فعاد�ين و�أحب من عاد�ين، وعادى من �أحببت.

�صبيل  عليه  يل  كان  لو  عبدك  �لعبد  بئ�ش  فرعون:  قال 
الأغرقته يف بحر �لقلزم.

قال له �لرجل: �أيها �مللك �كتب يل بذلك كتاًبا، فدعا بكتاب 
من  فاأحب  �صيده،  يخالف  �لذي  �لعبد  جز�ء  ما  فكتب  ودو�ة، 

عادى وعادى من �أحب �إال �أن يغرق يف بحر �لقلزم.
This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


90

قال �لرجل: �أيها �مللك �ختمه يل! 

فختمه فرعون ثم دفعه �إليه فاأخذ �لرجل �لكتاب و�ن�صرف.

مرت م�صاهد �أخرى �صريعة، مل �أ�صتطع �أن �أحفظ منها �صيًئا 
حتى ��صتقر �ملنظر على فرعون وهو على عر�صه ي�صرخ يف �مللأ 
مفزعة  �أحلًما  �أرى  لهم:  قائًل  �صديد،  بغ�صب  حوله  �لذي 

تطاردين نائًما ويقظاًنا!

�مللأ: وماذ� ترى �أيها �مللك �لعظيم فرعون؟

فرعون: �أرى و�أنا نائم رجل يدخل علّي ق�صري وبيده ع�صا 
في�صربني على ر�أ�صي، ثم �أرى �الأر�ش قد �ن�صقت و�بتلعتني يف 
جوفها، ويا ليت �الأمر وقف على هذ�، فعندما �أ�صتيقظ �أ�صمع 
من  فتى  يد  على  ملكك  زو�ل  )قرب   : قائًل �أذين  يف  هاتًفا 

�إ�صر�ئيل(.

�لروؤيا،  تاأويل  نعلم عن  �مللأ: �أيها �مللك �لعظيم فرعون ال 
ولكن ��صمح لنا �أن ناأتيك باملعربين! 

وما لبثو� �إال قليًل حتى ح�صر �ملعربون، ثم �نحنو� تعظيًما 
لفرعون، ثم قالو�: ما هي �لروؤيا �لتي تريد منا تف�صريها �أيها 

�مللك؟

فرعون: �أرى و�أنا نائم رجل يدخل علي ق�صري وبيده ع�صا 
في�صربني على ر�أ�صي، ثم �أرى �الأر�ش قد �ن�صقت و�بتلعتني يف 
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قائًل: )قرب  �أذين  هاتًفا يف  �أ�صمع  �أ�صتيقظ  وعندما  جوفها، 
زو�ل ملكك على يد فتى من �إ�صر�ئيل(.

�أن هلكك ونهاية ملكك على يد فتى  �ملعربون: هذ� يعني 
من بني �إ�صر�ئيل.

عظم غ�صب فرعون �أيكون هلك ملكي و�أنا �إلهكم على يد 
�أ�صدر  فيهم،  �أ�صنع  ما  �أريكم  �صوف  �لعبيد،  هوؤالء  من  و�حد 

فرعون �لقر�ر بقتل كل مولود ذكر يف بني �إ�صر�ئيل.
فقال �مللأ: �أيها �مللك �حلكيم �إن فعلت هذ� لن ي�صبح لنا 
عبيد، ولن جند من يقوم بخدمتنا ونطرح عليك م�صورة ولكم 

�لقر�ر.
فرعون: وما هي م�صورتكم؟ 

�مللأ: نرى �أن يقتل يف عام كل من يولد من بني �إ�صر�ئيل من 
ا عن كل �ملولودين من  �لذكور، و�أن يكون �لعام �لتايل عفًو� عامًّ

�لذكور. 
ا مبا قيل له، فاأ�صار لهامان �أن نفذ  فرعون فهز ر�أ�صه �قتناًع

هذ� �لر�أي.
ثم مرت �أحد�ث �صريعة و�صاء �هلل �أن ينجب عمر�ن ولًد� يف 
عام �لعفو �صماه هارون، ثم �صاء �هلل ملك �مللوك �أن يكون مولد 
�أن  �لنا�ش  �لذكور، حتى يعلم  يقتل فيه  �لذي  �لعام  مو�صى يف 

�أمر �هلل نافذ، ولو �نقطعت �الأ�صباب وخالفته �لنو�مي�ش.
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�لنهر  �أمو�ج  تتقاذفه  �صندوق  حيث  ا  �صريًع �مل�صهد  �نتقل 
حتى �أ�صتقر �أمام �صاحة ق�صر فرعون �ملطلة على �لنهر بجو�ر 
بال�صندوق  ووجدت  فرعون  زوجة  �آ�صيا  فالتقطته  �ل�صجرة، 
ا عمره �أيام، فحملته �إىل فرعون، وقالت �أيها �مللك  طفًل ر�صيًع

لقد وجدت هذ� �لطفل على �صط �لنهر بجو�ر �لق�صر.

فرعون: ال بد �أنه من �أبناء بني �إ�صر�ئيل، يا حر��ش تعالو� 
و�قتلو� �لطفل!

ولًد�،  نتخذه  �أن  فع�صى  لدينا  �أطفال  ال  �مللك  �أيها  �آ�صيا: 
�نظر �إىل جماله و�إىل بر�ءته، نحن �صنعتني به وين�صاأ بق�صرك 

و�صيكون والوؤه لك. 

�مل�صهد،  وتر�قب  �أمره  ت�صتق�صي  مو�صى  �أخت  مرمي  كانت 
ليقمن  �ملر�صعات  �آ�صيا  �أح�صرت  �أحد،  بها  ي�صعر  �أن  دون 
و�حدة  �أي  من  ير�صع  �أن  ياأبى  �لطفل  �لطفل، ولكن  باإر�صاع 
�أدلكم على �أهل بيت يكفلونه  �أنا  فيهن، تقدمت مرمي، وقالت 
تاأتي  �أن  منها  �آ�صيا  فطلبت  نا�صحون،  حافظون  له  وهم  لكم 
�آ�صيا  �أم�صكت �الأم �لطفل ر�صع منها، فاأوكلت  باأمها، وعندما 

الأم �لطفل رعايته مقابل �أجر على ذلك.

مرت ملحات �صريعة ر�أيت فيها �لطفل يكرب ويرتعرع ما بني 
بلط ق�صر فرعون وبيت عمر�ن، وظل و�قع بني �إ�صر�ئيل كما 
هو يتجرعون �لذل و�لهو�ن على يد فرعون وجنده، وكل ما كان 
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يرتدد على �أل�صنتهم هو نبوءة عن رجل يخل�ش �صعب �هلل من 
بط�ش فرعون، ويخرجهم من �أر�ش م�صر �إىل �أر�ش فل�صطني.

وذ�ت مرة كان مو�صى -عليه وعلى نبينا �ل�صلة و�ل�صلم- 
مي�صي على حني غفلة من �أهل م�صر، و�إذ� برجلني يت�صارعان 
�أحدهما من بني �إ�صر�ئيل و�الآخر م�صري، فا�صتغاثه �لذي من 
قومه و��صتنجد به لينقذه من �مل�صري، ف�صربه مو�صى بقب�صة 

يده يف ذقنه فاأرد�ه قتيًل.

يتقاتل  �لرجل  نف�ش  مو�صى  يجد  �لتايل  �ليوم  ويف �صباح 
�إ�صر�ئيل  �آخر، وعندما ر�أى �لرجل �لذي من بني  مع م�صري 
مو�صى، �صرخ يا مو�صى �أغثني من ذلك �مل�صري، فتوجه مو�صى 
باجتاهه وهو غ�صبان، ويقول له �إنك لغوي مبني، وتوجه مو�صى 
ا كي ينقذ �لرجل للمرة �لثانية، فظن �لرجل �أن مو�صى  م�صرًع
قتلت  كما  تقتلني  �أن  �أتريد  له:  فقال  هو،  ي�صربه  كي  متوجه 
ا باالأم�ش؟ فرتك �مل�صري �لرجل و�نطلق ي�صيح �أن مو�صى  نف�ًص
هو �لذي قتل �مل�صري باالأم�ش، حتى ذ�ع �خلرب و�نت�صر، وو�صل 
�إىل ق�صر فرعون، و�لذي �أمر باجتماع طارئ مع ملأه ليدر�ش 
مو�صى، �أخذ �خلرب  قتل  على  فيه  �الإجماع  و�لذي كان  �الأمر، 
�أحد �لرجال وطار به �إىل مو�صى، ون�صحه باخلروج من م�صر، 

الأن �لقوم �أ�صدرو� �الأمر بقتله. 

مرتقب،  وهو  م�صر  من  �خلروج  �إىل  مو�صى  �خلوف  دفع 
�أواًل،  �أر�ش �الأنهار و�حلد�ئق و�خل�صار والذ باهلل  ا خلفه  تارًك
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ثم جزيرة �لعرب، حيث �ختار منها �أر�ش مدين، وما �إن و�صلها 
و�إبلهم  �أغنامهم  ي�صقون  � من �لنا�ش  مو�صى فوجد جمًعا كثرًي
�أغنامهما،  حتب�صا  �أن  حتاوالن  �مر�أتان  عنهم  وبعيد  �ملاء، 
�أنهما  فاأخربتاه  �أمرهما،  عن  و�صاألهما  مو�صى  �إليهما  فتوجه 
�إذ� �نتهى �لرجال، وياأتيان هما الأن  �إال  ال ت�صتطيعان �ل�صقاية 
�أباهما �صيخ كبري طاعن بال�صن، وبدون تردد �صقى مو�صى لهما، 
�لذهن  �صارد  بظلها  ي�صتظل  �صجرة  حتت  وجل�ش  تركهما  ثم 
متعب �جل�صم، يحمل �لهم و�لغم، فقري بل مال، م�صافر بل 
�أني�ش، وحيد بل �أهل، غريب بل منعة، فتوجه بب�صره لل�صماء 

ِقٌي}.
َ
َّ ِمْن َخْيٍ ف َت إِلَ

ْ
نَزل

َ
 لَِما أ

ِّ
وقال: {َربِّ إِن

وفوجئ  فورية،  لدعوته  وجل-  -عز  �هلل  ��صتجابة  فكانت 
مو�صى بفتاة تتجه نحوه يف حياء جم، وحدثته على ��صتحياء، 
و�أخربته �أن �أباها يريد �أن يقابلك فيجزيك �أجر ما �صقيت لنا، 
فقام مو�صى وتقدم وقال للفتاة �صوف �أم�صي وتكونني �أنِت خلفي 

فتعلميني �لطريق بح�صو�ت تلقيها يل.

فلما و�صل مو�صى للبيت وقابل �ل�صيخ وق�ش عليه �أمره، قال 
�إحدى  وتناجت  �لقوم �لظاملني،  �ل�صيخ ال تخف جنوت من  له 
قوته  على  ودللت  ��صتئجاره،  منه  وطلبت  �أبيها،  مع  �لفتاتني 
�مل�صي خلفه  �صقايته وحني طلب منها  و�أمانته مبا حدث حني 

تدله على �لبيت.

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


95

�أن  �أريد  له  قال  ثم  �حلديث  مو�صى  مع  �ل�صيخ  ��صتكمل 
�أزوجك �إحدى �بنتي هاتني، فقال مو�صى: لي�ش معي ما �أتزوج 
و�إن  �أعو�م،  ثمانية  تر�فقني  �أن  �ملهر  �صيكون  �ل�صيخ:  به، قال 

�أمتمتها ع�صرة �أعو�م فمن عندك.

و�هلل  نتفق  ذلك  على  له:  وقال  ذلك،  على  مو�صى  فو�فق 
على ما نقول وكيل، ولكن �أنا غري ملزم باإمتام �لع�صر �صنو�ت 

و�التفاق على ثمانية، فاأ�صار �ل�صيخ بر�أ�صه �أي نعم هو كذلك.

�لعر�ش  ثم ظهر  حويل  من  و�أحقابها  �ل�صحر�ء  �ختفت   
ا ينظر يف كرب ملن حوله )�أنا ربكم �الأعلى(،  وعليه فرعون قائًم
ت�صارعت �مل�صاهد بجمال يحمل �لرعب، فر�أيت �لبحر م�صقوًقا 
وبني �إ�صر�ئيل تعرب من خلله على طريق ياب�ش وعلى جانبيه 
�الأخرى  للجهة  و�صلو�  �إن  وما  كاجلبال،  �ملاء  من  �صور�ن 
وفرعون وجنده يتبعونهم حتى �صرب �لبحر بالع�صي و�نطبق 
عليهم، و�إذ بي �أرى عن كثب فرعون وهو ي�صارع �لغرق و�ملوج 
�ملتلطم، يلعب به كدمية، وهو يقول �آمنت باأن ال �إله �إال �لذي 
، ويف يده �لكتاب  �آمنت به بنو �إ�صر�ئيل، فوجدت يف فمه وحًل

�لذي به حكمه خمتوم بختمه، ثم غا�ش �إىل قعر �لبحر.

�أر�ش  �أ�صرمت ت�صيء بقعة من  تلى هذ� �مل�صهد نري�ن قد 
فلة، وبني �إ�صر�ئيل جمتمعون حول حلقة �صاجدين ويف و�صط 
�حللقة عجل ذهبي، يعبدونه من دون �هلل، ي�صدر هذ� �لعجل 
ياأتي مو�صى ومعه �صبعون رجًل، فريى  �صوت خو�ر، ثم فجاأة 
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�ألو�ًحا  ويلقي  مو�صى  غ�صب  فيتاأجج  للعجل،   � �صجوًد قومه 
ا نحو هارون، فيم�صك ب�صعر  ذهبية كانت بيده، ويتجه م�صرًع
�أن  منعك  ما  هارون  يا  له:  ويقول  بقوة،  ويهزه  وحليته  ر�أ�صه 

متنعهم عن �صركهم هذ�؟

فتنتم،  �أنكم  لهم  وقلت  هذ�  عن  نهيتهم  لقد  قال  هارون: 
و�أخربتهم �أن ربهم هو �هلل �لذي �أجناهم من فرعون وملأه، 
وكررت عليهم �تبعوين و�أطيعو� �أمري، ولكن �لقوم ��صت�صعفوين 
يا مو�صى، وقالو� �أنهم �صيظلون عاكفني على عبادة �لعجل حتى 

ترجع.

مو�صى: من �لذي �صنع لهم �لعجل؟

هارون: �ل�صامري.

يا  ويحك  قائًل:  �ل�صامري  �إىل  ا  غ�صباًن مو�صى  فيتجه 
�صامري ماذ� فعلت؟

فرق  حينما  �إ�صر�ئيل  بني  ه  يَر مل  ما  ر�أيت  قد  �ل�صامري: 
من  قب�صة  فاأخذت  فر�صه،  على  جربيل  ر�أيت  فقد  �لبحر، 
�لرت�ب من �أثره، و�صنعت عجًل م�صبوًكا من حليهم، ثم �ألقيت 

عليه �الأثر فاأخرج �خلو�ر، وهذ� ما �صولت يل نف�صي.

�أن  ولوال  تخلفه،  لن  لك   � هناك موعًد فاإن  �ذهب  مو�صى: 
من يقتلك غريي لقتلتك، ولكن نهايتك تكون على يد �آخر نبي 
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�أ�صللت به قومي الأحرقنه  �إ�صر�ئيل، �أما �لعجل �لذي  من بني 
والأن�صفنه يف �لبحر ن�صًفا.

يتغري �مل�صهد وينزل مو�صى خطيًبا يف قومه، ويقول لقومه 
مرة  �آخر  هذه  �أن  يل  وقال   ،� توًّ ربي  كلمت  لقد  �لنا�ش  �أيها 
معي،  تقاتلو�  �أن  منكم  طلبتم  �أن  بعد  �لنا�ش  �أيها  �صيكلمني، 
فقلتم �ذهب �أنت وربك فقاتل �إنا هاهنا قاعدون، فقد حكم 
�هلل عليكم باأربعني �صنة تتيهون يف هذه �الأر�ش، و�أن فل�صطني 
حمرمة عليكم طيلة هذه �ملدة، يا بني �إ�صر�ئيل كتب �هلل لكم 
�أن تف�صدو� يف �الأر�ش مرتني، وتعلو مع �لف�صاد �لثاين يف �آخر 
لكم  �أقول  �صوف  �إ�صر�ئيل  بني  يا   ،� ف�صاًد� كبرًي  � علًو �لزمان 
�الآن �أعظم نبوءة وهي �آخر �لو�صايا �لتي �أمرين �هلل بتبليغكم 
�إياها، فكونو� لها حافظني حمافظني، قال �هلل: �أنه يقيم لكم 
ا، ويكون كلم �هلل يف فمه، فيكلمكم بكل  من بني �إ�صماعيل نبيًّ
ما يو�صيه به �هلل، ويتوعد �لذي ال ي�صتجيب لكلمه فهو ينتقم 

منه.

�آخر  يف  �لفر��ش  على  م�صجى  مو�صى  حيث  �مل�صهد  ينتقل 
نون  بن  يو�صع  وغلمه  �إ�صر�ئيل  بنو  وحوله  حياته،  حلظات 
بجو�ره، فقال له يا يو�صع، بعد �أن مات �أخي ووزيري هارون، �أَِكُل 
�ملهمة �إليك لدخول �الأر�ش �ملقد�صة، و�إين �أو�صيك �أن تدفنني 
بعد رمية بحجر من �الأر�ش �ملقد�صة، ثم �صهد هلل بالوحد�نية 
و�أ�صلم روحه هلل -عز وجل-، فطويت �الأر�ش بهم حتى �أ�صبحو� 
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وقفو�  ثم  ودفنوه  وغ�صلوه  كفنوه  ثم  �ملقد�صة،  �الأر�ش  بجانب 
و�صلو� عليه هناك على رمية بحجر عند �لكثيب �الأحمر.

:
تل�صى كل �صيء ورجعت لتلك �ل�صاحة �لفارغة، و�لطاولة 
�أ�صئلة  بد�خلي  و�أنا  �خل�صبي،  �لكتاب  عليها  ي�صتقر  �لذي 

�صارخة، ترتدد يف نف�صي!

ملاذ� مل يقم مو�صى بقتل �ل�صامري؟

وهل يا ترى �لتور�ة �ملحرفة �ملتو�جدة �الآن، لو بحثت فيها 
ا مما قاله عن ذلك �لنبي �لذي هو بل �صك حممد  �صاأجد �صيًئ

-�صلى �هلل عليه و�صلم-؟

ما �ملر�د من �أن �لعلو �لكبري يكون معه �إف�صاد؟

�لقد�ش  ن�صر  نبوخذ  دخول  عند  كان  �الأول  �الإف�صاد  هل 
و��صتحللها؟ 

هل �صاأجد �أجوبة على هذه �الأ�صئلة يف ذلك �لكتاب �خل�صبي 
�أم �أن �لنهاية �صتكون كالكثري من �لكتب �صادمة تنتهي بدون 

�أن ت�صفي �ل�صدور؟ 

وماذ� عن ورقة �لكاهن �لتي كانت �أول ورقة، هل �صاأجد ما 
يكملها؟
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ماذ� عن و�دي يزرعيل �لذي ذكره �أ�صعياء؟

كيف  تنتابني،  و�حلرية  بر�أ�صي،  تع�صف  و�الأ�صئلة  جل�صت 
يل �أن �أفك طل�صم هذ� �لرتتيب �لذي بد�أ وورقة من �ملا�صي 
ما هذه �حلرية  �صحيق،  ما�ش  �إىل  �لتالية  ثم �ألقتني  �لقريب 

تارة باالأمام وتارة باخللف!

كنت بد�أت �أتوقع �ل�صفحات �لتالية لكن �الآن بد�أت �أخبط 
خيار  ال  ولكن  �لرتتيب،  على طريقة  �أ�صتقر  ومل  �أخرى،  مرة 

�أمامي �إال �أن �أفتح �لورقة �لتالية.

:

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


101

الورقة الثامنة
)يوشع(

�لتاريخ: 1500 قبل �مليالد. 

�ملوقع: فل�سطني.

زوبعة من �لرياح جتتاح �ل�صحر�ء، و�لغبار يرتفع حتى �أن 
�ل�صم�ش ال ترى، كان �لنهار ذ� لون �أحمر، وو�صط هذه �الأجو�ء 
بج�صمي  و�خرتقت   ،� �قرتبت رويًد� رويًد ر�أيت خيمة،  بالكاد 
جد�ر �خليمة الأجد نف�ش �لغلم �لذي كان بجانب مو�صى عند 
ا كان يبدو �أنه بالعقد �ل�صاد�ش  موته �إال �أنه �أ�صبح رجًل تقريًب
من عمره وحوله نفر من بني �إ�صر�ئيل يحدثهم، و�أول ما �صمعته 
كانت هذه �جلملة: »�ليوم �أمتمنا �الأربعني �صنة غري منقو�صة«.

وهنا قلت لنف�صي ما �حلكاية؟ وما �ملر�د؟ الأول مرة �أم�صك 
ورقة من هذ� �لكتاب �خل�صبي ويت�صل�صل �لزمن برتتيبه، وعلى 
�أَر ما تخبئه هذه �لورقة، قطع حبل  يا نف�صي دعيني  �أي حال 
ا يا بني �إ�صر�ئيل  �أفكاري خروج يو�صع من �خليمة، وقال �صارًخ
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�أكملنا  هلم �جتمعو� ها هنا فقد �نك�صف عقاب �هلل عنا فقد 
مدة �لعقاب.

ومع هذه �لكلمات �صكن �لريح، و�نك�صف �لغبار و�أ�صبح �جلو 
ا، و�جتمعت بنو �إ�صر�ئيل حول يو�صع لت�صمع منه كلماته. �صافيًّ

يو�صع: يا بني �إ�صر�ئيل ك�صف �هلل عنكم �لعقاب �لذي كنتم 
ت�صتحقونه بالتيه يف هذه �الأر�ش �لقاحلة، وليتكم تعلمتم �لدر�ش 
�، �إن �الأمة ال حتتاج رجًل عظيًما كي تنت�صر، فلقد كان  جيًد
بينكم نبي من �لعظماء �خلم�صة، ولكن كان م�صريكم �لف�صل 
رغم عظم �لقائد، �أيها �لنا�ش �إن �لقوة لي�صت بالبدن، و�إمنا 
�أن هذه �لدنيا  ولتعلمو�  باالإميان �لذي يكمن يف �لقلب،  �لقوة 
�إميان  وبني  و�لباطل،  على حرب بني �حلق  قائمة  �ختبار  د�ر 
تغريت  وكفر،  خال�ش  �إميان  بني  �ملعركة  كانت  و�إذ�  وكفر، 
�لنو�مي�ش و�لقو�نني فل وزن لعدد �لباطل مهما كرث، وال وزن 
لقوة �لباطل مهما ثقل، الأن �صاعتها تكون �ملعركة بني �هلل من 
جانب، وبني �لكفر من جانب �آخر، �ل�صرط يا بني �إ�صر�ئيل هو 

حتقيق �الإميان باهلل.

: لعلكم �الآن تذكرون قبح ما فعل �آباوؤكم،  يو�صع يكمل قائًل
فلقد كان حكمة �هلل عظيمة �أن نتيه يف هذه �الأر�ش حتى يتبدل 
ذ�ك �جليل �خلو�ر، �لذي قال ملو�صى �ذهب �أنت وربك فقاتل 

�إنا ها هنا قاعدون. 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


103

ويف هذه �للحظة بكت �جلموع �لتي كانت ت�صمع كلم يو�صع 
و�أكمل يو�صع كلمه قائًل:

�، ولن  كفكفو� دموعكم و�م�صحوها! فلن ي�صنع �لبكاء ن�صًر
وتقاتلونهم  باأ�صكم  �أعد�وؤكم  يَر  مل  �إذ�  كالن�صاء  بكاوؤكم  ينفع 

كالرجال!
فقد �أزف �لوقت وحان، و�إنا لنا مع بني كنعان يف فل�صطني 
حرب، نكون على حق، وهم على �لباطل و�إن �هلل لنا�صرنا ال 

حمالة.
�صكت يو�صع قليًل ثم نظر للأر�ش، ثم رفع ر�أ�صه لل�صماء، 

ثم وجه نظره �صوب بني �إ�صر�ئيل و�أكمل كلمه: 
يا بني �إ�صر�ئيل نحن �الآن نقاتلهم ونحن �أهل حق وهم �أهل 
�أهل  تقاتلونهم وهم  باطل، ولكن �آخر �لزمان ينقلب �مليز�ن، 

حق و�أنتم �أهل باطل!
علمة �لده�صة ترت�صم على وجوه �لقوم، ويخرج �صوت من 

بينهم مل �أ�صتطع حتديد قائله: كيف هذ� يا نبي �هلل؟ 
�أتباًعا  له  يكونون  �لزمان  �آخر  نبي  خروج  بعد  لهم:  قال 
يف  وجوههم  فتنغم�ش  �حلق  �أهل  فينقلب  تتبعونه،  ال  و�أنتم 
�لباطل، وينت�صل �هلل �أهل �لباطل ويخرجهم من �لظلمات �إىل 
م�صردين يف �الأر�ش  تكونو�  طويل  زمن  مي�صي  ثم  نور �حلق، 

خلله، فتجتمعون وتقاتلونهم. 
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��صتعدو�  �إ�صر�ئيل  بني  يا   : قائًل و�أكمل  قليًل  �صكت  ثم 
�الأر�ش  و�لهدف دخول  �هلل-  �صاء  -�إن   � غًد نتحرك  ف�صوف 

�ملباركة �ملقد�صة.

دخل �لليل و�صاد �ل�صكون �أرجاء هذه �ل�صحر�ء، و�أنا �أنتظر 
حتى يخرج �لنهار فاأرى ماذ� ي�صنعون، ثم نظرت لل�صماء وكان 
ا، فالنجوم تتلأالأ مزينة قبة �ل�صماء، وبينما  منظر �ل�صماء ر�ئًع
�أنا �أنظر للنجوم فوجئت بال�صماء تتموج كموج �لبحر و�الأر�ش 
�ل�صماء،  و�صط  من  ينفجر   � نهًر ور�أيت  حتتي،  من  تختفي 
وتل�صى منظر �ل�صماء و�ل�صحر�ء الأجد نف�صي يف و�صح �لنهار 
ا له خم�ش ر�يات،  ا جمتمًع �أمام نهر �الأردن، و�أجد جي�ًصا عظيًم
ويف �جلانب �ملقابل قلة من مقاتلي بني �إ�صر�ئيل مع يو�صع بن 

نون.

�إ�صر�ئيل، و�إذ� يو�صع بن نون يقول  �قرتبت �إىل جانب بني 
لهم: 

يا قومي هذ� يوم من �أيام �هلل، لرَي �هلل منكم ماذ� ت�صنعون، 
ال يغرنكم جتمع ملوك بني كنعان �خلم�صة، ال يغرنكم عدتهم 

وتعد�دهم!

�ح�صرو� تابوت �لعهد... )فحمله �جلنود، ثم فتحه يو�صع 
كتبتها  �لتي  �لتور�ة  هذه  بحق  �للهم  وقال(:  �الألو�ح،  ومل�ش 
�لع�صابة  تن�صر هذه  �أن  و�أنزلتها على عبدك مو�صى،  بيدك، 
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تعبد يف �الأر�ش،  فلن  �لع�صابة  هلكت هذه  �إن  �للهم  �ملوؤمنة، 
�لتابوت يف  وقال لهم(: �حملو�  �إ�صر�ئيل  بني  �إىل  �لتفت  )ثم 
مقدمة �جلي�ش، و��صتفتحو� عليهم بكلم �هلل وخاب كل جبار 

عنيد.

جي�ش  نحو  �إ�صر�ئيل  بنو  حترك  �لر�ئعة،  �لكلمات  مع هذه 
بني كنعان، و�لتابوت حممواًل يف مقدمة �جلي�ش، وعندما قربو� 
من �لنهر وقف �صلل �ملاء �لنازل، وكاأنه قد جتمد ويب�ش �لنهر 
وعرب �جلي�ش، وبنو كنعان ينظرون لهذ� �ملنظر �ملهيب، وكاأنهم 
��صطكت  بعدما  �ل�صماء  يف  �لغبار  عل  �جلان،  �صيقاتلون 
�ل�صيوف، وتقارعت �ل�صو�رم، و�أزهقت ب�صمر �حلر�ب �لنفو�ش، 
ومع م�صي �لوقت وقرب غروب �ل�صم�ش، كانت �لكفة �لر�جحة 
كما  قدمًيا  �حلروب  �إ�صر�ئيل، ولكن  بني  كفة  هي  �ملعركة  يف 
مرة  �ال�صتباك  ويوؤجل  �ل�صم�ش،  مع غروب  تنتهي  كانت  �أعلم 
�لطرفني على  ينت�صر �أحد  �إن مل  �لتايل  �ليوم  �أخرى ل�صباح 
بب�صره  �صاخ�ش  وهو  نون  بن  يو�صع  �نتباهي  يلفت  �الأخر، 

لل�صماء، وي�صرخ ويقول: 

�أم�صكها  �للهم  ماأمورة،  و�إنك  ماأمور  �إين  �ل�صم�ش  »�أيتها 
علي!« 

�لقتال  من  �صويعات  وم�صت  تغرب،  ومل  �ل�صم�ش  وقفت 
و�ل�صم�ش ثابتة مكانها ال تتحرك، ثم فتح �هلل على بني �إ�صر�ئيل، 
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فمحقو� �لكنعانيني وقتلو� �ل�صو�د �الأعظم من جي�صهم، وفر من 
فر.

حيث  �ملقد�ش  بيت  �إىل  �جلي�ش  توجه  �ملعركة  �نتهاء  فور 
�بنه  �هلل مع  �إبر�هيم نبي  بناه  �لذي  �مل�صجد  هناك يف  �صلو� 
�إ�صحاق، وبعد �نتهاء �ل�صلة، تبدل �مل�صهد حيث �أجد يو�صع بن 

نون، على فر��ش �ملوت وحوله بنو �إ�صر�ئيل، فاأو�صاهم قائًل: 

يا بني �إ�صر�ئيل ال تعبدو� �إال �هلل، يا بني �إ�صر�ئيل حافظو� 
على تابوت �لعهد، و�تقو� �هلل، يا بني �إ�صر�ئيل �علمو� �أن من 
ا �آخر غري �هلل، يا بني �إ�صر�ئيل  علمات نهايتكم �أن تتخذو� �إلًه
�علمو� �أن �هلل مل يره �أحد قط، و�أن �هلل فوق �ل�صماء م�صتٍو على 
عر�صه، فل تنخدعو� باأي �أحد ياأتي ويقول لكم �أنا �هلل، و�إين 
حمذر لكم من �أن تفتنو� وت�صلو�، ولكن قدر �هلل نافذ ورفعت 

�الأقلم وجفت �ل�صحف. 

ثم مات يو�صع بن نون، وقام بنو �إ�صر�ئيل بتكفينه وتغ�صيله 
ثم �ل�صلة عليه وقامو� بدفنه يف �أر�ش كنعان.

لل�صاحة �لفارغة  تل�صت �لورقة من يدي و�ختفت ورجعت 
ر�ودتني  وهنا  �خل�صبي،  �لكتاب  �لتي يعلوها  �لطاولة  �صاحبة 
فكره �أن �أقوم بفتح �آخر �صفحة، الأعلم ما هي �لق�صة �الأخرية، 
و�أطفئ �الأفكار �لتي تر�ود عقلي وتتلعب به، �لفكرة فعًل قد 
مرة  تر�جعت  ولكن  ذلك،  �أفعل  كي  يدي  ومددت  ��صتهوتني، 
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�النتهاء  كله مبجرد  �لكتاب  �أن يختفي  �أخ�صى  وقلت  �أخرى، 
� بال�صفحات �الأخرى،  منها، وي�صيع علي معرفة ما كان موجوًد

�صعرت �أن هذ� فعًل حمتمل ف�صممت يدّي �إىل جناحي.

بني  نهاية  علمات  من  �إن  قوله  يعني  ماذ�  لنف�صي  وقلت 
يف  �أجد  هل  �هلل؟!  غري  �آخر   � �أحًد �صيعبدون  �أنهم  �إ�صر�ئيل 
�ل�صفحة �لتالية �إجابة له، فمددت يدي �أم�صك �لورقة �لتالية.

:
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الورقة التاسعة
)التلمود(

�لتاريخ: 1000 قبل �مليالد. 

�ملوقع: فل�سطني.

�ل�صم�ش تغرب و�لن�صور متلأ �الأفق، هكذ� كان منظر �ل�صماء 
مقطوعة  روؤو�ش  وبينها  متناثرة،  فاجلثث  �الأر�ش  على  �أما 
� هناك قليًل من �جلنود تهرول هاربة،  و�أياٍد، وبعيًد و�صيقان 
ويف و�صط هذ� �ملنظر �لدموي رجل �صخم �جلثة طويل �لبنيان، 
تلك  �أعلى  ويف  �الأر�ش  على  بها  مرتكز  حربة  بيديه  مي�صك 
ر�أ�ش لقتيل تخرج من قحفها �صنان �حلربة، و�لدماء  �حلربة 
متلأ حلية �ملقتول، ول�صانه متدٍل من بني �صقيه يقطر دًما، على 
يد ذلك �لرجل �ل�صخم، و�لرجل ينظر نحو �ملجموعة �لهاربة، 
ثم ي�صرب بقب�صة يده �لي�صرى على �صدره، ويقول: »هذه بتلك 

يا بني �إ�صر�ئيل«.

ثم ي�صرخ: يا جنود خذو� تابوت بني �إ�صر�ئيل �مل�صحور...
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ما  الأعلم  �لهاربة  �لزمرة  باجتاه  هرولت  ف�صويل  ومن 
وهم  �صديًد�  بكاًء  يبكون  وجدتهم  حلقتهم،  وعندما  �لق�صة، 
يهرولون، وبعد �أن خارت قو�هم �ألقو� باأج�صادهم على �الأر�ش، 
ود�رت همهمات بينهم فيقول �أحدهم: لن تقم لبني �إ�صر�ئيل 

قائمة بعد �ليوم. 

ويقول �آخر: �لويل و�لثبور لنا لقد �أخذو� منا تابوت �لعهد. 

ويقول �آخر: يا ليتني مت قبل هذ� �ليوم!

تتحدث  �لنا�ش  من  جمموعة  و�أرى  فجاأة  �مل�صهد  ينجلي 
من  رجل  مكانته،  وعلو  بعظمته  ت�صعر  �الأوىل  رجل للوهلة  مع 
�ملجموعة يقول: يا نبي �هلل �صموئيل! �دُع �هلل �أن يقيم لنا ملًكا 

فنقاتل يف �صبيل �هلل، وننتقم من جالوت �لذي �أذلنا! 

تقاتلو�  �أال  �لقتال  عليكم  تب  ُك �إن  �أخ�صى  قال:  �صموئيل 
وتفعلو� مثل �أجد�دكم مع نبي �هلل مو�صى، وتقولون �ذهب �أنت 

وربك فقاتل �إنا ها هنا قاعدون!

�مللأ: وكيف ال نقاتل وقد �أخرجنا من ديارنا وقتل �أبناوؤنا، 
وفقدنا تابوت �لعهد؟!

�هلل،  �إىل  ي�صلي  كي  ذهب  ومي�صي،  يرتكهم  �صموئيل 
ويت�صرع له بالدعاء و�لعبادة، وبعد وقت رجع لهم ويقول: �أيها 

�لنا�ش �إن �هلل قد ملك عليكم طالوت.
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�مللأ: �أومل يجد �هلل غري طالوت، فنحن علية �لقوم و�أكرثهم 
�، و�أكرثهم �أتباًعا، ونحن �أحق بامللك منه، فهو فقري  مااًل ونفوًذ

معدم!

�هلل  فاإن  تعلمون،  ال  و�أنتم  يعلم  �هلل  �إن  قوم  يا  �صموئيل: 
ا، و�هلل حكيم  ��صطفاه عليكم، وهو �أقو�كم ج�صًما و�أكرثكم علًم
ذو علم، وقد و�صع �هلل مللكه علمة وداللة، �صوف تاأتي �مللئكة 

حاملة لتابوت �لعهد. 

بعدما ر�أى �لنا�ش تابوت �لعهد حتمله �مللئكة، ثم و�صعته 
بالزيت  �أيديهم �صلمو� بامللك لطالوت، ثم م�صح �صموئيل  بني 
مي�صحون  كانو�  �إ�صر�ئيل  فبني  �لعادة  هذه  �أعلم  و�أنا  ا،  ملًك

ملوكهم بالزيت وي�صمى �مللك مم�صوًحا �أو م�صيًحا.

ا، بد�أ مبا�صرة يف جتهيز  وبعد مر��صم تن�صيب طالوت ملًك
�جلي�ش و�إعد�ده ملقاتلة جالوت ومن معه من بني كنعان، وما �إن 

جتهز �جلي�ش حتى وقف طالوت خاطًبا يف جي�صه: 

�أمر  �إنكم مارون بنهر �الأردن وغري م�صموح لكم �لبتة كما 
�هلل نبيه �صموئيل �أن ت�صربو� من �لنهر �إال مقد�ر غرفة باليد، 

ومن ي�صرب �أكرث من ذلك، فلي�ش منا ويرتك �جلي�ش ويرجع.

وعند �ملرور �صرب معظم �جلنود من �لنهر وخالفو� �الأمر، 
وعرب طالوت ومعه جمموعة قليلة، وعندما ر�أى من تبقى عدد 
فيهم  �صاب  فقال  �خلوف  من  �رتعدو�  �ملهول،  جي�ش جالوت 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


112

ا �ل�صعب كله: »كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية  �أ�صقر خماطًب
باإذن �هلل«.

�بت�صامته  �ملرعب ور�أيت  �لرجل  ذ�ك  جالوت  نحو  ترجلت 
�أن  دون  بوجهه  �لتفت  ثم  �إ�صر�ئيل،  بني  جي�ش  من  �ل�صاخرة 
�أن  �أريد  ال  �ملرة  »هذه  لهم:  وقال  جي�صه  �إىل  بج�صمه  يلتف 
ينجو �أحد، يبدو �أننا �صنقاتل رجًل جنا من �ملعركة �ل�صابقة، 
فاأنفجر جي�ش طالوت  نذبحها  بها كي  فاأتى  وال يحب عائلته، 

بال�صحك.

 توجهت مرة �أخرى جلي�ش بني �إ�صر�ئيل ووقفت �أمام طالوت 
ا بب�صره �إىل �ل�صماء ويتمتم بكلمات، وكان  �لذي كان �صاخ�صً
بجانبه مبا�صرة �صموئيل، فالتفت �صموئيل ملن معه، وقال لهم: 

يغرنكم كرثتهم  ت�صقط كل �حل�صابات، ال  �لنا�ش هنا  �أيها 
لهم،  وال موىل  قلتكم، فاهلل موالنا  تخذلكم  ولن  وال جمعهم، 
��صربو� �أعناقهم با�صم �هلل، و�إن �أف�صل �لقر�بني �إىل �هلل �ليوم 

دماوؤهم. 

قال له ذ�ك �ل�صاب �الأ�صقر حديث �ل�صن: يا نبي �هلل، �أما 
�أنا فاأكفيكم -�إن �صاء �هلل- جالوت.

قال له �صموئيل: ما ��صمك؟

قال �ل�صاب: �أنا د�وود.
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قال له �صموئيل: وكاأين و�هلل يا د�وود �أرى م�صرع جالوت.
ثم �لتفت �صموئيل �إىل طالوت وقال له: توكل على �هلل 

فقال طالوت للجنود وهو �صاهر �صيفه: �هلل �أكرب ب�صم �هلل 
�نطلقو�!

هجوم  من  يكون  ما  �أقرب  �مل�صهد  كان  �جلمعان،  �لتقى 
جمموعة من �الأ�صود تعد على �أ�صابع �ليد �لو�حدة على قطيع 
من �جلامو�ش �لذي ال يح�صى عدده، كانت �ملعركة قائمة على 

قدم و�صاق، ولكن كانت هناك معركة �أخرى د�خل �ملعركة!
يطارد  كا�صر  كطائر  د�ود  و�نطلق  �ملعركة  بد�ية  فمنذ 
فمقارنة  �ملنظر غريب،  �إال �أن  فري�صته  وجد  �إن  وما  فري�صته، 
حجم د�وود مع حجم جالوت، كمقارنة �أ�صد �صاٍر بفيل �أفريقي 
�صخم، رغم �أن �الأ�صد يف �لعادة ال يجروؤ على مهاجمة �لفيل 
�الأفريقي �ل�صخم، الأن ما يف قلبه من �ل�صجاعة ال ي�صفعه باأن 

يخو�ش معركة من �ملوؤكد �أنها �نتحار!
� �لتقليل من د�وود فج�صم وحجم  -�أ�صتغفر �هلل، مل �أُِرْد �أبًد
هذه  يف  طبيعي  غري  ولكن  �جلنود،  باقي  مثل  طبيعي  د�وود 
�ملعركة هو حجم جالوت من جانب، وكذلك حجم طالوت من 

� مقارنة ببقية �جلند- جانب �آخر، حجمهما �صخم جدًّ

باإ�صهار  جالوت  قام  جالوت،  مقابل  د�وود  �أ�صبح  عندما 
بني  كالفارق  د�وود  �صيف  وبني  بينه  �لفرق  كان  �لذي  �صيفه 
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 � جدًّ قوية  �صربة  جالوت  ووجه  �لطعام،  و�صكينة  �ل�صاطور 
لد�وود، من قوتها و�صرعتها ت�صمع �صوت �صقها للهو�ء، فتحرك 
د�وود،  قدم  بجانب  فا�صتقرت  �ل�صربة،  ا تلك  متحا�صيًّ د�وود 
ومن قوتها غا�ش ن�صف �ل�صيف يف �الأر�ش، ووجه د�وود �صربة 
م�صرًعا  د�وود  فتقدم  �ل�صيف،  فرتك جالوت  جالوت  يد  على 

بحيث �أنه و�صع نف�صه حائًل بني جالوت و�صيفه.

على  كانت  �لتي  �ل�صاخرة  �البت�صامة  تلك  تبدلت  عندها 
وجه جالوت قبل �ملعركة لنظر�ت خوف، �الآن هو بدون �صلح 
�ل�صيف  د�وود  رمى  حينها  �ل�صلح،  �أمامه معه  �لذي  و�ل�صاب 
ووثب على جالوت بكل قوته، ووجه له �صربات �صريعة بقب�صة 
يده حتى خر ج�صده على �الأر�ش، ويعلوه د�وود، فاأم�صك د�وود 
و�نهال  قوته،  د�ود  و��صتجمع  ر�أ�ش جالوت،  بقرب  كان  بحجر 
على وجه جالوت باحلجر يف �صربات متتالية حتى �صدق وجهه 

فلم يعد لوجه جالوت ملمح!

نف�صه  �لوقت  �هلل«، يف  مات عدو  �أكرب  »�هلل  و�صرخ:  فقام 
كانت �لغلبة لبني �إ�صر�ئيل يف �ملحيط، فقد �نهزم �لكنعانيون 

ا بروؤيتهم جلثة جالوت. ا قبل �أن ينهزمو� فعليًّ نف�صيًّ

وفر  �لكثري  طالوت فقتل  جي�ش  يف  �أثخن  �لوقت  هذ�  ويف 
�لذي  هلل  �حلمد  وقال:  �إليهم  ونظر  �صموئيل  وجاء  �لباقي، 

ن�صرنا و�أعزنا.
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ثم قال: �جتمعو� �إيل يا بني �إ�صر�ئيل، هل تعلمون ما ��صم 
هذ� �لو�دي؟

قالو�: نعم، هذ� و�دي يزرعيل.

قال: نعم، هو كذلك وكما �صهد ن�صركم �ملبني هنا، �صوف 
ي�صهد حمق من كفر منكم حينما ياأتي �لوقت �ملوعود!

قال كلماته ثم �لتفت وم�صى!

�أور�صليم،  �إىل  جتمع �جلنود يحملون جرحاهم ثم توجهو� 
تله  �لذي  موت طالوت  �أبرزها  كان  عظيمة،  �أحد�ث  ومرت 
�عتلء د�وود لعر�ش �مللك، ورزقه �هلل �حلكمة و�لنبوة، �صرعان 
ما تغريت �مل�صاهد ور�أيت د�وود يحدث �لنا�ش ويعظهم ويقول 

لهم: 

�أيها �لنا�ش �إنكم �الآن يف رخاء و�صعة، و�أكرث ما �أخ�صاه عليكم 
هذه �لدنيا، �أن تفتح عليكم وال حمي�ش عن تناف�صكم لها فاإن 
�لدنيا حلوة خ�صرة، ولكن تذكرو� �أن �لباقية هي �الآخرة، فل 
عظيمة   � �أموًر �ليوم  منبئكم  و�إين  بدنياكم،  �أخر�كم  تبيعو� 
�أخربكم بها عن �لقادم يف �أيامكم �لقادمة، فا�صغو�  ج�صيمه 

و��صمعو� و�حفظو� ما �أقوله لكم جيًد�!

يا بني �إ�صر�ئيل تكون فيكم �خلريية طاملا �أطعتم �هلل و�آمنتم 
�أن  و�علمو�  �لنو�يا،  و�أخل�صتم له  �لعبادة،  وعبدمتوه حق  به، 
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و�أنتم  دولتكم  وميحق  عادلة،  كانت  �إن  �لكفر  يقيم دولة  �هلل 
عباده �إن كان �لظلم هو ر�ية دولتكم.

يا بني �إ�صر�ئيل �إن �خلريية �لتي ُرِزقتموها باقية فيكم بتقوى 
�هلل، و�إنها ال حمالة منزوعة منكم نزع �لروح من �جل�صد، الأنه 
للنا�ش  �أخرجت  �أمة  خري  �إن  �ملحفوظ،  �للوح  يف  كتب  هكذ� 
هي �الأمة �لتي تتبع نبي �آخر �لزمان، و�إين قائل لكم علمات 

فاحفظوها وال تبدلوها وحترفوها.

يا قوم يا بني �إ�صر�ئيل �أيها �لنا�ش �إن �لنبي �الأعظم من - 
ن�صل �إ�صماعيل. 

يا قوم يا بني �إ�صر�ئيل �أيها �لنا�ش �إن قبلته تكون �لبيت - 
�لذي بناه �أبوكما �إبر�هيم وعمكم �إ�صماعيل يف و�دي بكة.

ُيلقب -  له �صاحب  �إنه  �إ�صر�ئيل �أيها �لنا�ش  بني  يا  يا قوم 
بال�صديق.

مقاتًل -  نبيًّا  �صيكون  �لنا�ش  �إ�صر�ئيل �أيها  بني  يا  قوم  يا 
ي�صحق �أعد�ءه، ويفتح �أتباعه مملكة مادي وفار�ش.

�أن -  علماته  من  �إن  �لنا�ش  �إ�صر�ئيل �أيها  بني  يا  قوم  يا 
يتزوج بنت ملك �ليهود يف �أر�ش تيماء.

بيت -  حج  ُيحيي  �إنه  �لنا�ش  �أيها  �إ�صر�ئيل  بني  يا  قوم  يا 
�إبر�هيم.
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تن�صوها:  وال   � جيًد و�حفظوها  عني  �لكلمة  هذه  خذو� 
�لنبي  هذ�  ياأتيكم  عندما  الأنه  �الأر�ش«،  يرثون  »�ل�صاحلون 

�صيخربكم �أين قلت لكم �أن �الأر�ش يرثها �ل�صاحلون.

هم  �لنبي  هذ�  فاأتباع  �الآن  �ل�صاحلون  �أنتم  كنتم  �إذ� 
�ل�صاحلون �آخر �لزمان، و�إن �أردمت �أن تكونو� من �ل�صاحلني، 
فل ي�صعكم �إال �إتباع هذ� �لنبي، و�أما من كفر منكم، ف�صيكون 
هذ�  �أتباع  بني  جتمع  �لتي  �خلامتة  �ملعركة  �الإبادة يف  جز�وؤه 
�لنبي �آخر �لزمان وبني من كفر من بني �إ�صر�ئيل �آخر �لزمان 

يف و�دي يزرعيل.

نزوله  قرب  يوجد علمة  �أال  يا نبي �هلل  �لنا�ش:  قال �أحد 
فنعلمه بها؟

د�وود: �لعلمة موجودة قبل بعثة هذ� �لنبي ونزول �لوحي 
يولد من  �إ�صر�ئيل، �إنه �مل�صيح  بني  نبي من  �آخر  عليه، يخرج 
ي�صلب،  لن  �أنه   � هذ� جيًد ولتحفظو�   � ولتعلمو� جيًد عذر�ء، 
� عظيمة  �صينجيه �هلل من كيد �لكائدين له، و�صيخرب عنه �أموًر

كما �أنه �صيخرب عن مقدمه ويب�صر به.

�صريفعه  بل  �مل�صيح  لن ي�صلب  �أخرى  مرة  عليكم  �أعيدها 
�هلل �إىل �ل�صماء، وينزل �آخر �لزمان حيث تاأكل �الأ�صود �لتنب، 
ويرعى �لذئب �لغنم، ويكون �أتباعه  من �أتباع نبي �آخر �لزمان، 

ويحدث هذ� �الأمن بعد قتله للدجال. 
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�أعيدها عليكم مرة ثالثة �مل�صيح لن ي�صلب و�صريفعه �هلل 
�إليه، هل وعيتم هذ�؟

فقال �جلميع ب�صوت عاٍل: نعم يا نبي �هلل. 

ا: »�حلجر �لذي  فقال لهم: �حفظو� مني هذه �لكلمات �أي�صً
رف�صه �لبناوؤون قد �صار ر�أ�ش �لز�وية«.

 تل�صت �لورقة من يدي، وز�ل من مقل عيني هذ� �ملنظر، 
�أو�صطها �لطاولة ويعلوها �لكتاب،  ورجعت لنف�ش �لغرفة �لتي 
كالعادة ثم تنت�صر �لورقة �لتي كنت �أقر�أها فت�صفي مزيًد� من 
�الإ�صاءة على تلك �ل�صاحة �لتي مل تعد �أ�صًل مظلمة، على �أي 
حال رغم �أن �لرتتيب ما ز�ل غري مفهوم �إىل حد ما، لكن كان 
بينها  �لورقة، وهناك ربط  هناك كثري من �ملعلومات يف هذه 

وبني ما م�صى من ورقات.

�آخر كلمه: »�حلجر �لذي رف�صه �لبناوؤون قد  فمثًل كان 
�صار ر�أ�ش �لز�وية« هنا لفظ �حلجر هو نف�ش �لرمز �لذي جاء 
بورقة د�نيال، فيت�صح معنى �جلملة �أن �لنبي �لذي رف�صه بني 

�إ�صر�ئيل �صي�صبح هو ر�أ�ش �لز�وية �أي �أنه �أعظم مو�صع فيها.

وكذلك تكرر كلمات ورقة �أ�صعياء مع كلم د�وود بخ�صو�ش 
ينزل  �مل�صيح  �أن  من  �لتكر�ر،  بع�ش  هناك  �لزمان،  نبي �آخر 

ويكفر به بنو �إ�صر�ئيل ثم يرفع وينزل �آخر �لزمان.
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على �أي حال فقد �أ�صبحت �لروؤيا تت�صح �أكرث، وتتنا�صق مع 
�أقروؤها، وعلى �لرغم من ف�صويل �لذي يدفعني كي  كل ورقة 
�أعلم ماذ� باآخر �لكتاب �إال �أين �أ�صرب، و�أريد بع�ش �لوقت حتى 

�أرتاح من كل هذ� �لفكر.

�ملعادلة �صعبة بني �لف�صول و�لرتوي!

لكن �أنا ما زلت �أملك �إربي، وميكنني �لتغلب على ف�صويل 
و�أقر�أ �لقادم، حقيقة ال �أعلم كم ت�صتطيع قوتي �ل�صمود �أمام 

ف�صويل. 

على �أي حال �ختياري حتى �الآن �أن �أقر�أ �لورقة �لتالية.

:
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الورقة العاشرة
)يزرعيل(

�لتاريخ: �لقرن �لثامن قبل �مليالد. 

�ملوقع: فل�سطني. 

�صغري  بيت  وخلفه   � وي�صاًر مييًنا  ويتحرك  حلية  ذو  رجل 
�أنه  توقعت  ما،  حدًثا  مرتقب  �أنه  وجهه  ملمح  من  �أح�ص�صت 
ينتظر مولود خا�صة مع �صوت �صر�خ �مر�أة يخرج من �لبيت 
�ل�صر�خ  �صكن  �إذ  كذلك  وهو  �أر�قبه  وبينما  خلفه،  �ملتو�جد 
وتقول: مبارك  �لباب،  �صيدة ترتدي �لربقع  وفتحت  وحلظات 

يا نبي �هلل هو�صع فاإنك رزقت مبولد ذكر.

مل �نتبه حينها �أن هناك جمموعة من �لنا�ش كانت متو�جدة 
عن كثب خلفي، �نتبهت حينما توجه �أولئك �لنفر جتاه �لرجل 
له  �نتهت مباركتهم  له على مولوده �جلديد، وبعدما  ليباركو� 

� تلو �الآخر.  باأن تقدمو� و�حًد

فقال �أحدهم: يا نبي �هلل هو�صع ماذ� �صت�صمي �بنك؟
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بنو  ين�صى  فقال هو�صع: �إن �هلل قد �صماه يزرعيل، حتى ال 
�إ�صر�ئيل �أن يف و�دي يزرعيل يكون هلكهم.

�صمت �لنا�ش وعلت وجوههم �خليبة، و�أكمل هو�صع قائًل: 

هلك  فيه  �صيكون  �لو�دي  هذ�  يف  �هلل  كما ن�صركم  �إنه 
لكم، �أولهم �أو�صك، ب�صبب �أنكم تركتم �صريعة �هلل و�لعمل بها، 
وب�صبب �إف�صادكم يف �الأر�ش، فهذ� بع�صكم يعبد بعل و�الأ�صنام 
بني  كفر  ب�صبب  فيكون  �الأخري  �لهلك  �أما  �هلل،  دون  من 

�إ�صر�ئيل جميًعا.

�لقوم يف �صمت...

باب  �أمام  يتحرك  هو�صع  و�أرى  �أخرى،  مرة  �مل�صهد  يتغري 
�، ظننت حينها �أن �مل�صهد يتكرر  بيته مرة �أخرى مييًنا وي�صاًر
مرة �أخرى خا�صة مع �صوت �ل�صر�خ �لقادم من د�خل �لبيت، 
ا �لنا�ش ينتظرون عن كثب، ولكن  ونظرت خلفي فوجدت �أي�صً
وي�صاًر� وهو  �أن هو�صع هذه �ملرة يتحرك مييًنا  �لفرق �لوحيد 

مم�صك بيده بطفل �صغري، يبدو �أنها حالة والدة �أخرى.

وتخرج  وحلظات  �لد�خل،  �لقادم من  �ملر�أة  ي�صكن �صوت 
قائلة:  هو�صع  �أخرى وحتدث  مرة  �لربقع  �لتي ترتدي  �ل�صيدة 

مبارك يا نبي �هلل لقد رزقك �هلل باأنثى!

يتقدم �جلمع فيباركه مثل �ملرة �ل�صابقة....
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يقول له �أحدهم: ماذ� ت�صميها يا نبي �هلل؟

فقال هو�صع: �إن �هلل قد �صماها لورحامة )��صم عربي معناه 
ال رحمة(.

ثم �أكمل هو�صع: الأن �هلل �أخربين �أنه لن يرحم بني �إ�صر�ئيل 
و�صوف ينزعهم نزًعا.

مل يقل �أحد من �حل�صور �أي كلمة وال تعليق، ثم �ن�صرفو�.

ما هذ�؟! �أرى مرة ثالثة هو�صع يتجول مييًنا و�صمااًل وخلفه 
باب �لبيت �لذي يخرج منه �صر�خ �ملر�أة و�لنا�ش ترتقب معه، 
وبجانب هو�صع طفل وطفلة، يبدو �أنها حالة والدة ثالثة، ولكن 
يا ترى ماذ�  �أنثى! و�الأهم من ذلك كله  �أم   � ماذ� �صيكون ولًد

�صيكون �ال�صم وما معناه؟!

�صكن �ل�صر�خ وخرجت نف�ش �ل�صيدة �لتي ترتدي �لربقع، 
وقالت: مبارك يا نبي �هلل قد رزقك �هلل بولد! 

�ل�صابقتني،  �ملباركتني  يف  باركاه  كما  �حل�صور  له  وبارك 
وبعد �أن �نتهو� من �ملباركة.

�صاأل �أحدهم: يا نبي �هلل مباذ� �صمى �هلل �لغلم؟ ع�صى �أن 
يكون �ال�صم فاأل خري على بني �إ�صر�ئيل!

يف  غارقني  �إ�صر�ئيل  وبنو  �لتفاوؤل  ياأتي  �أين  ومن  هو�صع: 
�إن كان �ال�صمني �ل�صابقني �صربتي �صيف، فاال�صم  �إف�صادهم، 
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�لثالث هو قذفة مبنجنيق، من �أين تريدون �أن ياأتي �خلري وبنو 
�إ�صر�ئيل مف�صدون يف �الأر�ش!

�لنا�ش يف �صمت وال �صيء غري �ل�صمت في�صمع...

�هلل  �صماه  لقد   :� ردًّ منهم  يجد  مل  عندما  مكمًل  هو�صع 
لوعمي )كلمة عربية مبعنى لي�صو� �صعبي(، فقد قال �هلل بني 
بهذ�  �بني  �أ�صمي  �أن  �أمرين  ولذلك  �صعبي،  لي�صو�  �إ�صر�ئيل 

�ال�صم حتى تعلمو� هذ�!

يكمل يو�صع: وب�صبب �إف�صادكم هذه �ملرة و�أنتم يف ذيل �الأمم، 
�صيعاقبكم �هلل مبن يجو�ش خلل دياركم ويهدم حمر�بكم، �أما 
هذ�  ف�صيكون   ،� � كبرًي وتعلون علوًّ �الأر�ش  تف�صدون يف  عندما 

�لوعد �لثاين و�الأخري، فل وجود لبني �إ�صر�ئيل بعدها!

فوجئت باهتز�ز ما �أرى، ورجوعي مرة �أخرى لل�صاحة �لتي 
�ل�صفحة  و�نت�صرت  �لكتاب،  فوقها  و�لتي  �لطاولة  باأو�صطها 
ك�صياء ينري �أرجاء �ل�صاحة �لتي �أ�صبحت م�صاءة وكاأن بد�خلها 

�صم�ش!

فعًل  �أنني  و�أ�صعر  تفاقمت،  ورقة  �آخر  فتح  يف  رغبتي  هنا 
�لقاتل  �ل�صعور  هذ�  و�أنهي  �أقر�أها،  �أن  يف  جاحمة  رغبة  لدي 
ما  ملعرفة  ذروته  يف  �ل�صغف  بعد �أ�صبح  ا  خ�صو�صً بالف�صول، 
�آخر  نهاية �الأمر، ولكن كان ما ز�ل لدي خوف باأين لو قر�أت 
�صفحة، رمبا يختفي �لكتاب كله، وال �أ�صتطيع قر�ءة �ل�صفحات 
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�لتي جتاوزتها، مع هذ� �خلوف تر�جعت الأن هناك جمموعة 
ي بها.  حِّ من �لوريقات لي�صت بقليلة حتى �أُ�صَ

�صاآخذ �لورقة �لقادمة، على  ا ثم قلت  �صهيًقا عميًق �أخذت 
�أي حال ال بديل لدي �صوى �أن تكون �لتالية.

:
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الورقة الحادية عشرة
)النزع(

�لتاريخ: بد�ية �لقرن �لأول �مليالدي.

�ملوقع: فل�سطني. 

� على �صطه �صاب يتجول،  وحينما �أم�صكت �لورقة ر�أيت نهًر
ا بي�صاء �أ�صبه ما تكون من  توجهت نحوه �أتاأمله كان يلب�ش ثياًب
بكلم،  يتمتم  وكان  �لهندي،  �أو  �لباك�صتاين  و�ل�صرو�ل  �الإز�ر 
�صعره  لو�صامته وطول  �أنتبه  ما كنت  بقدر  للكلم  �أنتبه  �أنا مل 
وحليته، وفجاأة قطع هذ� �لتاأمل فوج متوجه نحو �ل�صاب، فلما 

��صتقرو� �أمامه.

قالو�: �أنت من ُيدعى يحيى؟

قال: نعم! 

قالو�: نريد �أن ن�صاألك عن ثلثة �أ�صخا�ش. 
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من  فلتخربوين  ولكن  �أجبتكم،  علمت  �إن  فلت�صاألو�  قال: 
�أنتم؟

قالو�: نحن كهنة والويني جئنا لك من �أور�صليم كي ن�صاألك 
عن ثلثة �أ�صخا�ش، وننقل �خلرب ملن خلفنا.

قال: نعم، فلت�صاألو�!

�لكهنة: �أنت �مل�صيح؟

يحيى: ال ل�صت �أنا �مل�صيح!

� هل �إيليا هو �أنت؟ �لكهنة: �إًذ

يحيى: ال ل�صت �أنا �إيليا!

�أنه  مو�صى  به  �أخرب  �لذي  �لنبي  �أ�أنت  ماذ�؟   � �إًذ �لكهنة: 
يكون مثله، و�لذي �أخربت عنه �الأنبياء بعد مو�صى؟

َب(: �إن هذ� �لنبي  �أنا ذلك �لنبي! )ثم َعقَّ يحيى: ال ل�صت 
ل�صت �أهًل الأن �أحل �صيور حذ�ئه.

�ختفى هذ� �مل�صهد وجاء م�صهد �آخر، حيث ر�أيت جمموعة 
من �لكهنة جمتمعني، ويتحدثون مع بع�صهم �لبع�ش، وحينما 

دنوت منهم �صمعتهم يتهام�صون:

�الآن كل �لنا�ش توؤمن �أنه �مل�صيح، �لذي حتدث عنه �ل�صابقون، 
وال ي�صتطيع �أحد �أن ينكر هذ� 
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فهو من مولود لعذر�ء، تكلم يف �ملهد ونفى عنها تهمة �لزنا، 
ياأتي مبعجز�ت عظام، تذكرون عندما �أقام �الأمو�ت من �لقبور!

قال �أحدهم: �إين �أملك كمية حقد جتاهه ال تو�صف، فنحن 
� لبى لنا �أمرنا، ومن بعد ما جاء هذ� و�صقطت  كنا �إذ� �أمرنا �أحًد

هيبتنا، لكن هل لدى �أحدكم �صك به رمبا ال يكون �مل�صيح؟

قالو� كلهم جمتمعني: لي�ش لدينا �أدنى �صك �أنه �مل�صيح!

قال �ل�صائل: �إذ� ما هو �ختياركم هل نتبعه؟ 

قالو� كلهم جمتمعني يف �آٍن و�حد: ال لن نتبعه، �صنعمل على 
تكذيبه، وحتى لو دفعنا �إىل �إخبار قي�صر، وتقليب �لروم عليه.

ا يهود! �بت�صم �ل�صائل وقال: حقًّ

وهنا وبعد هذ� �لكلم �صرد ذهني وهم م�صتمرون بهم�صهم، 
ا ملا حدث مع �لنبي حممد -�صلى  وتذكرت موقًفا م�صابًها متاًم
�هلل عليه و�صلم-، حينما هاجر من مكة للمدينة، و�أر�د يهود 
يي بن �أخطب -زعيم �ليهود  �ملدينة �أن يتحققو� منه، فذهب ُح
لنا  نقل  و�لذي  يا�صر ليتق�صى �الأمر،  �أبي  �أخيه  مع  باملدينة- 
�أخطب  بن  حيي  بنت  �صفية  �ملوؤمنني  �أم  كانت  �ملوقف  هذ� 

-ر�صي �هلل عنها- فتقول: 

�ألقهما  �أبي يا�صر، مل  �إليه، و�إىل عمي  �أبي  »كنت �أحب ولد 
قط مع ولد لهما �إال �أخذ�ين دونه. 
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�ملدينة  و�صلم  عليه  �هلل  �هلل �صلى  ر�صول  قدم  فلما  قالت: 
بن  حيي  �أبي  عليه  غد�  عوف،  بن  عمرو  بني  يف  قباء  ونزل 

�أخطب، وعمي �أبا يا�صر بن �أخطب، يف �ل�صباح.

 قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب �ل�صم�ش. 

قالت: فاأتيا كالني ك�صلنني �صاقطني مي�صيان �لهوينى.

�لتفت  فو�هلل ما  �أ�صنع،  كنت  كما  �إليهما  فه�ص�صت  قالت:   
�إيل و�حد منهما، مع ما بهما من �لغم. 

بن  حيي  الأبي  يقول  وهو  يا�صر،  �أبا  عمي  و�صمعت  قالت: 
�أخطب: �أهو هو؟ قال: نعم و�هلل! 

قال: �أتعرفه وتثبته؟ 

قال: نعم. 

قال: فما يف نف�صك منه؟ 

قال: عد�وته و�هلل ما بقيت!«

كرًب�  يتبعونه  وال  �حلق  يعلمون  �ليهود،  هم  فاليهود  نعم 
ويجعلني  �أكرث  منه  �أتعجب  و�لذي  �أنف�صهم،  عند  من   � وح�صًد
ا على كف �أكرث من موقف حيي بن �أخطب �ل�صابق،  �أ�صرب كفًّ
ر�أ�صه خليانته بني يدي  به كي تقطع  تي  �أُ هو ردة فعله عندما 
ر�صول �هلل، فلما نظر �إىل ر�صول �هلل -�صلى �هلل عليه و�صلم-:
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ت نف�صي يف عدو�تك، ولكنه من يخذل  قال :  �أما و�هلل ما مُل
�هلل ُيخذل، ومن غالب �هلل ُغلب... 

ثم �أقبل على �لنا�ش.

فقال :  �أيها �لنا�ش! �إنه ال باأ�ش باأمر �هلل، كتاب وقدر ملحمة 
كتبها �هلل على بني �إ�صر�ئيل... 

ثم جل�ش ف�صربت عنقه  .

عندما يكون �الأمر مع �ليهود فتوقع من �لكرب منتهاه، ومن 
�خليانة قمتها، ومن �لغدر قعره.

��صتفقت عندما ر�أيت �لكهنة �لذين كانو� يت�صامرون ب�صوت 
�أبي�ش  لونها  ملب�ش  يرتدي  رجل  �أمام  وقفو�  حتى  منخف�ش 
ذو  بالق�صري،  وال  بالطويل  لي�ش  �ل�صيء،  بع�ش  لل�صفار  مائل 
حلية طويلة ت�صرب على �صدره لونها بني، وكذلك �صعره طويل 
ت�صعر من �صدة ملعانه كاأن �ملاء  مر�صل ي�صرب ما بني منكبيه 
ي�صري به، ثم قربت منه وهو يقول لهم: » �صاأ�صرب لكم مثًل«.

لبع�ش  �حلديقة  هذه  فاأجر  غناء،  حديقة  مللك  »كان 
�أحد  �صري�صل  �حل�صاد  وقت  يف  �أنه  معهم  و�تفق  �لفلحني، 
حر��صة لياأخذ ن�صيبه من �لثمار، وملا حان وقت �حل�صاد، �أر�صل 
ا كي ياأخذ ن�صيبه، فما كان  ا من عبيده لهوؤالء حر��ًص �مللك بع�صً
من هوؤالء �لفلحني �إال �أن متردو� وقتلو� �لبع�ش، ورمو� �لبع�ش 
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�آخرين  حر��ًصا  �مللك  لهم  فاأر�صل  �لباقني،  وجلدو�  بالكذب، 
�أكرث من �الأولني، ففعلو� بهم كما فعلو� يف �ل�صابقني، فقال �مللك 
هم يهابونه! فلما ر�أى �لفلحني قائد  �أر�صل لهم قائد حر�صي َعلَّ
�حلر�ش، قالو�: هذ� �إن قتلناه ��صرتحنا، فاأخذو� قائد �حلر��ش 

و�أر�دو� �أن يقتلوه فهرب منهم! 

فماذ� تظنون �أن يفعل بهم �مللك بعدما ر�أى �صوء فعلهم؟

�لفلحني،  هوؤالء  يهلك  �أن  �ملفرت�ش  من  �لكهنة:  فقال 
وي�صلم هذه �حلديقة لفلحني �آخرين يعطونه �لثمار يف وقتها.

قال لهم هنا �مل�صيح: �أما قر�أمت يف �لكتب ما قاله د�وود باأن 
من  �لز�وية،  ر�أ�ش  �صار  قد  �لبناوؤون  رف�صه  �لذي  )�حلجر( 
هذ�  �صقط  و�إذ�  �صيتحطم،  �حلجر  هذ�  على  ي�صقط  �أن  �أر�د 

�حلجر على �أحد ف�صوف ي�صحقه.

ثم �أكمل �مل�صيح: �حلق �أقول لكم �إن ملكوت �هلل ينزع منكم 
ويعطى الأمة تعمل �أثماره.

وم�صو�  وتركوه  �حلقد،  �لكهنة  وجوه  على  �رت�صم  حينها 
وكاأنهم فهمو� مر�ده، ثم قال بع�صهم: دعونا من�صكه ونقتله!

�الآن يعلمون  �ملتو�جدين  من�صكه وكل  وكيف  قال �الآخرون: 
�أنه �مل�صيح؟ ال ن�صتطيع!
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رجًل  ع�صر  �ثنا  �مل�صيح وحوله  �أجد  بي  و�إذ  �مل�صهد  تغري 
يجل�صون على مائدة ياأكلون منها، عليها طعام مل �أَر على هذه 
�إنه  �مل�صيح:  قال لهم  �لطعام  �نتهائهم من  مثله، وبعد  �لدنيا 

قرب وقت رفعي �إىل �ل�صماء. 

قال له �الثنا ع�صر رجًل يف نف�ش و�حد: ال يا معلم �بَق معنا! 

رفع حتى ياأتيكم )�أحمد(. �مل�صيح: �إنه خري لكم �أن �أنطلق و�أُ

ا من يقول �إين �بن �هلل!  ثم بكى �مل�صيح وقال: فليكن ملعوًن

قالو� بتعجب: ومن �صيقول هذ�؟!

�مل�صيح: �صيكون هناك �لكثري �لكثري من يقول هذ� �لقول، 
يدّي  �إليكم، و�أجرى �هلل على  �أر�صلني �هلل  قد  ر�صول  �إنني  �أال 
معجز�ت فعلتها باإذنه، وها �أنتم ترون كهنة �ليهود قلبو� علّي 
�لروم، يريدون قتلي، وال حمالة �إين ذ�هب ليتم ما نباأ به د�وود 
و�لعهد �لقدمي عني، فاأنزل �آخر �لزمان فين�صرين �أتباع �أحمد.

�صوف  و�إنه  �أحمد،  �إال  بعدي  نبي  ال  �أما �إن  يكمل:  �مل�صيح 
يظهر �حلقيقة �لتي دفنت بعدي، فيقول �إين عبد �هلل ور�صوله 

وكلمته وروح منه.

�إىل  �مل�صيح  فاأ�صار  بقوة،  �لباب  �مل�صيح طرق  قطع حديث 
�أحد �لرجال، وقال: يا يهوذ� �ذهب و�نظر ما �الأمر!
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يذهب يهوذ� باجتاه �لباب ويقول: يا ر�صول �هلل �إنهم جنود 
�لروم ومعهم كهنة �ليهود. 

يقول �مل�صيح: �الآن �أزف �لوقت، من منكم ُيلقى عليه �صبهي 
في�صلب مكاين ويكون رفيقي يف �جلنة؟ 

قال يهوذ�: �أنا يا ر�صول �هلل! 

قال له �مل�صيح: يا يهوذ� �أنت رفيقي يف �جلنة، وال ي�صرك 
باخليانة  �تهامك  من  موتك  بعد  عليك  �لنا�ش  يقول  ماذ� 
و�لو�صاية بي، فلتعلم �أنه ال ي�صر �ل�صاة �صلخها بعد �لذبح، فقد 

فزت يا يهوذ�.

�مل�صيح،  ن�صخة طبق �الأ�صل من  يهوذ�  �لب�صر �صار  وبلمح 
فينظر من هم متو�جدون للثنني بذهول �صديد، وفجاأة ينام 
�مل�صيح �حلقيقي دون �أن ي�صقط على �الأر�ش، ينام وكاأن �لهو�ء 
�لبيت،  د�خل  من  �أمامهم  رفع  ثم  يحمله  كال�صرير  �أ�صبح 
�الأنظار،  عن  غاب  حتى  �ل�صماء  �إىل  �لبيت  �صقف  فاخرتق 
حينها قام �جلنود بك�صر �لبيت، في�صاأل �جلنود كهنة �ليهود: 

من هو �مل�صيح فيهم؟

في�صري �لكهنة �إىل يهوذ�: هذ� هو �مل�صيح! )ظًنا منهم �أنه 
هو!(
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فيم�صكونه ويقول: �أنا ل�صت �مل�صيح، �أنا يهوذ�... )في�صحك 
�جلنود و�لكهنة(.

فاأخذوه وجلدوه و�ألب�صوه لب�ش �لن�صاء وجعلوه يحمل �صليبه، 
ثم  �ليهود،  عليه كهنة  ب�صق  �إذ  ي�صري  هو  وبينما  كتفه،  على 
يعلقونه على �ل�صليب يف جبل �جلمجمة، وميوت هناك يهوذ� 

وهو يقول ل�صت �أنا �مل�صيح.

حينها تل�صت �لورقة من يدي ورجعت �لبيت �لذي �أ�صبح 
�أمامي  ا ور�أيت �لطاولة وفوقها �لكتاب �خل�صبي، ولي�ش  م�صرًق
�إال �أن �أم�صك �لورقة �لتالية خا�صة عندما ر�أيتها مقطوع جزء 

كبري منها. 

:
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الورقة الثانية عشرة
)العالمات(

معروف  وقت  لها  لي�ش  �لتي  �لوحيدة  �ل�صفحة  هي  هذه 
وال مكان معني، عجبت عندما ر�أيتها هكذ�، مما دفعني بقوة 
ا يف م�صكها، فب�صطت  الكت�صاف ما بها، ومل �أتردد حلظه مطلًق

يدي �إليها و�أم�صكتها.

وما �إن �أم�صكتها �إال ور�أيت �لدنيا تتزلزل وتتغري من حويل 
حتى غاب عني م�صهد �لبيت، ور�أيت ذلك �لرجل �لذي ر�أيته 

ا مع �ليهود ويقول لهم:  من قبل �إنه د�نيال! كان جمتمًع

من  حدث  وما  �إف�صادكم،  جز�ء  وهذ�  دم،  ُه قد  �لبيت  �إن 
نبوخذ ن�صر لكم �إال ح�صاد �أيديكم و�أل�صنتكم، �أتعجبون �أنتم 

من هدم بيت �هلل باأور�صليم!

�إن كنتم تعجبون ف�صياأتي يوم وتهدمون �أنتم �مل�صجد لتقيمو� 
زو�لكم  �إال علمة  �إن يحدث هذ�  وما  مكانة رج�صة �خلر�ب، 

ونهايتكم.
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يدخلون  �صوف  �لزمان  نبي �آخر  �أتباع  مع   � لكم موعًد فاإن 
�أر�ش  قبل  من  هنا  ها  من  �مل�صرق  قبل  من  ز�حفني  �لقد�ش 

�صنعار، فيتربو� ما علومت تتبري�!

:
بني  ي�صيح يف  رجل  �آخر،  م�صهد  وياأتي  �مل�صهد  هذ�  يزول 
�إ�صر�ئيل مل �أره من قبل، ولكن كان من حوله يدعونه بنبي �هلل 

�أرميا وهو يقول:

حول  ويجتمعون  هلككم،  قا�صدين  ا  يوًم ياأتون  �صوف 
�صلًما  لبع�صهم  يقولون  �لغرقد،  �صجر  ويقطعون  �لقد�ش، 
�صنعتم  �أنتم  �إ�صر�ئيل  بني  يا  �صلم،  فل  �أنتم  �أما  ا،  �صلًم
�لرج�ش و�لف�صاد، ووقت عقاب �هلل ال ترت�جعون عن �إف�صادكم، 
ترف�صون  الأنكم  �لرب،  قال  كما  ا  وخيًم عقابكم  يكون  �صوف 
�صريعة �لرب، وقال يل �لرب: كلهم مف�صدون عا�صون متمردون، 

لذلك �صتجمع لهم �الأمة �لعظيمة وت�صتاأ�صل �صاأفتهم.

:
�، و�إذ� برجل يقول لبني �إ�صر�ئيل،  يزول هذ� �مل�صهد جمدًد
تكذيبكم  كفاكم  �أوما  �للهوتي،  يوحنا  �أنا  �إ�صر�ئيل  بني  يا 
نذير،  لكم  هي  عظيمة  روؤية  ر�أيت  فاإين  مرمي؟  �بن  للم�صيح 
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�ل�صمال و�جلنوب  كلها من  �أنكم جتمعون ملوك �الأر�ش  ر�أيت 
و�ل�صرق و�لغرب، جتمعونهم كي يقاتلون �أتباع �ل�صادق �الأمني، 

ا!  وتعربون لهم من نهر �لفر�ت حينها يكون نهر �لفر�ت جافًّ

�جلثث  كرثة  ومن  فيهلكونكم،  فينت�صرون  تقاتلونهم  ثم 
�لذين  �جلنود  �إن  �ل�صم�ش،  رى  ُت فل  �ل�صماء  �لطيور  تغطي 

يهلكونكم من �أر�ش �صنعار و�أ�صور.

:
يزول هذ� �ملنظر ور�أيت رجًل �آخر يدعوه من حوله حزقيال 

يقول لهم:

كالنمور  فهم  و�أ�صور  �صنعار  من  نحوكم  �لقادمون  �أما 
و�ل�صقور، يجتمعون لكم من جميع �الأر�ش، وجتمعون لهم �أنتم 
جميع من يف �الأر�ش، قلوبهم كزبر �حلديد، ال يخ�صون �مللوك، 
�إلههم، ترتعب قلوبكم منهم، ال يرتكوكم  قوتهم م�صتمدة من 

حتى يفنوكم، فيقيمو� �صريعة �هلل يف �أر�صه.

:
فيها  �أ�صبح  �لتي  �ل�صاحة  لنف�ش  ورجعت  �ملكان  وهنا �هتز 
على  م�صتقر  �لكتاب  �الإنارة، و�أمامي  �صدة  من  يتلأالأ  �ل�صوء 

تلكم �لطاولة دون تردد �أم�صكت �لورقة �لتالية. 

:
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الورقة الثالثة عشرة
)الوعد الثاني(

�لتاريخ: �مل�ستقبل.

�ملكان: �أر�ض �ملوعد. 

ر�صمة  عليها  ر�أيت  حينما  قلبي  فانقب�ش  �لورقة  �أما هذه 
�أنه  ذهنك  يف  يرد  ما  �أول  ب�صع  �لر�صمة  �صكل  لو�صيفر، 
�ل�صيطان، ولكن �لر�صمة خمتلفة عن �لر�صمات �ملعروفة، ثمة 
هذه  مثل  �أَر  مل  ا،  حقًّ نظري�تها  يف  موجود  غري  غريب  �صيء 
قدميه  بني  وملقاه  لو�صيفر مقطوعة  فر�أ�ش  قبل،  من  �لر�صمة 
�لر�صمة  �أتاأمل تلك  �لوقت  بع�ش  وقفت   ،� ا وكنوًز ذهًب وتنزف 
�أم�صكتها،  ثم  باالأذكار  حت�صنت  ولكن  �أم�صكها،  �أن  وترددت 
مرًجا  ر�أيت  ثم  حويل،  �ملكان  يدي وتغري  من  �لورقة  �ختفت 
ا باحل�صائ�ش �خل�صر�ء، و�لن�صور حتلق يف �صمائه،  و��صًعا مليًئ
وي�صري بهذ� �لو�دي جد�ول �صغرية جتري فيها �لدماء، �جلثث 
مرت�كمة على ظهر �الأر�ش، و�أ�صلء �لب�صر متناثرة، فاالأقد�م 
و�ل�صو�عد وخا�صة �لروؤو�ش �ملقطوعة هي �لعلمة �ملميزة لهذ� 

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


142

�إله �إال �هلل حممد  �ملكان، �لر�يات �ملرفوعة مكتوب عليها )ال 
على  �جلثث  �أخرى تخالط  ر�يات  ا  �أي�صً هناك  �هلل(،  ر�صول 
�الأر�ش عليها كتابات مل �أفهمها، الأنها مكتوبة بلغة عربية، يبدو 
�أن �ملعركة �نتهت من حلظات قليلة، هذ� كان ملحوًظا خا�صة 

ا ما ز�لت �أكلمها تنزف �لدماء. �أن هناك جثًث

ا �ملنظر دموي بكل ما حتمله �لكلمة من معنى، وتنخلع  حقًّ
لهول �مل�صهد �لقلوب و�إن كانت من �حلجارة! ثم لفت �نتباهي 
�أن �جلي�ش كله ي�صلي، فاأخذت �أعد �لركعات فوجدتها ثماين 
ا للم�صلمني، وتذكرت �أن �لنبي  ركعات، ففهمت �أن هذ� كان فتًح
-�صلى �هلل عليه و�صلم- �صن ذلك عندما �صلى ثماين ركعات، 
وقا�ش عند فتح �ملد�ئن و�صلها يف  �أبي  بن  �صعد  ومن خلفه 
�إيو�ن ك�صرى، و�أنا من�صغل يف ��صتعادة تلك �للحظات، وجدتهم 
فرغو� من �ل�صلة، وجاء رجل من بعيد م�صرًعا �صارًخا: »يا 
يطرب  قلبي  جعلت  ذ�تها  حد  يف  �لكلمة  �ملوؤمنني!«...  �أمري 
� للموؤمنني!  ا ما يف �مل�صتقبل �أمرًي ا، �صيكون للم�صلمني يوًم فرًح

� ينادي علي؟! �أمري �ملوؤمنني: ما �خلطب كاأين �صمعت �أحًد

�إنه وزير �حلرب قادم  �أحد �جلنود: نعم يا �أمري �ملوؤمنني! 
هناك وي�صيح. 

وزير �حلرب: �أيها �الأمري جاءتنا �أخبار �أن �الأعور �لدجال 
ظهر! 
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�أمري �ملوؤمنني: وهل �خلرب قطعي، �أم �أنه ظني؟

وزير �حلرب: بل ظني يا �أمري �ملوؤمنني.

� فاخرت ع�صرة من �أ�صد فو�ر�صنا، و�أر�صلهم  �أمري �ملوؤمنني: �إًذ
الأ�صفهان حتى ياأتونا باخلرب �ليقني!

وزير �حلرب: �أب�صر يا �أمري �ملوؤمنني! �أفعل �إن �صاء �هلل.

� عني وعن �مل�صلمني! فلنعم  �أمري �ملوؤمنني: جز�ك �هلل خرًي
وزير �حلرب �أنت.

وزير �حلرب: �أريد �أن �أ�صري عليك ب�صيء �أيها �الأمري.

�أمري �ملوؤمنني: وما هو؟!

وزير �حلرب: ح�صب ما نقل لنا ب�صند �صحيح مت�صل للنبي 
حممد -�صلى �هلل عليه و�صلم- بنقل �لعدل �ل�صابط، �إن كان 
لنا من �لتحرك  لنا ذلك، فل بد  �الأعور �لدجال خرج وتاأكد 
� عند �ملنارة  نحو دم�صق، فاإن نزول �مل�صيح �بن مرمي و�صيك جدًّ
حيث  معه  لك   � موعًد هناك  و�إن  �الأموي،  بامل�صجد  �لبي�صاء 

�صي�صلي خلفك.

�إال  لبث  وما  �نتحب،  حتى  بالبكاء  �أجه�ش  �ملوؤمنني  �أمري 
بامل�صجد  لن�صلي  �الآن  �مل�صتعان! فلنذهب  �هلل  هد�أ وقال:  �أن 

�الأق�صى، وننتظر �خلرب �ليقني حتى ننظر ماذ� نفعل.
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تغري �ملنظر حويل و�ختفى �ل�صهل و�جلنود و�أمري �ملوؤمنني 
ومن حوله من جنود �أطهار �أبر�ر، وظهر يل رجل قبيح �ملنظر 
�ل�صامري   � ي�صبه كثرًي �ل�صعر، �صخم �جلثة،  �لعني جعد  �أعور 
�لذي ر�أيته مع مو�صى �إال �أنه �أعور هنا، علمت مع �أول نظره �أنه 
ن على ظهر �الأر�ش، جال�ش هذ� �الأعور على عر�صه،  �أخبث َم

ويتحدث مع �أحد �ل�صياطني.

�ل�صيطان: �أدركنا يا �صيدي، لقد حلت �مل�صيبة!

�الأعور �لدجال: تكلم يا خبيث ماذ� حدث؟!

زم �ليهود �أمام جي�ش �مل�صلمني. �ل�صيطان: لقد ُه

�الأعور �لدجال غ�صب غ�صبة عظيمة، و�صرخ قائًل: 

كان من �خلطاأ �العتماد على هوؤالء �حلمقى �ل�صعفاء، كان 
�أنا بنف�صي، و�أبا�صر كل �صيء، رغم �أين هياأت  �أخرج  �أن  ال بد 
لهم كل �صيء، وبذلت لهم كل �صيء، حتى جعلتهم ميلكون من 
مبجهود  قمت  لقد  هذ�!  يحدث  �أر�دو�،  من  وي�صعون  �أر�دو�، 
جبار، كونت جماعة �للو�صفرييني �لنور�نيني، وجعلت كل �صيء 
على �صطح �ملعمورة ال مي�صي �إال باإذن مني، �أ�صقطت �خللفة 
�لتي تعد �أقوى ح�صن للم�صلمني، وبد�أت �أجمع �ليهود من �صنة 
1917 م، وبعد �أن �أ�صبحو� �لقوى �لعظمى يف هذه �الأر�ش، وبعد 
�أن علو� كل هذ� �لعلو �لكبري، ينتهي كل �صيء هكذ� يف حلظات!
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ا، وكاأن �صوته �لرعد،  جل�ش ي�صرخ �لدجال �صر�ًخا مرعًب
و�أكمل قائًل: 

للحظة  م�صبًقا  �صيء  كل  هياأت  فقد  للخروج،  �الأو�ن  �آن 
�الثنا  �أنني �إمامهم  منهم  ا  ظًن �صيتبعونني  فال�صيعة  خروجي، 
�مل�صيا  �أنني  منهم  ا  ظنًن �صيتبعونني  و�لن�صارى  ع�صري، 
وملكهم  ربهم  باأين  منهم  ا  �صيتبعونني يقيًن و�ليهود  �ملخل�ش، 
�ملخل�ش، غري من �صيتبعني من كفرة �الأر�ش و�أحمق �صاكنيها، 
كم كنت �أود �أن �أخرج و�ليهود منت�صرين! لكن ال بديل �الآن عن 
�خلروج... )ثم �صرخ(: �الآن فليتجهز جنودي من �ل�صياطني 
��صتعدو� وعدو� �لعدة حتى نتحرك �إىل بلد فار�ش فاإن �أتباعي 

من يهود �أ�صفهان ينتظرونني و�إنهم �أول من يتبعونني. 

حينها تغري �ملكان مرة �أخرى ورجعت لنف�ش �لبيت �ملهجور، 
نورها  ويطري  وتختفي  تتل�صى  �لثاين  �لوعد  ووجدت �صفحة 
وينت�صر بالبيت، �أ�صبح �لبيت من كرثة �الإ�صاءة وكاأن �ل�صم�ش 
وقت  حان  تاأخر،  قد  �لوقت  �لتكملة ولكن  �أريد  كنت  د�خله، 
�لكتاب  بهذ�  م�صغول  وبايل  للمنزل  فتوجهت  ملنزيل،  ذهابي 
�لر�ئع، و��صتلقيت على �صريري �أفكر فيما ر�أيته، وكنت متعجًبا 
من طريقة �صرد �لكتاب للأحد�ث، كنت �أمتنى من د�خلي �أن 
ا �أ�صياء  �أعلم ما هي نهاية هذ� �لكتاب، ال �أنكر �أنه �أت�صح يل جليًّ
كثرية من �لورقات �ل�صابقة، �لتي تدور حول ق�صة نبوءة نبي 
�آخر �لزمان، وعن وعدين ببني �إ�صر�ئيل، ونبوءة هلكهم �آخر 
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بر�أ�صي،  �لكبري، حقيقة ع�صفت �الأ�صئلة  عند علوهم  �لزمان 
�، وكان �صوقي لروؤية هذ� �لكتاب مرة �أخرى  وكانت كثرية جدًّ

�أكرث من �صوق �ل�صاب للزو�ج!

جل�صت هكذ� حتى غططت يف نوم عميق، ثم ��صتيقظت مع 
�أن زوجتي قالت  �صوء �لنهار، ولب�صت ملب�صي م�صرًعا، حتى 
فابت�صمت  مقلوبة؟!  ملب�صك  ترتدي  حمزة  �أبا  يا  مالك  يل: 
وعدلت ملب�صي و�نطلقت كر�صا�صة خرجت من فوهة �ل�صلح 
� نحو �لبيت �مل�صيء، ويف حلظات قليلة  نحو �لبيت �ملهجور عفوًّ
كنت �أمام �لكتاب �لذي كان حاله كما تركته باالأم�ش، ال �أنكر 
�أن رغبتي �الآن قد تقررت باأن �أم�صك �آخر �صفحة من �لكتاب 
حتى ولو �ختفى �لكتاب بعدها، فقد و�صل يل �ملطلوب، وفهمت 

�لكتاب وت�صل�صله. 

مددت يدي دون تردد فاأم�صكت �ل�صفحات �لتي مل �أقر�أها 
�، وكاأنها طن من �حلديد  بعد، وحاولت قلبها، وكانت ثقيلة جدًّ
وجدت  قلبها  ومبجرد  جنحت،   � حماوالت، و�أخرًي عدة  مرت 
� عظيمة، ومل �أ�صتطع �أن �أم�صك �أي من  �لكتاب خرجت منه ناًر
ا، حتى �ختفى  �صفحاته، ثم بد�أ �لكتاب يف �لتل�صي �صيًئا ف�صيًئ
ا من �أمامي، ثم �هتزت �لطاولة �خل�صبية وغا�صت د�خل  متاًم

�الأر�ش. 

�لبيت كله يهتز بقوة وبلط �الأر�ش ي�صيء، ثم �صدر �صوء 
عظيم يف �ملكان مل �أ�صتطع معه �أن �أرى �صيًئا، ومل �أقدر على فتح 
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عيني من �صدة �ل�صوء، فقمت باإغلق عيني، ومن �صدة �ل�صوء 
، ثم �صار �ل�صوء تنخف�ش حدته  كاأين �أب�صره و�أنا مغلق عينّي
ر�أيت  �أجفاين، ثم  �أنه ذهب فتحت  �أن �صعرت  ا، وبعد  تدريجيًّ

ا يف �لبيت مل �أَره من قبل! �صيًئ

فاقرتبت  نفًقا،  باالأر�ش  غارت  �لتي  �لطاولة  وجدت مكان 
منه ونظرت �إليه، فاإذ بي �أرى �صلمل ودرجاته �إىل �الأ�صفل ويف 
هذ�  يف  ما  الأرى  �أحدق بنظري  �أن  حاولت  �لنفق،  هذ�  نهاية 
�ملمر، ولكن مل ي�صعفني نظري للتحقق من �صيء ب�صبب �لظلم 

�ملنت�صر.

فقلت لنف�صي: وما �ل�صري من �أن �أنزل �ل�صلمل، و�أرى باأم 
عيني ما يوجد باملمر!

قدمي  فو�صعت  فاأ�صاءت،  درجة  �أول  على  قدمي  و�صعت 
ا، ف�صرت �أنزل  �الأخرى على �لدرجة �لتي تليها فاأ�صاءت �أي�صً
�لدرجات،  �نتهت تلك  ع�صرة درجة  �أربع  وبعد  و�أعده،  �لدرج 
و�أ�صبحت يف �أول �ملمر �خلا�ش بذلك �لنفق، وال يظهر يل �صوى 
�أنني ال حظت �أن �ملمر ينحدر للأ�صفل،  �إال  فيه،  �أمتار  ب�صعة 
�ملتو�جدة  �لقناديل  �أ�صاءت  تقدمت  وكلما  �أتقدم،  �أن  فقررت 
�صهًل  �ملنحدر  نزول  كان  مبو�ز�تها،  �أكون  عندما  بجنباته 
بالنفق حو�يل 30، وجدته �نعطف عدة  �أن �صلكت  �، وبعد  جدًّ
�، جل�صت باملنحدر�ت حو�يل 30  �نعطافات �صديدة مييًنا وي�صاًر
�أ�صعر ب�صيق يف  �أن �أكمل الأين بد�أت  �أ�صتطع  �أخرى، ومل   � مرًت
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�صعًبا  �ل�صعود  ا، وكان  م�صرًع �لرجوع  حينها قررت  �لتنف�ش، 
فجثوت  �ل�صلمل،  و�صلت عند  حتى  فتما�صكت  كبري،  حد  �إىل 
على ركبتي، و�أخذت �أنفا�صي تت�صارع، و�أح�ص�صت بالر�حة لتوفر 
�أ�صل  �أن  � �أحاول مرة �أخرى -�إن �صاء �هلل-  �لهو�ء، وقلت غدًّ

لنهاية �ملمر. 

ومبا �أن �الأ�صياء �ملفقودة ال نتذكرها �إال بينما نحن ن�صلي، 
فكذلك �الأفكار ال تاأتيك �إال و�أنت نائم! وبينما �أنا م�صتلٍق على 
ذهني،  و�صغلت  ر�أ�صي  �الأفكار  طرقت  �لنوم،  �أطلب  �أريكتي 
�أعلم كم طوله، وكذ�  �أنا ال  �لنفق،  بلوغ �آخر  �إىل  ما �لطريقة 
� باالأ�صفل، فمثًل لو قمت  �صعوبة �لتنف�ش به مُتثل عائًقا كبرًي
باجلري يف �لبد�ية حتى �أ�صل للنهاية، فبل �صك �صتخور قو�ي، 
وال �أ�صتطيع �أن �أخرج من �ملمر �إن ��صتنفذت كل جهدي �بتد�ء.

فقلت �أنزل بخطو�ت �صريعة و�صي�صاعدين �نحد�ر �لنفق يف 
�لو�صول ب�صرعة ملنتهاه، ثم �أ�صتعني بكل طاقتي وقوتي بالرجوع 

ا، ولكن ال �أعلم كم يبلغ طول �لنفق! جريًّ

فقلت  ر�ئعة  �أنها  �إال  ب�صاطاتها  مع  فكرة  ر�أ�صي  طرقت  ثم 
عند  طرفه  و�أثبت  مرت،   200 طوله  طويًل  ا  خرطوًم �أجلب 
يقل  عندما  منه  �أتنف�ش  معي،  �الآخر  طرفه  و�آخذ  �ل�صلم، 
�لهو�ء، ومبجرد �أن وجدت هذ� �حلل مل �أ�صعر بنف�صي ومنت، 
وبال�صباح قمت ب�صر�ء هذ� �خلرطوم، وتوجهت للنفق، وقمت 
�خلرطوم  لفة  وو�صعت  �لدرج،  عند  �خلرطوم  بد�ية  بتثبيت 
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�، وعندما و�صلت  على كتفي، وكلما نزلت �أرخيت من �للفة جزًء
�خلرطوم  طرف  فاأم�صكت  �صدري،  ي�صيق  بد�أ  للمنعطفات 

�الآخر وجل�صت �أتنف�ش منه، وكاأن �الأمر ي�صري على ما ير�م. 

وبعد �ملنعطفات م�صيت مبمر م�صتقيم ال يوجد به �أي ميول، 
� و�أمامهم  �، ثم ر�أيت ثلث درجات ل�صلم �صعوًد قر�بة 20 مرًت
باب مهيب لونه ذهبي، وال يوجد له مقب�ش يفتح منه �أو مكان 
ملفتاح! ولكن ويف و�صط �لباب مكان على �صكل كفة يد باأ�صابعها 
�خلم�ش غائرة للد�خل، فقلت لعل �لباب يفتح عند و�صع كفة 

يدي �ليمنى يف هذ� �ملكان �لغائر!

على  منقو�صة  تتلأالأ  كلمات  فظهرت  �ليمنى  يدي  و�صعت 
�لباب باللغة �لعربية على �لباب عبارة �أربعة �أ�صطر، كانت هذه 

�ل�صطور �لثلث �الأوىل: 

هو علمة �ملُلك

د�خله �صوت طفل رغم �أن به �أمو�ًتا

جتده مرة يف �ملاء ومرة بال�صماء

ا به �لطريق �لوحيد �إىل فتح  �أما �ل�صطر �لر�بع فكان مكتوًب
�لباب  ينفتح  حينها  لغزك  وحتل  يدك  ت�صع  �أن  �لباب،  هذ� 

وترى �لعجاب.

This PDF document was edited with Icecream PDF Editor.
Upgrade to PRO to remove watermark.

https://icecreamapps.com/PDF-Editor/upgrade.html?v=2.21&t=9


150

و�أزلت يدي، وعندما  جل�صت �أردد �لكلمات حتى حفظتها، 
�أزلت يدي حتول لون �لباب �إىل �الأحمر، ثم ظهرت كتابة باللون 
�الأبي�ش �مل�صع ن�صها: )يوجد �أمامك فر�صة و�حدة فقط حلل 

�للغز، وال جمال للخطاأ(. 

�أتاأمل  وقفت  �أخرى،  مرة  �لذهبي  للونه  �لباب  حتول  ثم 
ا طرف �خلرطوم بفمي �أتنف�ش منه،  �ملنظر، و�أنا ال �أز�ل ملتقًم
�أال  و�عتزمت  �لطبيعية،  حياتي  الأمار�ش  �لرجوع،  قررت  ثم 

�أرجع �إال �إذ� كان لدي حل لهذ� �للغز.

ا ما �أ�صتطيع حل �للغز فيه �أم ال؟!! وال �أعلم هل �صياأتي يوًم

                                                         كتبه 

�أبو حمزة حممد ح�سن
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