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 *بساط الضوء/ قصة علمية قصيرة
 **ص٠ٕت عالي األصفش

 
ٚفٟ . ؽً ا١ًٌٍ فٟ ِذ٠ٕخ اٌغالَ، ٚغػ أ٘بٌٟ اٌّذ٠ٕخ فٟ إٌَٛ ثبوشًا، اعزؼذادًا ٌغٍذ ؽبفً ثبٌؼًّ ٚإٌشبغ

أؽذ إٌّبصي وبٔذ األَ ال رضاي ِغز١مظخ رزغٛي فٟ إٌّضي رزفمذٖ لجً أْ رخٍذ ٌٍَٕٛ، ػٕذ٘ب فٛعئذ ثغشفخ 
.. اثٕزٙب ٔٛسح ال رضاي ِعبءح

: وبٔذ ٔٛسح رزسع غشفزٙب ع١ئخ ٚر٘بثًب ٟٚ٘ ُرؾّذس ٔفغٙب ثصٛد ِغّٛع
، فٟ (٠غبس ـ ١ّ٠ٓ)ٚ (ـ خٍف أِبَ)ػٕذِب أِشٟ ػٍٝ عؽؼ ٘زٖ اٌغشفخ فإٟٔ أعزؽ١غ اٌؾشوخ فٟ ثؼذ٠ٓ؛  ـ

.. (أِبَ ـ خٍف)ؽ١ٓ أْ الػت اٌغ١شن اٌزٞ ٠ّشٟ ػً ؽجً ٚاؽذ ِشذٚد، ٠زؾشن فٟ ثؼذ ٚاؽذ فمػ؛ 
: أزجٙذ ٔٛسح ألِٙب اٌزٟ أٌمذ اٌغالَ ػ١ٍٙب، فشدد رؾ١زٙب ٚثبدسرٙب ثمٌٛٙب

أِبَ ـ )، (١ّ٠ٓ ـ ٠غبس) ئٕٟٔ أساعغ دسط ا١ٌَٛ ٠ب أِٟ، فٕؾٓ ٔزؾشن فٟ ٘زا اٌىْٛ ثضالصخ أثؼبد ِىب١ٔخ، ـ
: صُ صؼذد ٔٛسح ئٌٝ عش٠ش٘ب ِٛظؾخ(. أػٍٝ ـ أعفً)ٚأخ١شًا  (خٍف

. ـ ٘ىزا أوْٛ لذ رؾشوذ ئٌٝ أػٍٝ
: اثزغّذ األَ لبئٍخ

.  ِٓ اٌشاؽخ اعزؼذادًا ٌٍّذسعخ٠ًباثٕزٟ، ٌٚىٓ اٌٛلذ لذ رأخش، ٚػ١ٍه أْ رأخزٞ لغؽًب وبف ـ ٘زا ع١ذ ٠ب
: فأعبثذ ٔٛسح

ـ أػشف ٠ب أِٟ، ٌٚىٓ ٌذٞ عإاي ٠شغٍٕٟ وض١شا، فمذ أخجشرٕب اٌّؼٍّخ ػٓ ٚعٛد ثؼذ ساثغ، ٚلبٌذ أٔٗ ال 
ػاللخ ٌٗ ثبألثؼبد اٌّىب١ٔخ اٌضالصخ اٌّؼشٚفخ، وّب أوذد ٌٕب أٔٗ ثؼذ ُِٙ أ٠عب، ٚأٔب أس٠ذ ِؼشفخ ٘زا اٌجؼذ، فّب 

٘ٛ ٠ب رشٜ؟ 
: فىشد األَ ل١ٍاًل صُ لبٌذ

ـ أرزوش٠ٓ ِذ٠ٕخ اٌض٘ٛس ٠ب ٔٛسح؟  
: أِٚأد ٔٛسح ثبإل٠غبة

.. أعً ٠ب أِٟ، ِب صٌذ أروش٘ب سغُ إٔٔب سؽٍٕب ػٕٙب لجً دخٌٟٛ اٌّذسعخ ـ
: فمبٌذ األَ

ـ ؽغٕب، ًٚ٘ رزوش٠ٓ ِذ٠ٕخ اٌٛسٚد؟ 
: أعبثذ ٔٛسح

. ـ ثبٌزأو١ذ، ٚلذ ر٘جٕب ئ١ٌٙب األعجٛع اٌّبظٟ ٌض٠بسح خبٌزٟ ٕ٘بن، وّب إٔٔب صسٔب٘ب وض١شا لجً رٌه
: ػٕذ٘ب لبٌذ األَ

 ٟ٘ اٌّذ٠ٕخ األثؼذ ثبٌٕغجخ ٌِه؟ اـ ٘زا ع١ذ عذا، ٚا٢ْ َ
: سدد ٔٛسح فٛسًا

.. ِذ٠ٕخ اٌض٘ٛس ؼجؼب ـ
: فمبٌذ األَ

.  و150ٍُ وٍُ فمػ، أِب ِذ٠ٕخ اٌٛسٚد فزجؼذ ػٕب ِغبفخ 100 ـ ٌٚىٕٙب رجؼذ ػٓ ِذ٠ٕزٕب 
: فىشد ٔٛسح ل١ٍال، لجً أْ رزغبءي

ـ ِب اٌزٞ رمصذ٠ٕٗ ٠ب أِٟ؟ 
: أعبثذ األَ
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ـ ألصذ أِٔه ِٚٓ دْٚ لصذ أششِد ئٌٝ ثؼذ اٌضِبْ اٌزٞ ٠فصٍٕب ػٓ ِذ٠ٕخ اٌض٘ٛس فٟ ؽ١ٓ أٔٙب األلشة 
. ئ١ٌٕب ِىب١ًٔب

: ػٕذ٘ب ٘زفذ ٔٛسح فشؽًب
ـ ً٘ رمصذ٠ٓ ٠ب أِٟ أْ اٌجؼذ اٌشاثغ ٘ٛ اٌجؼذ اٌضِبٟٔ؟ 

: فبثزغّذ األَ ِإوذح
روبس أ ِضبي ثغ١ػ ٌزٛظ١ؼ اٌفىشح، ٚا٢ْ ١٘ب أفعٟ فشاشه، ٚالشأٞ ٘ٛـ أعً ٠ب ؽج١جزٟ، ِٚب لٍزٗ ٌه 

.. إٌَٛ، ٚثؼذ ػٛدره غذًا ئْ شبء اهلل ِٓ اٌّذسعخ، ٔىًّ اٌؾذ٠ش فٟ ٘زا اٌّٛظٛع
 

 *        *        *
 

ٌُ رىذ ٔٛسح رغزٍمٟ ػٍٝ فشاشٙب، ؽزٝ عّؼذ صَٛد ؼشٍق ِزٛاصً ػٍٝ إٌبفزح، ٚسغُ أٔٙب اسرؼذد 
ٔٙب عشػبْ ِب اعزؼبرد ثبهلل ِٓ اٌش١ؽبْ اٌشع١ُ، ِٚغ اعزّشاس اٌؽشق، ٔٙعذ ثؾزس أال ئخٛفًب فٟ اٌجذا٠خ 

: ٟٚ٘ رشدد فٟ عش٘ب
. ال ؼبسلًب ٠ؽشق ثخ١ش ٠ب سؽّٓئػٛر ثه ِٓ وً ؼبسٍق أـ اٌٍُٙ أٟ 

ٚػٕذِب أصاؽذ اٌغزبسح ل١ٍاًل ٌزٍمٟ ٔظشح، سأد ػصفٛس٘ب اٌصغ١ش ٠ؽشق إٌبفزح ثّٕمبسٖ، فبؼّأْ لٍجٙب 
: ٚفزؾذ إٌبفزح، ٚأِبَ د٘شزٙب اٌشذ٠ذح، ٔؽك اٌؼصفٛس لبئال

. ـ عبِؾ١ٕٟ ٠ب صذ٠مزٟ اٌؽ١جخ ٚال رزؼغجٟ ِٓ والِٟ ا٢ْ، فبٌّٛظٛع أُ٘ ِٓ ٘زا ثىض١ش
 :رغبٍ٘ذ ٔٛسح د٘شزٙب، ٚعأٌذ اٌؼصفٛس ثٍٙفخ ٚثبٌفؼً
 ئْ شبء اهلل؟ ًاـ خ١ش

: فمبي اٌؼصفٛس ثؾّبط
. س٠ذن أْ رٍمٟ ػ١ٍٗ ٔظشحأـ ٌمذ ٚعذد ش١ئًب غش٠جًب ئٌٝ عٛاس اٌشغشح اٌزٟ ٠م١ُ ف١ٙب ػّشٟ، ٚ

: ؽٍّمذ ٔٛسح ف١ٗ ثذ٘شخ
ّٞأـ ِبرا أصبثه أ٠ٙب اٌؼصفٛس، اٌٛلذ ِزأخش عذا ا٢ْ، صُ ئٕٟٔ ال  ! خشط ِٓ  اٌج١ذ دْٚ ئرْ ٚاٌذ

:  ٌىٓ اٌؼصفٛس أٌَؼ ػ١ٍٙب ثمٌٛٗ
. ، ٚال ٠ؾزًّ اٌزأع١ً عذًاع خؽ١شٚـ أسعٛن ٠ب ٔٛسح، اٌّٛض

ػٕذ٘ب رغبٍ٘ذ ٔٛسح صٛرًب ٠إٔجٙب ِٓ اٌذاخً، ٠ٕٚصؾٙب ثؼذَ اٌز٘بة دْٚ ئرْ، فمفضد ِٓ إٌبفزح، ٌزٕؽٍك 
. ِغ اٌؼصفٛس ؽ١ش أشبس

 
 *        *        *

 
ٚصٍذ ٔٛسح ئٌٝ اٌّىبْ اٌّؾذد، ؽ١ش شب٘ذد ثغبؼًب ع١ّاًل، ِضسوشًب ثأٌٛاْ صا١٘خ، ٠شغ ِٕٙب ثش٠ٌك 

ّ٘بط ١ٕ٠ش اٌّىبْ : لبي اٌؼصفٛس. ٚ
!! ع١ًأ، ٚال ٠ؾزًّ اٌذ عذًاأٌُ ألً ٌه أْ اٌّٛظٛع خؽ١ش! ـ ِب سأ٠ه ا٢ْ ٠ب ٔٛسح

: أِٚأد ٔٛسح ِٛافمخ
.. ـ ئٔٗ وزٌه ؽمًب، ٌٚىٓ و١ف أرٝ ئٌٝ ٕ٘ب؟؟ فمذ ِشسد اٌجبسؽخ ثٙزا اٌّىبْ ِٓ اٌؾذ٠مخ ٌُٚ أعذ ش١ئب وٙزا

: فمبي اٌؼصفٛس
!  فٟ ػشٟ، ػٕذِب عؽغ ظٛء ٘زا اٌجغبغ فغأح، ١ٌٛلظٕٟ ِٓ ًِٟٔٛاـ ال أدسٞ ٠ب ٔٛسح، فمذ وٕذ ٔبئُ
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: أخزد ٔٛسح رزفؾص اٌجغبغ ع١ذا ٟٚ٘ رمٛي ِزأٍِخ
. ـ ئٔٗ ٠زوشٟٔ ثجغبغ اٌغٕذثبد اٌغؾشٞ

صُ أزجٙذ فغأح ػٍٝ ٚسلخ ِؽ٠ٛخ، ٍِمبح فٛق اٌجغبغ، فزٕبٌٚزٙب ٚفزؾزٙب ثٍٙفخ، فٟ ؽ١ٓ ؽٍك اٌؼصفٛس 
: خٍف ٔٛسح لبئال

. سعٛن ٠ب ٔٛسح، أس٠ذ أْ أػشف ِب اٌزٞ رؾز٠ٛٗ ٘زٖ اٌٛسلخأ ثصٛد ِغّٛع الشئٟـ 
: فمشأد ٔٛسح

ُّٚعٙذ ِمذِزٗ ٔؾٛ اٌشّبي ػٍٝ اسرفبع ئ ٠ٕؽٍك ثغشػخ وج١شح رمزشة ِٓ عشػخ اٌعٛء ءـ ثغبغ اٌعٛ را 
. صالصخ أِزبس ػٓ عؽؼ األسض

: ٘زفذ ٔٛسح
.. ئٔٙب عشػخ وج١شح عذا!!  ٠ٕؽٍك ثغشػخ لش٠جخ ِٓ عشػخ اٌعٛء!!ـ ٚااٚ

: رغبءي اٌؼصفٛس ثؾّبط
٠ب ٔٛسح؟  ـ ً٘ ٟ٘ أعشع ِٓ ٔغش وج١ش ٠ٕمط ػٍٝ فش٠غزٗ

: فعؾىذ ٔٛسح ثّشػ
ٔٙب أعشع ثىض١ش، عشػخ اٌعٛء رغبٚٞ رمش٠جًب صالصّبئخ أٌف و١ٍِٛزش ئـ ثبٌزأو١ذ ٠ب ػصفٛسٞ اٌصغ١ش، ثً 

.. فٟ اٌضب١ٔخ اٌٛاؽذح
:  فُٙ ٘زا اٌشلُ، فزبثؼذ ٔٛسح ِٛظؾخ لذ اٌؼصفٛس أٌُْ ٠جُذ

. ـ أٞ إٔٔب ٌٛ اعزؽؼٕب اٌغفش ئٌٝ اٌشّظ ثٙزٖ اٌغشػخ؛ فإٔب عٕصٍٙب ثؾذٚد صّبٟٔ دلبئك فمػ
: شٙك اٌؼصفٛس

: ـ ٠ب ئٌٟٙ ٘زا وض١ش، صُ ربثغ ثٍٙفخ
 ِب سأ٠ه أْ ٔغشة ٘زا اٌجغبغ اٌغؾشٞ؟ ..ـ ١٘ب ٠ب ٔٛسح

: فىشد ٔٛسح ل١ٍال صُ لبٌذ
. ـ ال ثأط، فٙٛ عش٠غ عذا، ٚعٕؽٛف اٌؼبٌُ لجً أْ ٠ؽٍغ اٌصجبػ، ٌٚىٓ ػ١ٍٕب أٚال أْ ٔزجغ اٌزؼ١ٍّبد

: رٍفذ اٌؼصفٛس ؽٌٛٗ صُ لبي
ـ ِب سأ٠ه أْ ٔغؾت اٌجغبغ ٌشغشح اٌز١ٓ رٍه، فبسرفبػٙب ِٕبعت ٚأغصبٔٙب ِزشبثىخ، ٚثاِىبٕٔب ٚظغ 

. اٌجغبغ ػ١ٍٙب ثبالسرفبع اٌّؾذد
: اثزغّذ ٔٛسح

. أؽغٕذ أ٠ٙب اٌؼصفٛس ٚا٢ْ ١٘ب ئٌٝ اٌؼًّ
 

 *        *        *
 

: أِغىذ ٔٛسح ثؽشف اٌجغبغ ٌزغؾجٗ ٔبؽ١خ اٌشغشح، صُ لبٌذ
 ِٓ اٌجغبغ، ٠ٚشفشف ثغٕبؽ١ٗ ئٌٝ اٚٔظشد ئٌٝ اٌؼصفٛس ٚ٘ٛ ٠ّغه عضًء .ـ ئٔٗ صم١ً عذا، ٌُ أرٛلغ ٘زا

: أػٍٝ، فبثزغّذ لبئٍخ
ـ ً٘ رظٓ أٔه رغبػذٟٔ ٘ىزا أ٠ٙب اٌؼصفٛس، إلصاؽخ اٌجغبغ ٔؾٛ اٌشغشح؟ 

: فأعبثٙب اٌؼصفٛس ٚلذ رمؽؼذ أٔفبعٗ
. ـ ئٕٟٔ أثزي لصبسٜ عٙذٞ ٠ب ٔٛسح

. ـ ٌٚىٕه ال رجزي أٞ شغً ٠غبػذ ػٍٝ ئصاؽخ اٌجغبغ ٔؾٛ اٌشغشح ٠ب ػصفٛسٞ اٌّغى١ٓ
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: شؼش اٌؼصفٛس ثبٌغ١ظ ِٓ والَ ٔٛسح، فمبي ثع١ك
ـ ٚو١ف ٘زا ٠ب ٔٛسح؟ 

: فأعبثزٗ ِٛظؾخ
ـ ئٕٔب ٔغؼٝ إلصاؽخ اٌجغبغ ٔؾٛ اٌشغشح فٟ ؽ١ٓ أٔه رغؾجٗ ثمٛح ئٌٝ أػٍٝ، أٞ أْ ارغبٖ لٛره ػبِٛدٞ 

! ػٍٝ ارغبٖ اإلصاؽخ، ٚ٘ىزا ال رٕزظ لٛره اٌّجزٌٚخ أٞ شغً ٠غبػذ فٟ ئصاؽخ اٌجغبغ ٔؾٛ اٌشغشح
: رٛلف اٌؼصفٛس ػٓ اٌؽ١شاْ ٚؽػ ػٍٝ األسض ِفىشًا، ٌىٕٗ لبي أخ١شا

ـ ال أظٕٕٟ فّٙذ ِب رؼ١ٕٗ رّبًِب ٠ب ٔٛسح، ٌىٕٕٟ ػشفذ إٟٔٔ ثزٌذ عٙذًا ظبئؼًب، فّب ٘ٛ اٌّؽٍٛة ِٕٟ 
ا٢ْ؟ 

: أعبثذ ٔٛسح ثضمخ
ـ ػ١ٍه أْ رجزي لٛره ثارغبٖ اإلصاؽخ، ؽزٝ رٕزظ شغاًل ٠غبػذ فٟ ئصاؽخ اٌجغبغ ٔؾٛ اٌشغشح ِمذاسٖ ٠غبٚٞ 

ّْ ..   ٘جبء عٙذن ع١ع١غؽبصً ظشة اٌمٛح فٟ اإلصاؽخ اٌّمؽٛػخ، ٚئاّل فا
 

 *        *        *
 

: اعزؽبػذ ٔٛسح ِغ اٌؼصفٛس أخ١شا عؾت اٌجغبغ ئٌٝ شغشح اٌز١ٓ اٌىج١شح، فمبٌذ ٔٛسح
.  فٟ سفغ اٌجغبغ ئٌٝ األػٍٝوضش صؼٛثخد اٌّّٙخ األأـ ٚا٢ْ ثذ

: ٚاثزغّذ ٟٚ٘ رخبؼت اٌؼصفٛس
رغزؽ١غ أْ رؾٍك ئٌٝ أػٍٝ ٚأٔذ رؾًّ اٌجغبغ، دْٚ أْ ٠ع١غ عٙذن ٘جبًء،  ـ ٚا٢ْ ٠ب ػصفٛسٞ اٌؼض٠ض

. فؼٕذِب رجزي لٛره ٔؾٛ األػٍٝ ٘زٖ اٌّشح عزىْٛ فٟ ارغبٖ اإلصاؽخ اٌزٟ ٔش٠ذ٘ب، ٚعزٕزظ شغال
: فمبي اٌؼصفٛس ِجزغًّب

.  ـ أظٓ إٟٔٔ ثذأد أفُٙ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌشغً اٌّجزٚي ٚاٌمٛح ٚاإلصاؽخ ٠ب ٔٛسح، ٚاٌؾّذ هلل
 

 *        *        *
 

اعزمش اٌجغبغ ػٍٝ أغصبْ شغشح اٌز١ٓ أخ١شا، ٚثؼذ أْ رأوذد ٔٛسح ِٓ صجبرٗ، عٍغذ ػ١ٍٗ ٚأعشع 
: اٌؼصفٛس ئٌٝ عبٔجٙب لبئال

. ـ عأعشة اٌؽ١شاْ أخ١شًا ٚأعٕؾزٟ ِشربؽخ
: ٌىٓ اٌجغبغ ٌُ ٠زؾشن، فززوشد ٔٛسح اٌزؼ١ٍّبد لبئٍخ

. ـ ٔغ١ٕب رٛع١ٗ ِمذِزٗ ٔؾٛ اٌشّبي
ًٝ : فزٕٙذ اٌؼصفٛس ثأع

! ـ ٚو١ف ٌٕب أْ ٔؼشف اٌشّبي ا٢ْ
: ٔظشد ٔٛسح ئٌٝ اٌغّبء، فٛعذرٙب ٍِجذح ثبٌغ١َٛ، فمبٌذ

: ٌىٕٙب اعزذسوذ لبئٍخ. ـ ٌٓ ٔغزؽ١غ االعزؼبٔخ ثبٌٕغُ اٌمؽجٟ
ـ ِٓ أٞ عٙخ رغشة اٌشّظ ٠ب ػصفٛس؟ 

: رٍفذ اٌؼصفٛس ؽٌٛٗ ِزأِاًل، صُ لبي ِش١شًا ثغٕبؽ١ٗ
. ٔٙب رغشة ِٓ رٍه اٌغٙخ خٍف إٌّضيئـ 

: فبعزجششد ٔٛسح ِزفبئٍخ
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 ٌٚٛ ،أظش ٠ب ػصفٛس، عزىْٛ اٌغٙخ اٌّمبثٍخ ٟ٘ عٙخ اٌششق. ـ رىف١ٕب ٘زٖ اٌّؼٍِٛخ ٌزؾذ٠ذ عٙخ اٌشّبي
لّذ ثجغػ رساػٟ ٘ىزا، ثؾ١ش رش١ش رساػٟ ا١ٌّٕٝ ئٌٝ اٌششق، ٚا١ٌغشٜ ئٌٝ اٌغشة ػٕذ٘ب ٠ىْٛ اٌشّبي 

ِب سأ٠ه؟ . أِبِٟ، فٟ ؽ١ٓ أْ اٌغٕٛة خٍفٟ
: صفك اٌؼصفٛس ثغٕبؽ١ٗ ثغؼبدح

 !ـ ٘زا سائغ ٠ب ٔٛسح، أٔذ سائؼخ ؽمًب ِب شبء اهلل
ِٚب أْ اداسد ٔٛسح ِمذِخ اٌجغبغ ٔبؽ١خ اٌشّبي، ٚاعزمشد ػ١ٍٗ ِغ اٌؼصفٛس، ؽزٝ فٛعئب ثغؽبء صعبعٟ 

: فمبي اٌؼصفٛس.  فٟ لفصا اٌّىبْ ٚوأُٔٙا٠شرفغ ِٓ ِإخشح اٌجغبغ ؽزٝ اٌزصك ثّمذِزٗ، ِغٍمب ػ١ٍُٙ
. ـ أشؼش إٔٔب ؽغضٔب فٟ صٕذٚق صعبعٟ ِغٍك

: فؼٍمذ ٔٛسح
ِٚب ٟ٘ ئال ٌؾظبد . ـ ثً لً ئٕٔب أشجٗ ِب ٔىْٛ فٟ ِشوجخ فعبئ١خ ػغ١جخ لبػذرٙب ثغبغ عؾشٞ ِعٟء

ؽزٝ أؽٍك ثُٙ اٌجغبغ ٔؾٛ اٌفعبء اٌفغ١ؼ، وبٔذ عؼبدرٙب ثبٌغخ ثزٍه اٌّغبِشح اٌّض١شح، ٌىٓ اٌؼصفٛس 
: رغبءي ثذ٘شخ

ـ ً٘ ٘زٖ ٟ٘ اٌغشػخ اٌىج١شح اٌزٟ ؽذصزٕٟ ػٕٙب ٠ب ٔٛسح؟ 
ٌمذ خشعٕب .. ـ ئٔه ال رشؼش ثٙب، ٚ٘زٖ ٚظ١فخ اٌغؽبء اٌضعبعٟ ػٍٝ ِب ٠جذٚ، ٌٚىٓ أظش ؽٌٛه ٠ب ػصفٛس

: ٚ٘زفذ ٔٛسح ثؾّبط. ِٓ ٔؽبق اٌغؽبء اٌغٛٞ ٌألسض دْٚ أْ ٔشؼش
. ـ عٕزغٗ ئٌٝ صؽً، أس٠ذ سؤ٠خ ؽٍمبرٗ اٌؼغ١جخ ػٓ وضت

: فمبي اٌؼصفٛس
! ـ ٌٚىٕٕب عٛف ٔزأخش ٠ب ٔٛسح

: اثزغّذ ٔٛسح ِؽّئٕخ
.. ـ ال رمٍك ٠ب ػصفٛسٞ، فٕؾٓ ٔؽ١ش ثغشػخ ػب١ٌخ، ٌٚٓ ٠غزغشق ِٕب اٌز٘بة ئٌٝ صؽً عٜٛ صِٓ ٠غ١ش

: ٚلجً أْ رزُ ٔٛسح والِٙب ظٙش ٌُٙ صؽً ثؾٍمبرٗ، فٙزفذ ثذ٘شخ
: ٚٔظشد ئٌٝ عبػزٙب لبئٍخ!!! وإٔٔب ٚصٍٕب ثؽشفخ ػ١ٓ!! ـ ٠ب ئٌٟٙ

ِٚب صاي أِبِٕب عجغ عبػبد ػٍٝ األلً، لجً ؼٍٛع ! ـ ٌمذ ٚصٍٕب فٟ صِٓ ل١بعٟ، ألً ثىض١ش ِّب رٛلؼذ
. اٌفغش

: لفض اٌؼصفٛس ثّشػ
. ـ ٘زا سائغ، أِبِٕب ٚلذ وبف ٌٍٕٙٛ فٟ اٌفعبء وّب ٔشبء دْٚ أْ ٠ٕزجٗ أؽذ ئٌٝ غ١بثٕب

: أِعذ ٔٛسح ِغ اٌؼصفٛس أٚلبرًب ِض١شح فٟ اٌفعبء اٌشؽ١ت، ّٚ٘ب ٠شدداْ ثىً عٛاسؽّٙب
 ! ِب أػظّه ٠ب اهلل!عجؾبْ اهلل اٌؼظ١ُ

  
 *        *        *

 
: ٔظشد ٔٛسح ئٌٝ عبػزٙب أخ١شا، صُ لبٌذ

.. ـ ؽبْ ٚلذ اٌؼٛدح
: ػٕذ٘ب أزجٗ اٌؼصفٛس وّٓ اعز١مظ ِٓ ؽٍُ ؼ٠ًٛ

ـ ٚو١ف عٕؼٛد ئٌٝ اٌّىبْ اٌزٞ أؽٍمٕب ِٕٗ ٠ب ٔٛسح ٚٔؾٓ ال ٔغزؽ١غ رؾذ٠ذ ِٛلؼٕب ا٢ْ؟ 
:  ؽغبة رٌه، صُ لبٌذ ثزٛرشؽغجذاسرجىذ ٔٛسح، فٍُ رىٓ لذ 

 ..ـ ٌمذ رغّشػٕب ػٕذِب رؾّغٕب ٌشؽٍخ ٌُ ٔفىش ثؽش٠مخ اٌؼٛدح ِٕٙب
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: ٚثذا ػٍٝ ٔٛسح أٔٙب فمذد األًِ فٟ ؼش٠مخ رّىٕٙب ِٓ اٌؼٛدح ئٌٝ اٌؾذ٠مخ، ٚأخز اٌؼصفٛس ٠جىٟ
.. ـ أس٠ذ اٌؼٛدح ئٌٝ ػّشٟ، ٌمذ اشزمذ ئٌٝ ث١زٟ ٚٚؼٕٟ

: ٌىٓ ٔٛسح لبٌذ ِٙذئخ
ّٞ، ٚوَٕذ أٔذ  ّْ ٘زا ػمبة ٔغزؾمٗ ألٕٟٔ خشعذ ِٓ دْٚ ػٍُ ٚاٌذ ـ ا٘ذأ ٠ب ػض٠ضٞ، ٚدػٕب ٔفىش ِؼب، صُ ئ

ًّ اهلل أْ ٠فّشط ػٕب ِب ٔؾٓ ف١ٗ .. اٌغجت فٟ رٌه، ٚػ١ٍٕب االعزغفبس ٌؼ
 

 *        *        *
 

: أزجٙذ ٔٛسح ئٌٝ صّس أؽّش ِعٟء فٛق اٌجغبغ ٌُ رىٓ لذ أزجٙذ ٌٗ عبثمب، ٚلذ ظٙشد فٛلٗ وٍّبد الِؼخ
: اثزٙغذ ٔٛسح فشؽب. (اٌؼٛدح ئٌٝ ٔمؽخ اإلٔؽالق)

.. ـ اٌؾّذ هلل، ٌمذ ٔغٛٔب ثفعً اهلل
ِٚب أْ ظغؽذ ػٍٝ اٌضس ؽزٝ دخٍٛا فٟ اٌغالف اٌغٛٞ ٌىٛوت األسض، ١ٌغذا ٔفغ١ّٙب فٛق شغشح اٌز١ٓ 

.. اٌىج١شح، ٕٚ٘ب وبٔذ اٌّفبعأح اٌىجشٜ
 

 *        *        *
 

ُفزؼ اٌغؽبء اٌضعبعٟ ٚلبِذ ٔٛسح ِزّغىخ ثبألغصبْ ؽٌٛٙب، ٚشؼٛس غش٠ت ٠غ١ؽش ػ١ٍٙب، أِب اٌؼصفٛس 
: اٌزٞ ثذا ؽبئشا ٚ٘ٛ ٠ٕظش ؽٌٛٗ، فمذ عأٌٙب ثاعزغشاة

ـ ً٘ ُػذٔب ئٌٝ اٌّىبْ اٌصؾ١ؼ ٠ب ٔٛسح؟ ال أروش أْ شغشح اٌز١ٓ وبٔذ ػبس٠خ ِٓ األٚساق ٘ىزا، ٚوإٔٔب فٟ 
! فصً اٌخش٠ف

: رأٍِذ ٔٛسح اٌّىبْ ؽٌٛٙب ثمٍك شذ٠ذ ٟٚ٘ رمٛي
ِٓ رٌه ٠ب ػصفٛس، أظش ئٌٝ اٌؾذ٠مخ رجذٚ ِخزٍفخ ٕٚ٘بن ٔجبربد الأروش إٟٔٔ سأ٠زٙب ِٓ لجً، ػغت ـ ثً أ

.. ؽزٝ إٌّضي
: ٚشٙمذ ٔٛسح ثفضع، ٟٚ٘ رزبثغ
!! ـ ِزٝ رُ د٘ٓ ِٕضٌٕب ثٙزا اٌشىً

: اظؽشة اٌؼصفٛس
.. ـ أظٓ إٔٔب ٌُ ٔؼذ ٌٍّىبْ اٌصؾ١ؼ ٠ب ٔٛسح

: فأعبثذ ٔٛسح
صُ ٔظشد . ـ ئٔٗ ألِش ِؾ١ّش ؽمًب، ئرا ٌُ ٠ىٓ اٌّىبْ ٔفغٗ؛ فٙٛ شج١ٗ ثٗ عذا ِغ ثؼط االخزالفبد اٌجغ١ؽخ

:  ئٌٝ عبػزٙب وّٓ ٠ززوش ش١ئب ػٍٝ ؽ١ٓ غشح
ـ و١ف ٌُ ٕٔزجٗ ٌٙزا أ٠ٙب اٌؼصفٛس، ِٕظش اٌشّظ فٟ اٌغّبء ٠ش١ش ئٌٝ إٔٔب فٟ آخش إٌٙبس، فٟ ؽ١ٓ أْ 

! عبػزٟ رإوذ ػٛدرٕب لجً ؼٍٛع اٌفغش
: رىٍُ اٌؼصفٛس ثزشدد ٚ٘ٛ ٠ؾبٚي الزشاػ ؽً ِمٕغ

!! ـ سثّب رؼؽٍذ عبػزه ٠ب ٔٛسح
: ٌىٓ رّزّذ ٔٛسح ثمٍك

ٚاصداد خٛفٙب أوضش دْٚ أْ رغذ رفغ١شا ِمٕؼب ٌّب ٠ؾذس، فٍُ رغذ أِبِٙب عٜٛ اٌز٘بة ئٌٝ ٔبفزح . ـ ال أظٓ
!! غشفزٙب ٚاٌزٟ ٌُ رىٓ رؼشفٙب ػٍٝ اإلؼالق
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.. ؽزٝ اٌؼصفٛس ٌُ ٠ىٓ ألً خٛفب ِٓ ٔٛسح، ٚ٘ٛ ٠جؾش ػٓ ػّشٗ اٌزٞ رشوٗ ثأِبْ لجً اٌشؽٍخ اٌؼغ١جخ

: ٚشٙك اٌؼصفٛس فغأح
ِٓ !!.. أظشٞ ٠ب ٔٛسح ٕ٘بن أفشاؿ صغ١شح أ٠عب!! ؟ـ ِٕز ِزٝ  ٚ٘زٖ اٌؼصبف١ش رعغ أػشبشٙب ٕ٘ب

!! اٌّغزؾ١ً أْ ٠ؾذس وً ٘زا فٟ غعْٛ عبػبد ل١ٍٍخ
ػٕذ٘ب شؼشد ٔٛسح ثشػت ؽم١مٟ، ٌُٚ رؼذ لذِب٘ب رم٠ٛبْ ػٍٝ ؽٍّٙب، فغٍغذ رجىٟ لشة شغشح اٌز١ٓ 

: اٌىج١شح، أِب اٌؼصفٛس فمذ شؼش ثزٔجٗ ف١ّب عججٗ ٌٙب ِٓ ِشبوً فؾبٚي ِٛاعبرٙب لبئال
!! ـ صمٟ ثبهلل ٠ب ٔٛسح، ٚدػ١ٕب ٔىضش ِٓ االعزغفبس ا٢ْ، ٌؼً اهلل ٠فشط ػّٕب ِب ٔؾٓ ف١ٗ، أٌُ رمٌٟٛ ٘زا ِٓ لجً

.. ١٘ب رشغؼٟ أسعِٛن، فأِٔذ ِٓ ػٍّٕٟ أ١ّ٘خ االعزغفبس
: وّفىفذ ٔٛسح دِٛػٙب ٟٚ٘ رمٛي

 ال ئٌٗ اال ٘ٛ اٌزٞعزغفش اهلل اٌؼظ١ُ أئخشاعٕب ِٓ ٘زٖ اٌٛسؼخ، ػٍٝ ـ ِؼه اٌؾك ٠ب ػصفٛس، فبهلل لبدس 
.. اٌؾٟ اٌم١َٛ ٚأرٛة ئ١ٌٗ

ٚفٟ رٍه األصٕبء، َدٌف ئٌٝ ؽذ٠مخ إٌّضي سعً ِزٛعػ اٌؼّش، ٚوأْ إٌّضي ِٕضٌٗ، ِٚب أْ ٌّؼ ٔٛسح ؽزٝ 
: رٛعٗ ئ١ٌٙب ِغٍّّب

ـ ِبرا رفؼ١ٍٓ ٕ٘ب ٠ب اثٕزٟ؟ ً٘ رش٠ذ٠ٓ ش١ئب؟؟ 
!!  رؽٍؼذ ٔٛسح ئ١ٌٗ ٚػ١ٕب٘ب ِغشٚسلزبْ ثبٌذِٛع، ٟٚ٘ فٟ ؽ١شح شذ٠ذح، فّبرا ػغب٘ب أْ رمٛي

.. لصزٙب وبٍِخ ٚثأدق اٌزفبص١ًةٌىٕٙب عّؼذ شغبػزٙب ٚرىٍّذ أخ١شا، ِؾذصخ اٌشعً 
 

 *        *        *
 

:  اعزّغ ئ١ٌٙب اٌشعً ثذ٘شخ شذ٠ذح، صُ عأٌٙب
ـ ٚأ٠ٓ ٘زا اٌجغبغ؟ 

. ؼِف اهلل ثٕٛسح أْ اٌجغبغ ثشىٍٗ ا١ٌّّض، وبْ ال ٠ضاي ِؼٍمب فٛق شغشح اٌز١ٓ، رأو١ذًا ػٍٝ صذلٙبـُِٚٓ ي
: ٔبٌٚذ ٔٛسح اٌشعً اٌزٞ اؼّأٔذ ئ١ٌٗ اٌٛسلخ لبئٍخ

. ـ ٘زٖ ٟ٘ اٌٛسلخ اٌزٟ ٚعذٔب٘ب ٍِمبح فٛق اٌجغبغ، فٟ ٘زا اٌّىبْ ٠ب ػّٟ
: رٕبٚي اٌشعً اٌٛسلخ، ٚلشأ٘ب ٚػالِبد اٌزؼغت ٚاظؾخ ػٍٝ ٚعٙٗ، صُ لبي

: ٚصَّذ ِفىشا لجً أْ ٠ٍزفذ ئٌٝ ٔٛسح ِجزغّب. وٙزا ػٍٝ أسض اٌٛالغء ـ  ٌُ أوٓ أرصٛس ؽذٚس شٟ
ّٞ ػٍُ ثٙزٖ األِٛسـُـ  ٌُ أػشفه ثٕفغٟ ثؼذ، اعّٟ عبِٟ، ِٚٓ ي . ؼف اهلل ثه إٟٔٔ أعزبر فٟ اٌف١ض٠بء ٌٚذ

.. ٠زجبؼأ اٌضِٓ اعّؼ١ٕٟ ٠ب اثٕزٟ، ػٕذ اٌزؾشن ثغشػبد وج١شح، رمبسة عشػخ اٌعٛء
: ٌُ ٠جُذ ػٍٝ ٔٛسح أٔٙب فّٙذ ش١ئب، فزبثغ األعزبر عبِٟ ِٛظؾب

ـ ػٕذِب أؽٍمِذ ثغشػخ وج١شح رمبسة عشػخ اٌعٛء، رجبؼأ اٌضِٓ، فٍُ ٠ّش ػ١ٍه عٜٛ عبػبد ل١ٍٍخ، ٟ٘ 
ِب وبٔذ رش١ش ئ١ٌٗ عبػزه، أِب ػٍٝ األسض فمذ ِش صِٓ أوضش ِٓ رٌه ثىض١ش، ٚؽزٝ ٔىْٛ ػ١١ٍّّٓ أوضش 

..  اٌالصِخاثبددػ١ٕب ٔمَٛ ثبٌؾظ
:  ٠زىٍُ ثصٛد ِشرفغ ٚأخشط األعزبر ٚسلخ ٚلًٍّب ِٓ ع١جٗ، ٚأخز ٠ىزت ٚ٘ٛ
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ِمغِٛب ػٍٝ اٌغزس اٌزشث١ؼٟ  (اٌضِٓ اٌزٞ ِش ػ١ٍىُ فٛق ثغبغ اٌعٛء) = ـ اٌضِٓ اٌزٞ ِّش ػٍٝ األسض
. ((عشػخ اٌعٛء/ عشػخ اٌجغبغ )ـ ِشثغ 1)ٌـ 

: صُ ٔظش ئٌٝ ٔٛسح ِزغبئال
غ ثؼذ أؽاللٗ؟ اـ  وُ ِّش ػ١ٍه ِٓ اٌضِٓ فٛق اٌجظ

: ٔظشد ٔٛسح ئٌٝ اٌؼصفٛس رؾبٚي اٌززوش، صُ لبٌذ
.   ـ أظٕٙب عذ أٚ عجغ عبػبد

 أٔٙب عجغ عبػبد، ٚثّب أْ عشػخ اٌجغبغ لش٠جخ عذا ِٓ عشػخ اٌعٛء ثؾغت اٌٛسلخ ٌـٕـَمـًُـ ؽغٕب، 
اٌّشفمخ، فٙزا ٠ؼٕٟ أْ ٔغجخ عشػخ اٌجغبغ ئٌٝ عشػخ اٌعٛء رمزشة ِٓ اٌٛاؽذ اٌصؾ١ؼ، ٌٕمً ئْ إٌغجخ 

، ٚثبٌزؼ٠ٛط فٟ اٌّؼبدٌخ ٔغذ أْ اٌضِٓ اٌزٞ ِش ػٍٝ األسض خالي غ١بثه 0.999999999رغبٚٞ 
:  عبػبد ٠غب7ٞٚػٕٙب 

 عٕخ  17.87 (( = 0.999999999)ـ ِشثغ1)اٌغزس اٌزشث١ؼٟ ٌـ / 7
ؽبٌٚذ ٔٛسح ِزبثؼخ األعزبر عبِٟ ٚ٘ٛ ٠غشٞ اٌؼ١ٍّخ اٌؾغبث١خ أِبِٙب، ٌىٕٙب ٌُ رغزٛػت إٌز١غخ إٌٙبئ١خ، 

: فغأٌزٗ ثمٍك ٚوأٔٙب ٌُ رغّغ ِب ٠مٛي
ٖ ٠ب ػّٟ؟ وُ ِش ػٍٝ األسض أصٕبء غ١بثٟ؟ ـّـ ِب ٟ٘ إٌز١غخ إٌٙبئ١خ ِٓ ٘زا وً

: شؼش األعزبر ثشفمخ ػٍٝ اٌصغ١شح، ٚ٘ٛ ٠ؼ١ذ ػٍٝ ِغبِؼٙب عٛاثٗ
!  عٕخحـ أوضش ِٓ عجغ ػشش

: ٌُ رؼذ ٔٛسح رؼٟ ش١ئب، فزبثغ األعزبر والِٗ
.. ـ ٚ٘زا ٠فغش ِب ؽذس ِؼه ٠ب اثٕزٟ، فمذ ػذِد ئٌٝ اٌّىبْ ٔفغٗ ٌىٕه ٌُ رؼٛدٞ ئٌٝ اٌضِٓ ٔفغٗ

: ٚأخ١شا رؽٍؼذ ئ١ٌٗ ٔٛسح ثز٘ٛي، ِزغبئٍخ
! ـ ِٚب اٌؼًّ ا٢ْ ٠ب ػّٟ؟ أس٠ذ أْ أػٛد

:  ئال أٔٗ ؽبٚي أْ ٠جذٚ ِزغٍذا ٚالؼ١ب، فغأٌٙب ثؼؽفػ١ٍٙب األعزبر ئشفبقٚسغُ 
! ـ ئٌٝ أ٠ٓ ٠ب اثٕزٟ؟

: فأعٙشذ ٔٛسح ثبو١خ
.. أس٠ذ أْ أػٛد ئٌٝ ِٛلؼٟ األٚي.. ـ أس٠ذ أْ أػٛد ئٌٝ أِٟ ٚأثٟ، ئٌٝ ِٕضٌٟ، ئٌٝ ِذسعزٟ ٚأصذلبئٟ

: َد األعزبر ػٍٝ وزفٙب ِٙذئًب، سغُ صؼٛثخ ِب ع١مٌٛٗـََسة
ـ اعّؼ١ٕٟ ع١ذا ٠ب اثٕزٟ، لذ رؼٛد٠ٓ ئٌٝ اٌّىبْ ٔفغٗ، ٌىٓ ٠غزؾ١ً ػ١ٍه اٌؼٛدح ئٌٝ اٌضِٓ ٔفغٗ، فبٌضِٓ 
٘ٛ اٌجؼذ اٌزٞ ٠غ١ش ف١ٗ اإلٔغبْ ثبرغبٖ ٚاؽذ فمػ، ٚال ٠ّىٕٗ اٌشعٛع خالٌٗ ئٌٝ اٌٛساء أثذا، أٌُ رغّؼٟ 

ؽزٝ ئرا عبء أؽَذُ٘ اٌّٛد لبي سّة اسعؼْٛ، ٌؼٍٟ أػًّ صبٌؾب ف١ّب رشوذ، واّل ئٔٙب ): لٛي اهلل رؼبٌٝ
ٚاٌزمػ األعزبر ٔفغًب ػ١ّمًب، ٚلذ دِؼذ ػ١ٕبٖ ِٓ ٘ٛي . (٠َٛ ٠جؼضْٛئٌٝ وٍّخ ٘ٛ لبئٍٙب ِٚٓ ٚسائُٙ ثشصؿ 

: ْ ٠زبثغ ِخبؼجب ٔٛسحأاٌّٛلف، لجً 
ـ ئٕٟٔ أل١ُ فٟ ٘زا إٌّضي ِٕز عٕٛاد ِغ ػبئٍزٟ، ٚسغُ إٟٔٔ ال أػشف ش١ئب ػٓ أٍ٘ه، ئال إٟٔٔ عأثزي 

ِىبْ ِب فٟ ٘زا اٌؼبٌُ، فغجغ ػششح عٕخ ١ٌغذ ِذح  عٙذٞ ٌّغبػذره فٟ اٌٛصٛي ئ١ٌُٙ، فشثّب ِب صاٌٛا فٟ
 رزؼٍّٟ ِٓ أخؽبئه أْؽ١بره اٌغذ٠ذح، ٚأْ رفىشٞ فٟ ٚػ١ٍه ا٢ْ . ؼ٠ٍٛخ عذا ٌٕفمذ األًِ فٟ الزفبء أصشُ٘

 فٟ ٞاٌّبظ١خ،  ِٚٓ ٠ذسٞ فشثّب ٠مّذس اهلل ٌه اٌزمبء ٚاٌذ٠ه ّٚ٘ب ال ٠ضاالْ ػٍٝ ل١ذ اٌؾ١بح، ػٕذ٘ب ال رزٛاْ
..  س٠ٓ ػٓ خؽئه ثؾمّٙب فـّن رهـّاٌؼًّ ػٍٝ ئسظبئّٙب ٌؼً

ٚأخزد اٌصٛس رٍٛػ فٟ ر٘ٓ ٔٛسح ٚ ٟ٘ رزخ١ً ِذٜ اٌٍٙغ اٌزٞ عججزٗ ٌّٙب، ث١ّٕب ٟ٘ رٍٙٛ فٟ اٌفعبء، 
ٔٙب اهلل ِٓ سؤ٠خ ٚاٌذ٠ٙب،  فٍغٛف ـّ ِهٌئٓفبصداد ٔذِٙب ٚأػٍٕزٙب رٛثخ ٔصٛؽخ، ٚػضِذ فٟ لشاسح ٔفغٙب 
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رجشّ٘ب ثشا رؼٛظّٙب ثٗ ػٓ وً ِب عججزٗ ٌّٙب ِٓ آالَ، ٚ أغىجذ دِٛع اٌزٛثخ ٚ إٌذَ ِٓ ػ١ٕ١ٙب، ٚ 
...  عجؾبٔه ئٟٔ وٕذ ِٓ اٌظب١ٌّٓ أٔذال ئال ئٌٗ .. ٌغبٔٙب ٠ٍٙظ ثبٌذػبء ٚ االعزغفبس 

 
 

 *        *        *
 

: شَؼشد ٔٛسح ث١ذ ؽب١ٔخ رشثذ ػٍٝ شؼش٘ب
.. ـ اٌغالَ ػ١ٍىُ ٠ب ٔٛسح، ١٘ب اعز١مظٟ ٠ب اثٕزٟ، فغزؽٍغ اٌشّظ ثؼذ ل١ًٍ ٚأٔذ ٌُ رصٍٟ اٌفغش ثؼذ

: ٘ب ٟٚ٘ رشٜ أِٙب اٌؾٕٛٔخ أِبِٙب، فمفضد ِٓ عش٠ش٘ب رؼبٔمٙبٌُٞ رصذق ٔٛسح ػ١ٓ
دن ٠ب أِٟ ٌٓ أخشط ِٓ دْٚ ئرْ ِّٙب وبْ ـوُ أخ١شا، أعئٌٟدد ـُ اٌؾّذ هلل اٌزٞ اعزغبة ٌذػبئٟ ٚع-

.. عأثزي عٙذٞ ِٓ أعً رؾم١ك رٌه.. صذل١ٕٟ.. ٌٓ أغعجه أثذا.. اٌغجت، عأسظ١ه ٠ب أِٟ ثىً ؼبلزٟ
.. ٘زا ٚػذ ٌٓ أخٍفٗ أثذا ئْ شبء اهلل

اثزغّذ األَ أِبَ أفؼبي اثٕزٙب ٚؽّبعٙب اٌّفشغ، ٚأدسوذ أْ ٔٛسح رؾذ رأص١ش ؽٍُ ػغ١ت وؼبدرٙب، فغأٌزٙب 
: ِذاػجًخ

ٚأ٠ٓ وٕذ ٠ب ؽج١جزٟ؟ - 
: فأعبثذ ٔٛسح ثؾّبط

ٌىٕٙب ثزشد ػجبسرٙب ٚلذ أزجٙذ أٔٙب وبٔذ فٟ ؽٍُ ؼ٠ًٛ، فغأٌذ .. ٌمذ عبفشد ثؼ١ذا فٟ اٌجؼذ اٌشاثغ- 
: أِٙب

 عشػخ اٌعٛء؟ لزشة ِٓ ِغ اٌغشػبد اٌىج١شح اٌزٟ دأً٘ صؾ١ؼ ٠ب أِٟ أْ اٌٛلذ ٠زجبغ
: ٔظشد ئ١ٌٙب أِٙب ثذ٘شخ 

ئْ ٘زا عضء ِٓ ٔظش٠خ إٌغج١خ اٌخبصخ، اٌزٟ ٚظؼٙب اٌؼبٌُ اٌف١ض٠بئٟ اٌش١ٙش ! ًٚ٘ ؽٍِّذ ثٙزا أ٠عب
: ، صُ اثزغّذ لبئٍخ (Time Dilation)آ٠ٕشزب٠ٓ، ٚ٘ٛ ِب ٠ُؼشف ثظب٘شح رّذد اٌضِٓ 

 -ّٟ . ٠جذٚ أْ لصزه ؼ٠ٍٛخ ٠ب ؽج١جزٟ، أدٞ صالح اٌفغش أٚاًل صُ لص١ٙب ػٍ
 

*        *        * 
 

ّّـذ ثؾّذ اهلل  رـ


