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العظام،  القادة  من  فكثیر  عجباً،  فیھ  یجد  والتاریخ"  والقمل  "الفئران  زنسر  البرفسور  كتاب  یقرأ  من    

عالمیة  معارك  ربحوا  أنھم  بدعوى  النص،  أكالیل  على  وحصلوا  أبوابھ،  أوسع  من  التاریخ  دخلوا 
كانت  وإنما  المعارك،  ھذه  حسموا  الذین  ھم  األبطال  یكن  فلم  ذلك،  غیر  والواقع  أسماءھم،  خلّدت 

التي  الدزنتاریا،  كجرثومة  الھالك،  موارد  وأوردتھ  اآلخر،  بالطرف  فتكت  إذ  السبب،  ھي  الجراثیم 
التیفوس  وجرثومة  مونتوقمري،  القائد  تلقائیا  ففاز  العلمین،  معركة  في  وجیشھ  رومل  بالقائد  فتكت 

خائباً. فعاد  الصرب  بالد  في  نابلیون  بجیش  فتكت  التي 

قد  األرضة  بأن   " بالكعبة،  المعلقة  المقاطعة  صحیفِة  أمِر  على  نبیھُ  وتعالى  تبارك  هللا  أطلع    

لعمھ  هللا  رسوُل  ذلك  فذكر  هللا،  ذكر  من  كان  ما  فیھا  وبقي  ظلم،  أو  جور  من  فیھا  كان  ما  أكلت 
ذلك  طالب  أبو  فذكر  وهللا،  نعم   : قال  أخي؟  ابن  یا  بھ  تخبرني  ما  أحٌق  طالب:  أبو  فقال  طالب،  أبي 

ألمٍر  جئنا  قد  إنّنا  للكفار:  طالب  أبو  فقال  "الكعبة"،  المسجد  دخلوا  حتى  فخرجوا  إلخوتھ، 
على   سلّط  قد  هللا  أّن  أخبرني  قد  أخي  أبن  أّن   : قال  وأھال،  بكم  مرحبا  الكفار:  قال  فیھ  فأجیبوا 

فیھا  وبقي  رحٍم،  وقطیعة  ظلٍم  أو  جوٍر  من  فیھا  كان  ما  فلحست  األرضة،  كتبتم  التي  صحیفتكم 
دفعتھ  كاذباً  كان  وإن  رأیكم،  سوء  نزعتم  صادقا  أخي  أبن  كان  فإن  هللا،  ذكر  من  كان  ما  كل 

فتحوھا  فلّما  الصحیفة  إلى  فأرسلوا  أنصفتنا،  قالوا:  شئتم،  إن  استحییتموه  أو  فقتلتموه  إلیكم، 
على  نُكسوا  ثم  القوم،  أیدي  في  فسقط  وسلم،  علیھ  هللا  صلّى  هللا  رسوُل  قال  كما  ھي  إذا 

ثم  منھم  أحٌد  یُراجعھ  فلم  ؟،  والقطیعِة  بالظلِم  أولى  من  لكم  تبین  ھل  طالب:  أبو  فقال  رؤوسھم، 
ُرُءوِسِھْم" َعلَٰى  نُِكُسوا  "ثمَّ  انصرفوا، 

السائُق  وصَل  فلّما  للمنزل،  طلبي  توصیل  بیتزا  محٍل  من  طلبُت  األشخاِص   أحُد  یقوُل    
فقاَل  ألغلقھ،  المنزل  بباب  ممسكاً  ظھري  لھ  فأدرُت  ممازحتھ،  وأردت  وشكرتھ،  منھ  أخذتُھا 
فأجابني  الحساِب،  یوَم  الحساُب   : ممازحاً  علیھ  فرددُت  ؟،  الحساب  لي  تدفَع  أن  نسیَت   : لي 

تصفیةُ  اإلخوة،  "،أیھا  لك  أرخُص  الیوَم  صدقني   ": لي  قال  صدمني،  جواباً  السائُق 
السماواِت  وجباَر  الملوِك  ملِك  أماَم  القیامِة  یوَم  تصفیتھا  من  بكثیٍر  أرخُص  الیوَم،  حساباتكم 

واألرِض . 
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