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ثيمس ْكَشت يعاَّرلا Pastor Chuck Smith
ةمِّدقملا

)جمانربلا مِّدقم(
 اذَهِل ُةملكلا’’ ِّيعاذإلا ِجمانربلا نم ٍةديدج ٍةقلح يف ْمُكب اًلهأ ،نَيعَمتسملا انَءاَّزعأ
 َلايِْقزِح ِرفِس يف اَنتسارد سوُّدقلا هلِلا ِةمعنب ِةقَلَحلا هذه يف ُعِباتنس ثيح ،‘‘مَويلا
.ثيمس كَشت ِّسقلا ِدادعإ نم

 َنولِمحي اوناك نيذلا ِّيناربعلا ِبعشلا َقافِن انيأر ،اِنجَمانرب نم ةقباسلا ِةقَلَحلا يف
.مِهِبولق يف مُهَناثوأ

 ِهلإلا هلِلا ِةدابع َةَّيِّمهأ ىرنس ،‘‘مويلا اذهِل ُةملكلا’’ِ جَمانرب نم مويلا ِةقَلَح يفو
 ِّبرلاب ٌةَّيصخش ٌةقالع انل نوكتل انِتايح ىلإ اهُفيضت يتلا َةميقلاو ،ِّيقيقحلا ِّيحلا
.سوُّدقلا

 ِرفِس نم َرشع َعبارلاِ حاحصألا ىلع ُهََحْتَفت ْنأ وجَْرن ،ٌسَّدَقُم ٌباتِك َكْيَدَل َناَك ْنإَف
 وجرنف ،َنآلا ٌسَّدَقُم ٌباتِك َكْيَدَل ْنُكَي ْمَل ْنإ اَّمأ ،ِلَّوألا ِددعلا نم ًءادِتباو لايِْقزِح
ِ.عوشُخلاو ِةالَّصلاِ حورِبَ يِغْصُت ْنأ ،عِمتسملا يزيزع ،كنم

 ِدادعإ نم َلايِقزِح ِْرفِس ْنِم َرَخآٍ مِّيَق ٍسْرَد َعَم ،نيعَِمتُْسملا انَءاَّزِعأ ،ْمُكُكُْرَتن ْنآلاَو
.ثيمس كشت ِّسقلا

]كشت ُّسقلا-ةظعلا نتم[
ِ حاحصألا نم ،َلايِْقزِح ِرفِس يف اَنتساردِ مَويلا ِةقَلح يف ،نيعَِمتسملا انَءاَّزعأ أدبن
:اهيف ءاجو ،هنم ىلوألا ِةثالثلا ِدادعألاو ،َرشع َعبارلا

 ُةَِملَك َّيَِلإ ْتَراََصف .يِماََمأ اوُسَلَجَو َليِئاَرِْسإِ خوُيُش ْنِم ٌلاَجِر َّيَِلإ َءاََجف’’



 ،ْمِهِبوُلُق ىَِلإ ْمُهَمَانَْصأ اوُدَعَْصأ ْدَق ُلاَجِّرلا َِءاُلؤه ،َمَدآ َْنبا اَي :ًةَلِئاَق ِّبَّرلا
‘‘؟اًلاَؤُس ْمُْهنِم َُلأُْسأ ْلََهف .ْمِهِهُجَْوأ َءاَقْلِت ْمِهِْمِثإَ ةََرثْعَم اوُعَضَوَو

.مِهِبولق يف اًمانصأ َنولِمحي ُلاجِّرلا َكئلوأ َّنأ َلايِْقزِحلُ ةَّوبنلا ِتَرَهظأ اًذإ

 اًلَّوأ ُبلقني يذلا ُناَكملا وهو ،ِبلَقلا نم أدبت ِناثوألاَ ةدابع َّنأ انه َكِردن نأ انيلعو
 هذه يفو .ِّيلعلا هللا ىلإ اًّقح ُناسنإلا هيف ُعجري يذلا ُناكملا اًضيأ وهو ،هللا ىلع
:عساتلا ِددعلاو ِرشاعلاِ حاحصألا ةيمور ِةلاسِر يفُ أرقن ،ِددَّصلا

 َنِم ُهَماََقأ هلَلا ََّنأ َكِبْلَقِب َْتنَمآَو ،َعوَُسي ِّبَّرلاِب َكَِمفِب َتْفََرتْعا ِِنإ َكََّنأل’’
.‘‘َتْصَلَخ ،ِتاَوَْمألا

:نورشعلاو ُثلاثلا ُددعلاو ُعبارلا ُحاحصألا لاثمألا ُرفِس ُلوقي امك

.‘‘ِةاَيَحْلاَ جِراَخَم ُْهنِم ََّنأل ،ََكبْلَق َْظفْحا ٍظُّفََحت ِّلُك َقْوَف’’

:َرشع َعساتلا ُددعلاو َرشع َسماخلا ُحاحصألا ىَّتم ُليجنإ ُركذيو

 ،ٍرُوزُ ةَداَهَش ،ٌةَقْرِس ،ٌقْسِف ،ًىنِز ،ٌْلتَق ٌ:ةَريِّرِش ٌراَكَْفأ ُجُرَْخت بْلَقْلا َنِم َْنأل’’
.‘‘ٌفيِدَْجت

 .هنم ًةملك اوعَمسيو َّبرلا اولأسيل ِّيبنلا ىلإ اَوتأ اًلاجر ىرن ،َلايِقزِح ىلإ ِةدوَعلابو
 هيف ُعضي ٍناكم أوسأ وه ُبلقلاو .مِهِبولق يف اًناثوأ َنوبِصني مهَّنأ ِّبرلا ُّدر َناكف
 ًابِنذُم سيل هَّنإ اًلئاق هَسفن ُعَدخي امك ،نيرخآلا ُعَدخي ٍذَئنيح هَّنأل ؛هَناثوأ ُناسنإلا
.اهَظَحلي نأ نود هِبلق يفٌ ةدوجوَم اهَّنكل ،ناثوألا ةدابعب

 ءاجو ،َرشع َعبارلا حاحصألا َنم ِسماخلاو ِعبارلا ِنيَددعلا يف انِتالُّمأت ُعِباتنو
:امِهيف

 ِتْيَب ْنِم ٍناَْسِنإ ُّلُك :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه :ْمُهَل ْلُقَو ْمُهْمِّلَك َكِلذ ِلَْجأل’’



 ،ِهِهْجَو َءاَقْلِت ِهِْمِثإَ ةََرثْعَمُ عََضيَو ،ِهِبْلَق ىَِلإ ُهَمَانَْصأ ُدِعُْصي يِذَّلا َليِئاَرِْسإ
ْ يَكِل ،ِهِمَانَْصأ ِةَْرثَك َبَسَح ُُهبيُِجأ ُّبَّرلا َاَنأ يِّنِإَف ،ِّيِبَّنلا ىَِلإ يِْتأَي َُّمث
.‘‘ْمِهِمَانَْصأِب يِّنَع اوَُّدتْرا ِدَق ْمُهَّلُك ْمُهََّنأل ،ْمِهِبوُلُقِب َليِئاَرِْسإ َتْيَبَ ذُخآ

 ببسب وأ ،مهِناثوأ ِببسب َءابَرُغ اًعيمج اوراص مُهَّنأ وه مُهل هَباوج َّنإ انه ُّبرلا ُلوقي
 َدوجُو َّنأ انه َمَهفن نأ انيَلعو .ٍةفسلف وأ ٍةركف وأ أدبم ِةدابع وأ ،مِهِسفنأ ِةدابع

 اًمئاد وه ،ِّيلعلا هللِ عوضُخلا نع اهُدعُبيو ،ناسنإلاَ ةايح ُمكحي ٍرطيَسُم ٍفعَض
.ِّبرلا نع ًابيرغ َءرملا ُلَعجي ٌرمأ

 نم عساتلا ىلإ ِسداسلا نم ِدادعألا يف َلايِْقزِح ِناسل ىلع ُّبرلا ُلوقي كلذ َدعب
:َرشع َعبارلاِ حاحصألا

 ْنَع اوُعِجْراَو اوُبُوت :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه :َليِئاَرِْسإ ِتَْيبِل ْلُق َكِلِذل’’
 ِتْيَب ْنِم ٍناَْسِنإ َّلُك ََّنأل .ْمُكَهوُجُو اوُفِرْصا ُمُكِتاَساَجَر ِّلُك ْنَعَو ،ْمُكِمَانَْصأ

 َدَعَْصأَو يِّنَع ََّدتْرا اَِذإ ،َليِئاَرِْسإ يِف نَيِبِّرََغُتمْلا ِءاَبَرُغْلا َنِم َْوأ َليِئاَرِْسإ
 ِّيِبَّنلا ىَِلإ َءاَج َُّمث ،ِهِهْجَو َءاَقْلِت ِهِْمِثإَ ةََرثْعَمَ عَضَوَو ،ِهِبْلَق ىَِلإ ُهَمَانَْصأ
 َكِلذ َّدِض يِهْجَو ُلَعَْجأَو .يِْسَفنِب ُُهبيُِجأ ُّبَّرلا َاَنأ يِّنِإَف ،يِّنَع ُهََلأَْسيِل
 يَِّنأ َنوُمَلَْعتَف ،يِبْعَش ِطْسَو ْنِم ُهُلِْصَأتَْسأَو ،ًاَلثَمَو ًَةيآ ُهُلَعَْجأَو ِناَْسنإِلا
 ،َّيِبَّنلا َكِلذ ُتْلَلَْضأ ْدَق َّبَّرلا َاَنأَف ،اًمالَك َمَّلََكتَو ُّيِبَّنلا َّلَض اَذِإَف .ُّبَّرلا َاَنأ

.‘‘َليِئاَرِْسإ يِبْعَش ِطْسَو ْنِم ُهُديُِبأَو ِْهيَلَع يَِدي ُّدَُمأَسَو

 .مهُديُبي فوسو ،هتنونيَد يف اًيساق ُنوكيس هَّنإ َعطقملا اذه يف ُلوقي َّبرلا َّنأ يأ
؟مهِبولُق يف ُناثوألاو َّبرلا اولأسيل َنوتأي فيكف

 نأ نارِدقي امهَّنأ ةريِّفَسو اَّينانح َّنظ نَيح ِديدجلا ِدهعلا يف ٍةثِداحب اذه انُرِّكذيو
 ُنثولا َناك امَّبر .امهَيبلق يف ٍنَثَو عم هللا ىلإ اءاج ُثيح ؛اًهِباشم اًرمأ الَعفي
 نيَعِّربتم امهفصوب ِسانلا ِريدقت ِلَين يف َةبغرلا ناك امَّبر وأ ،لاملل امَُهتَّبحم
 َمغُر ،هاعاب يذلا ِلْقَحلا ِةميق ِّلكب اعَّربت امُهَّنأب ِسانلا َمامأ ارَهاظت دقل .نيَّيِخَس
 أطخلا نم َسيل هَّنأ َفرعن ْنأ ٌّمهمو .امهيَسفنل ِنمثلا نم ٍءزُجب ناظَِفتحي اناك امُهَّنأ
 امُهَّنأ ِلُسُّرلا َمامأ ايَعَّدا امُهَّنأ َةبيصملا َّنكل ،هِسفنل ِلاملا نم ٍءزجب ُءرملا َظفتحي نأ



 ىلع امُْهنِم ٍّلكل ُلوسرلا ُسرطب لاق .اًحيحص اذه ْنكي ملو ،ِلقحلا ِنمث َّلك امَّدق
 َلاق َّمث ،ِسدقلاِ حورلا ىلع اَبذك دقو ،ةَّيطخلا هذه ِباكترا ىلع اَقفَّتا امُهَّنإ ،ةدِح
 انيَلعو .ِنَيْتيَم ةريِّفَسو اًّينانح عَقَو اذكهو .هلِلا ىلع لب ،ٍناسنإ ىلع ابِذْكَي مل امُهَّنإ
.ىلوألا ِةسينكلا ِرصَع يف َلعف امك اُننيَدي ال هَّنأ َسوُّدقلا هلَلا َركشن نأ َمويلا

 َعبارلاِ حاحصألا نم رشع يداحلا ىلإ عساتلا نم ِدادعألا يف ِّبرلا َمالك ُعِباُتنو
:اهيف ءاجو ،َرشع

 ُّدَُمأَسَو ،َّيِبَّنلا َكِلذ ُتْلَلَْضأ ْدَق َّبَّرلا َاَنأَف ،اًماَلَك َمَّلََكتَو ُّيِبَّنلا َّلَض اَذِإَف’’
ِ ْمثِإَك .ْمُهَْمِثإ َنوُلِمَْحيَو .َليِئاَرِْسإ يِبْعَش ِطْسَو ْنِم ُهُديُِبأَو ِْهيَلَع يَِدي

 ال ْيَكِلَو ،َليِئاَرِْسإ ُتْيَب يِّنَع ُّلَِضي َدوَُعي ال ْيَكِل .ِّيِبَّنلا ُْمِثإ ُنوُكَي ِلِئاَّسلا
 ْمُهَل ُنوَُكأ َاَنأَو ًابْعَش ِيل اُونوُكَيِل َْلب ،ْمِهيِصاَعَم ِّلُكِب َنوُسََّجَنتَي اوُدوَُعي

.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،اًهِلإ

 هَمامأ نوريسي نيذلا هبعش مُهو ،مهَهلإ َنوكي نأ اًقاتشم ناك َّبرلا َّنأ ِحضاولا نم
.ةسادقلاو ِّربلا يف

ِ حاحصألا نم َرشع َعبارلا ىلإ رشع يناثلا نم ِدادعألا يف انِتالُّمأت يف ُّرمتسنو
:اهيف ءاجو ،َرشع َعبارلا

 َْتناَخَو ٌضَْرأ َّيَِلإ َْتأَطَْخأ ِْنإ ،َمَدآ َْنبا اَي :ًةَلِئاَق ِّبَّرلا ُةَِملَك َّيَِلإ َْتناَكَو’’
 اَْهيَلَع ُتْلَسَْرأَو ،ِْزبُخْلا َماَوِق اَهَل ُتْرَسَكَو اَْهيَلَع يَِدي ُتْدَدََمف ،ًَةناَيِخ
 ُلاَجِّرلا َِءاُلؤه اَهيِف َناَكَو ،َناَوَيَحْلاَو َناَْسنإِلا اَْهنِم ُتَْعطَقَو ،َعوُجْلا
 ،ْمِهِّرِبِب ْمُهَُسْفَنأ َنوُصِّلَُخي اَمَِّنإ ْمُهَّنِإَف ،ُبوَُّيأَو ُلآيِناَدَو ٌحُون :َُةثَالَّثلا

.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي

 ،اهيف ٍراربأ ِدوجُو عم ،ضرألا ىلع َهتنونيَد ُبلجي نيح هَّنإ ُّبرلا ُلوقي ،رَخآ ٍريبعتب
.مِهِسفنأ ىوس مِهِّربب ٍدَحأ ِصيلخَت ىلع ُراربألا ِءالؤه َرِدقي نلف

 نم ُهتلئاعو وه اجن ٌحونف .ُبوَُّيأَو لاينادو ٌحُون مه ٍلاجر ِةثالث نع اًلثم انه َبَرَض دقو



 يف اًّباش اَهنيح ناك ذإ ؛رَّصنذَخونب يريشم نم اجن لايِناَدو ،نافوُّطلا
 ىلع اًلُجرو اًدئاق هفصوبً ةريبكً ةرهُش َبََستكا هَّنكل ،هِرمع نم تاَّينيرشعلا
 هِبلق يف عضَوِ ْيبَّسلا ِةيادب نم هَّنأ لايناد نع ُفرعنو .ِّيلمعلاو ِّيحوُّرلا ِنيَديعصلا
 اًماعط لكأي نأ بلط لب ،هِبورشم ِرمَخب الو ِكلملاِ ماَعط ِبياطأب ُسَّجنتي ال هَّنأ
 ِةيادبلا يف َدَّدرت َسراحلا َّنأ َمغُرو .ِناثوألل َحوبَذملا َمْحَّللا ُديُري ْنُكَي مل هَّنأل ؛اًّيتابن
 دقف ،ُضرملاو ُلازُهلا هِباحصأ ىلعو ِهيَلع ودبي نأ َفاخ هَّنأل ؛لايناد ِبلط ِةَيِبلت يف
 ِةرشع دعبو .ناك ام اذهو ،ماَّيأَ ةرشع مُهَبِّرجُي نأب لاينادِ مالَكب ِرمألا َةياهن ََعَنتقا
 َحَمَسف ،كلملا َماعط اولكأ نيذلا ،نيقابلا نم ًةَّحِص َرثكأ هُباحصأو لايناد ناك ،ماَّيأ
 اًفورعَم لايناد َراص ،ِنَمَّزلا نم ٍةَّدم َدعبو .ِوحَّنلا اذه ىلع اولمكُي نأب ُسراحلا ُمُهل
 َّنأ ىلع اذه ُّلديو ،َبوُّيأوٍ حون َْلثِم ٍراربأ ٍلاجِر عم َعِضُو امك ،كلملاِ مالحأل هِريسَفتب
.اًّباش هِنوَك َمغُر ،بعشلا ِناهذأ يف ًةَّيِّمهأ َبََستكا َّباشلا َلايناد

 َعبارلاِ حاحصألا نم َرشع َسداسلاو َرشع َسماخلا ِنيَددعلا يف ُلوقي َكلذ َدعب
 :َرشع

 ٍرِباَع اَلِب اًباَرَخ ْتَراَصَو اَهوُلَْكَثأَف ًَةئيِدَر اًشوُحُو ِضَْرألا يِف ُتْرَّبَع ِْنإ’’
 ُلوُقَي ،َاَنأ ٌّيََحف ،َُةثَالَّثلا ُلاَجِّرلا َِءاُلؤه اَهِطْسَو يِفَو ،ِشوُحُوْلا َِببَسِب
 َنوُصُلَْخي ْمُهَدْحَو ْمُه .ٍتَانَب اَلَو نَيِنَب َنوُصِّلَُخي ال ْمُهَِّنإ ،ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا

.‘‘ًَةبِرَخ ُريَِصت ُضَْرألاَو

 نأ ىوس مِهِّربب اورِدقي نل مهَّنإف ،هل ِدوهشملا ِّربلا اذه َْلثِم ِلاجِّرلا ِءالؤهل َّنأ عمو
 َرِدَقي نلف .هللاب ٍةَّيصخش ٍةقالعب ٌطَِبترم َرمألا َّنأ ِحضاولا نمو .مهَسفنأ اوصِّلخي
 ٍةَّيصخش ٍةقالع نم ُصالخلاُ ُجتَني ُثيح ؛هَلهأ وأ هَتََدفَح وأ َهتلئاع َصِّلخي نأ ٌدَحأ
 َمالك اوقَّدص مِهِتالئاعو هَءانبأو َهتجوز َّنأل ؛ْتَجنٍ حون ُةلئاع ىَّتحف .ِسوُّدقلاِ هللاب
.هَعم ِكُلفلا يف اولَخدو ٍ،حون

 ِثلاثلا ىلإ َرشع َعباسلا نم ِدادعألاو ،َرشع َعبارلاِ حاحصألا يف انِتالُّمأت ُعِباتنو
:اهيف َءاجو ،َنيرشِعلاو

 ،ِضَْرألا يِف ُْربْعا ُفْيَس اَي :ُتْلُقَو ِضَْرألا َكْلِت ىَلَع اًفْيَس ُْتبَلَج ِْنإ َْوأ’’



 ،َُةثَالَّثلا ُلاَجِّرلا َِءاُلؤه اَهِطْسَو يِفَو ،َناَوَيَحْلاَو َناَْسنإِلا اَْهنِم ُتَْعطَقَو
 ْمُه َْلب ،ٍتَانَب اَلَو نَيِنَب َنوُصِّلَُخي اَل ْمُهَِّنإ ،ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،َاَنأ ٌّيََحف
 يِبَضَغ ُْتبَكَسَو ،ِضَْرألا َكْلِت ىَلَعً أَبَو ُتْلَسَْرأ ِْنإ َْوأ .َنوُصُلَْخي ْمُهَدْحَو
 ُلآيِناَدَو ٌحُون اَهِطْسَو يِفَو ،َناَوَيَحْلاَو َناَْسنإِلا اَْهنِم َعَطَْقألِ مَّدلاِب اَْهيَلَع
 اَمَِّنإ .ًَةنْبا َالَو ًانْبا َنوُصِّلَُخي َال ْمُهَِّنإ ،ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،َاَنأ ٌّيََحف ،ُبوَُّيأَو

 ِْنإ ِّيِرَحْلاِب ْمَك :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه ُهََّنأل .ْمِهِّرِبِب ْمُهَُسْفَنأ َنوُصِّلَُخي
 ًائيِدَر اًشْحَوَو اًعوُجَو اًفْيَس :َمِيلَشُرُوأ ىَلَع ََةئيِدَّرلا يِماَكَْحأ ُتْلَسَْرأ
 ُجَرُْخت ٌَةيِجَان اَهيِف ٌةَّيِقَب اََذوَُهف !َناَوَيَحْلاَو َناَْسنإِلا اَْهنِمَ عَطَْقأل ً،أَبَوَو

 ،ْمُهَلاَمَْعأَو ْمُهَقيَِرط َنوُُرْظَنتَف ْمُكْيَِلإ َنوُجُرَْخي اََذوُه .ٌتَانَبَو َنُونَب
 .اَْهيَلَع ُُهْتبَلَج اَم ِّلُك ْنَع َمِيلَشُرُوأ ىَلَع ُُهْتبَلَج يِذَّلا ِّرَّشلا ِنَع َنْوَّزََعَتتَو
 ٍَببَس اَلِب َْعنَْصأ ْمَل يَِّنأ َنوُمَلَْعتَف ،ْمُهَلاَمَْعأَو ْمُهَقيَِرط َنْوََرت ِْذإ ْمَُكنوُّزَُعيَو

.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،اَهيِف ُُهتَْعنَص اَم َّلُك

 نَيِّيناربعلا َنوربخيسو ،ًابيرق َمِيلَشُرُوأ نم نوتأيس نيِّيبسملا َّنإُ َعطقملا اذه انل ُلوقي
 اًلدع ناك ُّبرلا هَلعف ام َّنأ ُعيمجلا ُفرعيس اهَدنعو ،كانه ِةثداحلا ِرومألاب َلباب يف
.كانه اهولعف يتلا مِهتاساجَر ىلع ِةنونيَّدلاو ءاضقلا يف

 ءاجو ،هنم يناثلاو لَّوألا ِنيَددعلاو ،َرشع َسماخلاِ حاحصألا ىلإ َنآلا ِلِقتننل
:امِهيف

 ِّلُك َقْوَفِ مْرَكْلا ُدوُع ُنوُكَي اَذاَم ،َمَدآ َْنبا اَي :اًلِئاَق ِّبَّرلا ُمالَك َّيَِلإ َناَكَو’’
.‘‘؟ِرَعولا ِرَجَش ْنِم يذلا ِبيضَقلاَ قوف وأ ٍدوُع

 ُثيح ،ِسماخلاِ حاحصألاو َءايعشإ ِرفِس ىلإ ،مارِكلا َّيعَِمتسم ،َُعطقملا اذه اُنذُخأي
 ً.ةرَصْعِم اهيف ىنبو ،اًروس اهَلوَح ىنبو ،اًدامَس اهل عضوو ً،ةَّرِسُم ًةمرك ُّبرلا َعرز
 ؟ُّبرلا ُلعفي اذامف .اًّيدر ًابنع َدجو ،هِمرك ِرمث نم ذخأيل ِداَصَحْلا َتقو ىتأ اَّملو
 نود ُِّفجت َةمركلا ُعَديسو ،ومنت َشئاشحلاو ،مَّدهتي َروُّسلا ُكرتيس هَّنأ وه ُباوجلاو
 َّلك َلعف دقو ،َهتَمرَك اوناك مُهَّنإ ِّيناربعلا ِبعشلا نع ُسوُّدقلا هلُلا َلاق اذكهو .ٍةياعر
 ىلإ اذه ُرِضَحتسَيو .ٍدِّيج ٍرَمثب اوتأي مل مهَّنكل ،مِِهلجأل هَلَعفي نأ ُنكمي َناك ام



:رشع َسماخلاِ حاحصألا اَّنحوي ِليجنإ يف ُعوسي هلاق ام نهِّذلا

‘‘...رمثب يتأي َّيف ٍنْصُغ ُّلكو ،ُماَّرَكلا يبأو ةَّيقيقحلا ُةَمْرَكْلا انأ’’

 انُديُري َّبرلا َّنأُ ةركفلاو ،ِةمْرَكلا يف ٌناَصَْغأ انَّنأ ،ءاَّزعألا َّيعَِمتسم ،انه ُدوصقملاو
 اَهتميقو اهِدوجُو َفده َقِّقحتل ُةمركلا هَلعفت نأ ُنكمي ام ُلَضفأف .ٍرَمثب هلَ يتأن نأ
 ُةمركلا ِتأت مل ْنإ :َرشع َسماخلاِ حاحصألا ُرهوَج وه اذهو .ٍرَمثِب يتأت نأ وه
.رخآ ٍءيشل ُحلصت ال يهف ،ٍرَمثب

 ِثلاثلا ِددعلاو ،َرشع َسماخلاِ حاحصألا يف ِّبرلا ِتاملك ىلعِ عالِّطالا يف ُّرمتسنو
:هيف ءاجو ،هنم

 ِهيَلع َقَّلَُعيل اًَدتو ُهنِم َنوذُخأي وأ ،ام ٍلَمَع ِعانِطصال ٌدوع ُهنِمُ ذَخؤي له’’
.‘‘؟ام ٌءانإ

 ؛ال وه ُباوجلا ؟ةمرَك نم ٌةَّيبشخ ٌلامعأ ََعنصُت نأ ُنكمي له :انه حورطملا ُلاؤسلاو
 ال اهَّنأل ؛اًداتوأ ىَّتح َنوكتل َمَدختسُت نأ ُنكمي الو .ةعانَّصلل ُحُلصي ال اَهبشخ َّنأل
.َِبطَعلا ةعيرس يهف ؛ٌءيش اهيلع َقَّلعُي نأ ُلَِمتحت

:هيف ءاجو ،َرشع َسماخلاِ حاحصألا َنم َعبارلا َددعلاُ أرقن َكلذ َدعب

ُ حُلَْصي ْلََهف .ُُهطَسَو ُقَرُْحيَو ِْهيَفََرط ُراَّنلا ُلُْكَأت .ِراَّنِلل اًلَْكأ ُحَْرُطي اََذوُه’’
‘‘؟لَمَِعل

 َّالإ ُنِسحُت ال ُةمركلاف ؛اًدوقَو َنوكي ْنأل ىَّتح ُحُلصي ال ِةمركلا َبشخ َّنأ انه ُدِّدشيو
.ٍرََمثبَ يتأت نأ

 يف اذه نعُ أرقنو .ٍرََمثِبَ يتأن نأ انُديُري ُّبرلاف ،هلِلا ِةمرك يف اًناصغأ انمُد امو
:هيف ءاجو ،نماثلا ِددعلاو َرشع َسماخلاِ حاحصألا اَّنَحُوي ِليجنإ



.‘‘يِذيَِماَلت َنُونوَُكتَف ٍريِثَك ٍرََمثِب اُوْتَأت َْنأ :يَِبأ ُدَّجََمتَي اَذهِب’’

.هِدَجمل ِّربلا ِرََمثبً ةرمثم اُنتايَح َنوكت نأ هلُلا ُديري

 ،َرشع َسماخلاِ حاحصألا نم ِنماثلا ىلإ ِسماخلا نم ِدادعألا ىلإ َنآلا ُلَِقتننو
:اهيف ءاجو

ُ حُلَْصي اَل ِّيِرَحْلاِب ْمَكَف ،اَّم لَمَِعلُ حُلَْصي ْنُكَي ْمَل اًحيِحَص َناَك نَيِح اََذوُه’’
 ِدوُع َْلثِم :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه َكِلِذل ؟َقََرتْحاَف ُراَّنلا ُْهتَلََكأ ِْذإ لَمَِعل ُدَْعب

 َناَّكُس ُُلْذَبأ َكِلذَك ،ِراَّنِلل ًالَْكأ اَُهتَْلَذب يِتَّلا ِرَْعوْلا ِناَديِع نََْيبِ مْرَكْلا
 َنوُمَلَْعتَف ،ٌرَان ْمُهُلُْكَأتَف ٍرَان ْنِم َنوُجُرَْخي .ْمُهَّدِض يِهْجَو ُلَعَْجأَو .َمِيلَشُرُوأ

 ْمُهََّنأل اًباَرَخ َضَْرألا ُلَعَْجأَو .ْمُهَّدِض يِهْجَو ُلَعَْجأ نَيِح ُّبَّرلا َاَنأ يَِّنأ
.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،ًَةناَيِخ اُوناَخ

 نوداُبيس اذكهو .ءيشل نوحُلصَي اودوعي ملو ،َنيرِمثُم َنوُّيناربعلا ِدُعَي مل اًذإ
.هل َةميق ال ٌءيش مهَّنأك ،ِقرَحلاب

 ِناسل ىلع ُّبرلا مَّلكتو َقبس امك ،مِهِبارَخ يف ًاببس نَيِّيناربعلا ِرامثإ ُمدع َناك اذهبو
 ىلع َدِّدشُيل ىرُخأً ةَّرم هَسفن َهيبشتلا ُلايِْقزِح ُّيِبَّنلا َمدختسا ِدقو .اًضيأ َءايْعَشإ
.مهُكاله َبجَوف ،ٍةدئاف َنود اوراص ثيح ؛مهِرامثإِ مَدَع

 اقول ِليجنإ يف ُعوسي هَبَرَض يذلاو ،ُرِمُثت ال يتلا ِةنيتلا َِلثَمب ُمالَكلا اذه انُرِّكُذيو
:اهيفُ أرقنو ،ِعِساتلا ىلإ ِسِداسلا نم ِدادعألاو ،َرشع َثلاثلاِ حاحصألا

 اًرََمث اهيف ُبُلَطي َىتأف ،ِهِمرك يف ٌةسورغَمٍ نيتُ ةَرَجَش ٍدِحاول ْتناك...’’
 َِةنيِّتلا ِهِذه يف اًرََمث ُبُلطأ يتآ نَينِس ُثاَلث اذوه ِ:ماَّرَكلل َلاقف .ْدَِجي ْمَلو

 ،ُدِّيس اي :ُهل َلاقو َباجأف ؟اًضيأ َضرألا ُلَِّطُبت اذامل !اهَعطقا .ْدِجأ ْمَلو
 ْتََعنَص ْنإف .اًلبِز َعَضأو اهْلوَح َبُقنأ ىَّتح ،اًضيأ ََةنَّسلا ِهِذه اهكُرتا

.‘‘اهَُعطقت ُدَعب اميفف َّالإو ،اًرََمث
 



 ِهلل َدجملا يطعُي َرَمَّثلا َّنأل ؛ٍرمثب ِتأن مل ْنإ َضرألا ُلِّطُبن انَّنإ َلوقي َعوسي َّنأ يأ
.ِّقحتسملا

 ِسماخلاِ حاحصألا ةَّيِطالَغ ِلهأ ىلإ هِتلاسر يف ُسُلُوب انُربخُي ،ٍلصَّتم ٍقايِس يفو
:يلي امب ،َنيرشِعلاو ِثلاثلاو َنيرشِعلاو يناثلا ِنيَددعلاو

 ،ٌحالَص ،ٌفطُل ،ٍةانأ ُلوط ،ٌمالس ،ٌحَرف ،ٌةَّبَحَم :وهف ِحوُّرلا ُرََمث اَّمأ’’
.‘‘...ٌفُّفَعت ،ٌةَعادو ،ٌناميإ

 ،هل اَنتَّبحم َرِهظُن نأ ُديريو ،ِةَّبحملا نع ُثحبيو ،انِتايح يف ٍرمث نع هلُلا ُثحبي اًذإ
 هلُلا ُدجي ىًدم ِّيأ ىلإ :ءاَّزعألا َّيعمتسم ،انه ُحورطملا ُلاؤسلاف .ضَعبل انُضعبو
؟اَّنم ٍّلك ِةايح يف اًرمث ُسوُّدقلا

ُ عتمتسي ٍرمث نع ًاثحاب ِهمرك ىلإ هلُلا ىتأ ،ميدقلا ِدهعلا يف ِةَّيناربعلا ةَّمألاِ ماَّيأ يف
 َنوكت نأ ُّبحملا هلُلا َدارأ ٍةَّرم نم مكف .ةميق الو هلَ ةدئاف ال ،اًّيدر ًابنع َّالإ ِْدجَي ملف ،هب
 َناك انيَدل يذلا َرمثلا َّنكل ،انِتَّبحم نع هل رِّبعنو ،َهتَّبحم َربتخن ْنأو ،هعم ٌةكرش انل
 ُِدجي الف ،ِةكرشلاو ِةَّبحملاب انَعم َعَّتمتيل ُّبرلاَ يتأي ْنأ ٌّيواسأم ٌرمأ وه ْمَكف .اًّيدر
.ِةَضومُحلا َديدش وأ اًعذال اًمعط َّالإ انيف

 ُةميقلا يه هذهو ،هِدَجمل َنيرمثُم َنوكن نأ انُديري َّيلعلا هلَلا َّنأ اًمئاد َرُكذن نأ انيلعو
 هَّنإ هِسفن نعُ حيسملا ُعوسي هَلاق ام اًضيأ انه ُركذنو .ٍرَمثب يتأن نأ :انلُ ةديحولا
 يتأنو ،هب َقِصتلن نأ يهِ حيسملا يفُ ةديحولا اُنتميقو .هيف ٌناصغأ نحنو ُةمركلا
.ِريدقلا هللا ِدجمل ٍرمثب

ةمتاخلا
)جمانربلا مِّدقم(

 ،ٍحلاص رمثب ِنايتإلا يف ِةَّيناربعلا ِةَُّمألا َلَشَف ،اِنجَمانرب نم مويلا ِةقَلَح يف انيأر
 هِتلاح َمييقت َديعُي نأ اَّنم ٍّلكل ًازيفحت اذه َنوكي نأ بجيو .ٍةميق َنود ًةمرك اوراصف
.ِسوُّدقلا ِّبرلاب ةَّيصخشلا هِتقالع وأ



 عوضوَم كَشت ُّسقلا ُلَوانتيس ،‘‘مَويلا اذَهِل ُةَِملَكلا’’ِ جَمانرب نم ِةلِبقملا ِةقَلحلا يف
.ِنيمألا ِّبرلا َعم اهِناَّكُسو َمِيلَشُرُوأ ِةنامأ مدع

ةَّيماتخ ٌةملك
)ثيمس كَشت يعاَّرلا(

 ٍريثك ٍرمثب يتأت يك حيسملا دِّيسلاب َكَّسمتت نأ ،عمتسملا يزيزع ،َِكلجأل اُنتالص
 يف َتقولا اًيِدتفم ،ِءامَكُحلا َْلثِم قيقدتلاب َكُلست اًضيأ يِّلصنو .ِّيلعلا هللا ِدجمل
 ٍّيدنجك ،ةَّيحورلا َكِتايح يف َدهتجت نأ اًريخأ يِّلصنو .ةريِّرشلاِ ماَّيألا ِةهَجاوم

 َعوسيِ مْساِب .ِةنيمثلا هِتَّبحمب َكَراصتنا َمَّظعو كَّبحأ يذلا ِّيحلا حيسملل ٍحلاص
!نيمآ .يِّلصنِ حيسملا


