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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 ِقِداصلا هلِلا ِةمعنب ِةقَلَحلا هذه يف ُعِباتنس ثيح ،‘‘مَويلا
.ثيمس كَشت ِّسقلا ِدادعإ نم

 ِّيَحلا هلِلا ِةدابِع ِةَّيِّمهأ يف كشت ُّسقلا لَّمأت ،اِنجَمانرب نم ِةقِباسلا ِةقلحلا يف
.ِّيلعلا هلِلا ِدجمل اًرِمثُم حيسملاب ُنمؤملا َنوكي نأ ِةَّيِّمهأ ىلع َدَّدش ،ِّيقيقحلا

 كَشت ُّسقلا ُضرعتسي فوس ،‘‘مويلا اذَهل ُةملكلا’’ جَمانرب نمِ مويلا ِةقَلح يفو
 اهَسَرَغ يتلا ِةليبنلا ِةمْرَكلا ِفصو ِءانثأ يف كلذو ،ةَّيناربعلا ِةَّمألا ِةدالول هلِلا َفْصَو
.اًّيدر ًابنع َناكف ،اهَرمث ىري نأ ََرظتناو ُّبحملا هللا

 نم َرشع َسداسلاِ حاحصألا ىلع ُهََحْتَفت ْنأ وجَْرن ،ٌسَّدَقُم ٌباتِك َكْيَدَل َناَك ْنإَف
 وجرنف ،َنآلا ٌسَّدَقُم ٌباتِك َكْيَدَل ْنُكَي ْمَل ْنإ اَّمأ ،ِلَّوألا ِددعلا نم ًءادِتباو لايِْقزِح ِرفِس
ِ.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
:امِهيف ءاجو ،يناثلاو ِلَّوألا ِنيَددعلاو ،َرشع َسداسلا

.‘‘اَهِتاَساَجَرِب َمِيلَشُرُوأ ْفِّرَع ،َمَدآ َْنبا اَي :ًةَلِئاَق ِّبَّرلا ُةَِملَك َّيَِلإ َْتناَكَو’’



 َةنيدملا َّنأل ؛اهِناَّكُس ِةنونيَد نع انه ُمالكلاو ،َمِيلَشُرُوأ ُّبرلا ُنيَدي ،َِعطقملا اذه يف
 نونكسي نيذلا ِسانلا ىلع هُّلك ُرمألا ُفَّقََوتي لب ،ةريِّرش وأ ًةبِّيط ْتسيل اهتاذ ِّدحب
.اهيف

 َسداسلاِ حاحصألا نم ِثلاثلا ِددعلا يف َميلَشُروأ ِلهأل َْتناك يتلا َلاوقألا ُعِباتنو
:هيف َءاجو ،َرشع

 ِضَْرأ ْنِم ِكُِدْلوَمَو ِكُجَرْخَم :َمِيلَشُرُوأل ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه :ْلُقَو’’
.‘‘ٌةَّيِّثِح ِكُُّمأَو ٌّيِروَُمأ ِكوَُبأ .َناَْعنَك

 نم نَينَّوكم لئاوألا اهُناَّكُس ناك ،َناعنَك َضرأ اونُكسي يك نَيِّيناربعلا ِلوصُو لبق
 َّمألاو ٌّيرومأ َبألا َّنأ ُريبعتف اذل .نوُّيِّثحلاو نوُّيرومألا مِهِزربأ نم ناكو ،ٍبوعُش ِةَّدع
.َميِهاَْرِبإ ِءيجَم َلبق ِضرألا يف تناك يتلاِ ممألا ىلإٌ ةراشإ وه ةَّيِّثح

ِ حاحصألا نم ِعبارلا ِددعلا يف ِةغيلبلا ةَّيهيبشتلا ِةروصلا هذه يف انِتالُّمأت ُلِصاونو
:هيفُ أرقنو ،َرشع َسداسلا

 ْمَلَو ،ِفَُّظنَّتِلل ِءَامْلاِب ِيلَسُْغت ْمَلَو ،ُِكتَّرُس ْعَطُْقت ْمََلف ِتِْدلُو َْموَي ِكَُداليِم اََّمأ’’
.‘‘اًطيِمَْقت يِطَّمَُقت ْمَلَو ،اًحِيلَْمت يِحَّلَُمت

 .اًحلِم هيلع نوعَضَي َّمث اًلَّوأ هَنولِسغَي اوناك ،ُلفِّطلا ُدَلُوي َناك اَمنيح هَّنأ ِحضاولا نم
ٌ.ةرِّهطُمٌ ةَّدام َحِلملا َّنأل ؛ايريتكبلا ِْلتَقل ُءارجإلا اذه ناكو

:يعم َْتثَدح يتلا ةَّصقلا هذه مُكَعم ْكِراُشألو

 .دوقفملا )Guadalupe( يبولاداوغ ءارذعِ مجنم ِفاشكتسال ٍةعومجم َنمِض ُتجرخ
 َدَحأ َْتبرض ،ِتاَّرملا ىدحإ يفو .ةريبكلا َروخُّصلا رِّجفن اَّنك ،كلذ ِءانثأ يفو
 انعم ناكو .هَدي ْتَحرجو ،ةريبكلا ِةرخصلا نم ْتَقَلفنا ٌةَّيرخص ٌةعطق انعم نَيلماعلا
 .ِباُصملا ِدي ىلع هَعَضووِ حِْلملا نم اًرادقم َجرخأو هَدي َّدمف ،ٌزوجع َمجانم ُلماع



 ال هَّنإ ُزوجعلا َلاق انهو .كلذ ُزوجعلا َلعف ْنأ َدعب ِباُصملا َخارُص َلَّيختن نأ ُنكميو
 ُمَئتلي َحرجلا ُلعجي وهو ،ٌلهذم ٌرِّهطُمَ حلملا َّنأل ؛حِلملا ِةبيقح َنود هتيب نم ُجرخي
.تاباهتلالا ِثودح نم هيمحي امك ،عرسأ

 ِلتَقل ٌرِّهطُم َحِْلملا َّنأل ؛عيضَّرلا ِلفطلا ىلعَ حِلملا َنوعَضَي ماَّيألا كلت يف اوناك اذل
 اهل ْلَعفي مل ،مِيلَشُرُوأ تَِدلُو نَيح ْنكل .ِلفِّطلاِ مسج ىلع ُعَّمجتت دق يتلا ايريتكبلا
.رومألا هذه نم اًّيأ ٌدَحأ

ِ حاحصألا نم ِسداسلاو ِسماخلا ِنيَددعلا يف ِةروصلا ِضارعِتسا يف ُّرمتسنو
:امِهيف َءاجو ،َرشع َسداسلا

 ِتْحُِرط َْلب ،ِكَل َّقَِرتِل ِهِذه ْنِمً ةَدِحاَو ِكَل ََعنَْصتِل نٌْيَع ِكْيَلَع ُْقفَْشت ْمَل’’
 ًةَسوُدَم ُِكتَْيأَرَو ِكِب ُتْرَرََمف .ِتِْدلُو َْموَي ِكِْسَفن ِةَهاَرَكِب ِلْقَحْلا ِهْجَو ىَلَع

.‘‘يِشيِع ِكِمَدِب :ِكَل ُتْلُق ،يِشيِع ِكِمَدِب :ِكَل ُتْلُقَف ،ِكِمَدِب

 اهب َّرم َّبرلا َّنكل ،اهب ُّمتهَي نَم سيلو ً،ةذوبنَم َْتناك َميلَشُروأ َّنأبُ عطقملا اذه انُربخي
.‘‘يشيع’’ :اهل َلاقو ،اهِمَدب ًةثَّولُم اهآرو

 َسداسلا َددعلا َنودِّدريِ ميدقلاُ ذنم اوناك َسانلا َّنأ انه هابتنالل ِةريثملا ِرومألا نمو
 هلَلا َّنأ َناك مهَناميإ َّنكل ،كلذ ُلعفت َةيآلا َّنأ ُدقتعأ الو .حيرَج ٍصخش ِفيَزن ِفاقيإل
 ىلع ُسانلا اهُمدختسي ٍةذيوَعتب َهبشأ ُددعلا كلذ َناك اذكهو .فيزنلا ُفِقويس َّيلعلا
 ؛هِقايس نع ِددعلل ٌجارخإ وه َمادختسالا اذه َّنكل .فيزنلا ِفاقيإل نينسلا ِرادَم
 هِسفنل مهاعد دقو ،َةَّيناربعلا َةَّمألا اهب ىأر يتلا ىلوألا ِةَّرملا نع انه ُمَّلكتي ُّبرلاف
ِ.نيحلا َكلذُ ذنم

:َرشع َسداسلاِ حاحصألا نم نماثلاو ِعباسلا ِنيَددعلا يف ُلوقي كلذ َدعب

 َدََهن .ِناَيَْزألا ََةنيِز ِتْغََلبَو ،ِتُْربَكَو ِْتوَبََرف ،ِلْقَحْلا ِتَاَبنَكً َةوْبَر ُِكتْلَعَج’’
 اَِذإَو ،ُِكتَْيأَرَو ِكِب ُتْرَرََمف .ًَةيِراَعَو ًَةناَيْرُع ِْتنُك ْدَقَو ِكُرْعَش ََتَبنَو ،ِكاَيَْدث

 ،ِكَل ُتْفَلَحَو ،َِكتَْروَع ُتَْرتَسَو ِكْيَلَع ِيْليَذ ُتْطََسبَف .ِّبُحْلا ُنََمز ُِكنََمز



.‘‘ِيل ِتْرَِصف ،ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،ٍدْهَع يِف ِكَعَم ُتْلَخَدَو

 ُّبرلا لخدو ،ِّبحلا ُناَمز ىتأ دقو ،ْتَُربك ةَُّمألا َّنأ وه ،مارِكلا َّيعَِمتسم ،انه ُمالكلا
.هَسورع وأ ،َهتَّصاخ ُّبرلا ُمُهاعَدف ِ،جاوَّزلا ِدهعك ،ٍدهع يف اهعم

ِ حاحصألا نم َرشع َثلاثلا ىلإ عساتلا َنم ِدادعألا يف َكلذ َدعب ىرج ام ُلِصاونو
:اهيفُ أرقن ،َرشع َسداسلا

 ُِكتَْسبَْلأَو ،ِتْيَّزلاِب ُِكتْحَسَمَو ،ِكَءاَمِد ِْكنَع ُتْلَسَغَو ،ِءَامْلاِب ُِكتْمَّمََحف’’
 ُِكتْيَّلَحَو ،ًاَّزب ُِكتْوَسَكَو ،ِناَّتَكْلاِب ُِكتْرََّزأَو ،ِسَخُّتلاِب ُِكتْلََعنَو ً،َةزََّرطُم

 ًةَمَازِخ ُتْعَضَوَو .ِكُِقنُع يِف اًْقَوطَو ِكْيََدي يِفً ةَِروَْسأ ُتْعََضوَف ،ِِّيلُحْلاِب
 ِبَهَّذلاِب ِتْيَّلََحتَف .ِكِْسأَر ىَلَع لاَمَج َجَاتَو ِكَْينُُذأ يِف ًاطاَرَْقأَو ِكِْفَنأ يِف
 ،َتْيَّزلاَو َلَسَعْلاَوَ ذيِمَّسلا ِتْلََكأَو .ُزََّرُطمْلاَو َُّزبْلاَو ُناَّتَكْلا ِكُسَابِلَو ،ِةَّضِفْلاَو
 ُهََّنأل ،ِكِلاَمَِجلِ مَُمألا يِف ٌمْسا ِكَل َجَرَخَو .ٍةَكَلَْممِل ِتْحُلََصف ،اًّدِج اًّدِج ِتْلُمَجَو

.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،ِكْيَلَع ُُهتْلَعَج يِذَّلا يِئاََهبِب اًلِماَك َناَك

 مِهلْعَج يف ِسُدُقلاِ حوُّرلا ِلَمَع نعو ،ِّيناربعلا ِبعَّشلل هَلمع اَّمع انه ُّيحلا هلُلا ُملكتي
 َعوسي ِةقالع ىلع ِلالِّظلاب هُّلك اذه يقُليو .اهيف اًبوغرَمو ِلامَجلا َةلماكو ًةميظع ًةَُّمأ
 .اناياطَخب نيثَّولم اَّنك ،ةيادبلا يف انيلإ ُّبرلا ىتأ نيح هَّنأ فيكو ،ةسينكلابِ حيسملا
:يناثلاِ حاحصألا َسُسفأ ِلهأ ىلإ هِتلاسر يف ُلوسرلا ُسُلوب ُلوقيف

 َبَسَح اًْلبَق اَهيِف ُْمتْكَلَس يِتَّلا ،اَياَطَخْلاَو ِبُونُّذلاِب ًاتاَوَْمأ ُْمْتنُك ِْذإ ُْمْتَنأَو’’
.‘ِ‘مَلاَعْلا اَذه ِرْهَد

 ٍنود ِةايحلا يف َنوميهَت ُمتنُك مُكَّنأ ِددعلا اذه يف ِةدراولا ‘‘ُْمتْكَلس’’ ُةملك ينعتو
 ِةملكلا نم يتأتف ‘‘رْهَد’’ ُةملك اَّمأ .ُّبَّرلا ُمُكَلِباُقي نأ َلبق امَّيس ال ،ٍدْصَق وأ ٍفده
 هيف ُروَدي ٍهاجِّتا ِّيأ يف َنوكَّرحتي اوناك مُهَّنأ يأ ،‘‘نارودلا’’ ينعت يتلا ِةَّينانويلا
 ُسُلُوب ُلوقيو .ملاعلا ِبيلاسأ ِبسحب وأ ،ملاعلا يف ِدئاسلا ِراَّيَّتلل اًْقفَو يأ ،ملاعلا
:ِنأشلا اذه يف لوسرلا



؛‘‘اًْضَيأ نَيِقَابْلاَك ِبَضَغْلا َءَانَْبأ ِةَعيِبَّطلاِب اَّنُك’’

انَّنأل

 ِدَسَجْلا ِتَائيِشَم نَِيلِماَع ،َانِدَسَج ِتاَوَهَش يِف ْمَُهنْيَب اًْلبَق َانْفَّرََصت’’
.‘‘ِراَكَْفألاَو

 لاق دقف ،اناياطخ نم انلَّسغ هَّنأ ريغ ،ُحيسملا ُعوسي انَلباق نيح اذكه اَّنك دقو
:عوسي

.‘‘هب مُكتمَّلك يذلاِ مالَكْلا ِببسب ،ءايقنأ نآلا ْمُكََّنإ’’

.حيسملاِ مدب انِتايَح ُلْسَغ وهو ،هللا ِةملكب ِديدجَّتلا ُلسَغ وه اذهو

 َلَسَغ هَّنإ ُلوقي َّبرلا ىرن انَّنإف ،ُهيبشتلا اذه اهُمسري يتلا ِةروصلا ىلإ ِةدوَعلابو
ِ حوُّرلاب اَنتايح َحَسَم اهِسفن ِةقيرَّطلابو .ِْتيَّزلاِب اهَحَسَمَو ،اهئاَمِد َميلَشُروأ ْنَع
 ِةراهَمب كلذكو ،ةياعِّرلاب يحوت يهو ً،َةزََّرطُم اهََسبَْلأ هَّنإ اًلئاق ُّبرلا لمكي َّمث .سُدُقلا

 َّربلا يدترن انَلَعَج نَيح ٍةيلاع ٍةراهمبو اًريبك اًمامتها ُّبرلا ُّمتها دقف .اهِعِناص
.ِحيَِسمْلا َعوُسَي يف يذلا ِناميإلاب

 ِدلِج نم ًءاذِح يدترت اهَلعج ْيأ ،ِسَخُّتلاِب اهَلَعَن َّبرلا َّنإُ َعطقملا ُلوقي كلذ َدعب
 َدَهتجا ٌحََلطصم وه لب ،اًفورعم َسيل ِةملكلا هذهل َّيربعلا ىنعملا َّنأ َمغُرو .سَخُّتلا
 َُغبصُي ناك هَّنأ ُّنَظُيو ،اًمعان اًدلِج ِبلغألا ىلع َناك دقف ،هِعْضَو يف نومجرتملا
 يف َهنيَدتَري َّنُكو ،ِتايتفلا َكئلوأ دنع اًلَّضفم َناك هَّنأ ودبيو ،ِّيناوُجُرألا ِنوَّللاب
 ِةَّيمويلا ِلامعألا وأ ِّقاشلا ِلمعلل اًصَّصخم ْنُكي ملو ،ىْربُكلا ِتابساُنملاو ِتالْفَحلا
 اَّمأ ،لامعألا كلت ِلثمل َةصَّصخملا يه ُلِدانَّصلا َِتناك ثيح ؛لوقُحلا يف ِلمعلا وأ
.ةمْخَفلا ِةَّيدلجلا ِةَيِذحألا نم وهف انه هُرْكِذ ُدَِري يذلا ُءاذِحلا

 ،اًريثك يناعتو ًةلَمهُم َْتناك يتلا ِةاتفلا كلتل ُّبرلا هَلعف ام َفْصَوُ َعطقملا ُعِباتيو
 ايؤُّرلا ِرفِس يف َدرو ام ُرُكذن ،ِقايِّسلا اذه يفو .ِناَّتَكْلاِب اهَرََّزأ هَّنإ اهَل ُلوقيو



 :َسورعلا َّنأب ُددعلا انُربخُي ثيح ،عباسلا ِددعلاو َرشع َعساتلاِ حاحصألا

،‘‘اهَْسفن ْتأَّيه’’

اهَّنأو

.‘‘اًّيَِهب اًّيَِقن ًاَّزب ََسبَْلت َْنأ ْتَيِطُْعأ’’

وأ َناَّتَكلا َّنأو

.‘‘نَيِسيِّدِقْلا ُتاَرَُّرَبت َوُه ََّزبْلا’’

 انَّرب ُسِبْلن ال ُنحنو .حيسملا َعوسيب ِناميإلاب انل ىطُعملا ِّرِبلا نع وه انه ُمالكلا اًذإ
 يفٍ حالَص ِساسأ ىلع هلِلا َمامأ ِفوقُولا ىلع َؤُرجَن َّالأ انل ُلُضفألاو ،َّيتاذلا
 َةملك َّنكل ،ًابِّيط وأ اًِصلخُم وأ ًانيمأ وأ اًبَّذَهُم َنوكي نأ اَّنم ٍّيأل ُّمهملا َسيَلف ؛انِتايَح
 ِّيِّلك هلِلا َمامأ َفوقُولا اَّنم ٌّيأ َبُلطَي ْنأ ِةمكِحلا نم َسيل هَّنأ انُمِّلعُت ِسوُّدقلا هلِلا
.ِّيتاَّذلا هِّرب وأ هِحالص ِساسأ ىلعِ حالَّصلا

 كلذ هيبشت ُنكميو .نَيبِّيط مَُهبِسحن نأ نِكُمي نيريثك اًصاخشأ ُفرعن ،ٍّكش َنودو
 َّنأ امكف .ٍةسِرَش ٍةعيبطب ىرُخأو ،ةبِّيط ٍةعيبطب اهُضعب ُنوكي اًبالِك يِّبُري ٍصخشب
 نأ ُّبِحُن ال ،نوئِّيس ٌصاخشأ اًضيأ كانه ،اهارن نأ ُّبحُن ال ةئِّيس اًبالِك كانه
 ُرُعشتو ،ِةَدَِعمْلا يف ًامَلأ نوناعي مهَّنأكو ،ِسوبُعلا ىلإ ٌليَم مهيدل ُنوكي ذإ ؛مهارن
 َّنأ وه ِرمألا يف َشِهُدملا َّنكل .ٍنيح ِّلك يف نورِّتَوتم مُهَّنأ وأ ،اًمئاد َنورَّمذتي مُهَّنأب
 ودبي يذلا ِصخَّشلا ِفوقُو نمَ أوسأ سيل ،ِلداعلا هللا َمامأ ِصخَّشلا اذه َفوقُو
 ،اُهطامنأ َْتفََلتخا امهم ،ةَّيرشبلا ُتاَّيِصخشلاف اذكهو .ِرَشَعملا َبِّيطو ًائداهو اًحيرم
 ُدجوت ال هَّنأ يهِ مالَكلا ُةَصالُخو .ِسوُّدقلا ِّبرلا َمامأ َرَّربتت نأُ عيَطتست ال يه
 هُمِّدقي يذلا َرهاطلا َّيقنلا َناَّتَكلا َِدترن مل ْنإ ِّبرلا دنع نَيلوبقَم اهيف ُنوكن ٌةقيرط
.ناميإلاب طقف هُلانن يذلاِ حيسملا ُّرب وهو ،انيلإ

 دق ُنوكي ام ًابلاغف ،ِءَْرملاِ عابِط يف ٌةلِكشم كانه ُنوكَت نيح هَّنأ وهِ مامِتهالل ُريثملاو



 ىلإ يتأي امً ةداعو .اهنم َصَّلختيل ِةدَعاُسملا ىلإ ُجاتحي هَّنأ َمِهَفو ،اهَدوجُو َكَردأ
 ىلإ ُجاتحي هَّنأ ُمَهفيو ،كلذك هَّنأ ُفرعيو ،ٌئطاخ وهف .هِريغ نم َرثكأ اًّدعتسم ِّبرلا
 اًبَّذهم ُصخشلا ُنوكي امَدنعو .هِريَغ نم َرثكأ اًّدَِعتسم ِّبرلا ىلإ يتأيف .نوَعلا
 ىلع ُرُعْشي ال هَّنإف ،ِةديمحلا ةَّيصخشلا ِتافِّصلا ىلعً ةوالع ،اًِصلخُمو ًانيمأو
 ِّبرلا نع اًداعتبا َرثكأ اذكه نوكيف .حيسملا َعوسي ىلإَ يتأي ْنأل ُجاتحي هَّنأب ِبَلغألا
 نم َريثَكلا َّنأ وه ِرمألا اذه ِلثم يف ََرظَّنلا ُتِفلي امو .ةئِّيسلا ٌعابِّطلا ِبِحاص نم
 نم مُهَرِّهطُيل حيسملا ِدِّيسلا ىلإ َنوجاتحي مهَّنأ اوِنلعُي نأ َنود َنوتومي نيبِّيطلا
 نم َريثكلا َّنأ يأ ،ِسكَعلاب سكَعلاو ً،ةريثك ْتَسيل اهَّنأ اوُّنظ ْنإو ،مهاياطخ
 اوباتو ،ِّيئادفلا ِهلمعو حيسملا ىلإ مِهِتجاحب اوفََرتعا مهَّنأل ؛َصالَخلا َنولاني ِرارشألا
 ،هللا مامأ اهب يتأن يتلاَ ةديحَولا َةقيرطلا َّنأ وه ِرمألا يف ُّمهملاو .مهاياطخ نع
 َمامأو ،ِّبرلا َِينيع يف ٍةيلاب ٍقرخك ودبي انُّرِبف ؛َّيتاذلا انَّرِب ْتَسيل ديكأتلاب يه
.ِةديَجملا هِتسادق

 ،اهَلَسَغو َميلَشُروأ ُديجملا هلُلا َذَخأ ْدَقف ،َلايِْقزِح ِرفِس يف ِهيبشتلا ىلإ ِةدوَعْلابو
 رشع يناثلاو رشع يداحلا نيَددعلا يف هَلاق امُ أرقن َّمث ،اهسبلأو ِتيَّزلاب اَهنَهَدو
:َرشع َسِداسلاِ حاحصألا نم

 ُتْعَضَوَو .ِكُِقنُع يِف اًْقَوطَو ِكْيََدي يِفً ةَِروَْسأ ُتْعََضوَف ،ِِّيلُحْلاِب ُِكتْيَّلَحَو’’
 ِتْيَّلََحتَف .ِكِْسأَر ىَلَع لاَمَج َجَاتَو ِكَْينُُذأ يِف ًاطاَرَْقأَو ِكِْفَنأ يِف ًةَمَازِخ

.‘‘ُزََّرُطمْلاَو َُّزبْلاَو ُناَّتَكْلا ِكُسَابِلَو ،ِةَّضِفْلاَو ِبَهَّذلاِب

 ُلوسرلا ُسُْرطُب لاق امكو ،َسورَعلا ُنِّيزي يذلا حوُّرلا ِرَمث َْلثِم َرومألا هذه ىرأ انأو
:عبارلاو ِثلاثلا نيَددعلاو ثلاثلاِ حاحصألا ىلوألا هِتلاسِر يف

 ِبَهَّذلاِب يِّلَحَّتلاَو ِرْعَّشلا ِْرفَض ْنِم ،َةَّيِجِراَخْلا ََةنيِّزلا َّنُُكَتنيِز ْنَُكت اَلَو’’
ِ حوُّرلا ََةنيِز ،ِداََسفْلا ِةَميِدَعْلا يِف َّيِفَخْلا ِبْلَقْلا َناَْسِنإ َْلب ،ِباَيِّثلا ِْسبِلَو

.‘‘ِنَمَّثلا ُريِثَك هلِلا َماَّدُقَ وُه يِذَّلا ،ِئِداَهْلا ِعيَِدوْلا

 ُّيِقيقَحْلا ُلامَجْلاو ّ.يِجِراخلا سيلو ِّيلخادلا ،ِّيِقيقَحلا ِلامَجْلا ِنَع ُمَّلكتي وهو
 ،ِفُّفَعَّتلاو ،ِفْطُّللا ِرِهاوَج ْنِم هيَدتَري يذلاِ حوُّرلا ِرَمثو هِتايَح ِةَّيِعَون يف َوه ِصْخَّشلل



ِ.مالَّسلاوِ حََرفلاو ةَّبََحمْلاو ِ،حالَّصلاو ،ِةانألا ِلُوطو ،ِسْفَّنلا ِْطبَض ْيأ

 َرشع َعبارلاو َرشع َثلاثلا ِنيَدَدَعلا يف َميلَشُروأ ىلإ هَمالك ُّيلعلا هلُلا ُلِمْكُي َكلذ َدعب
:امِهيف ءاجو ،َرشع َسِداسلاِ حاحصألا نم

 .ٍةَكَلَْممِل ِتْحُلََصف ،اًّدِج اًّدِج ِتْلُمَجَو ،َتْيَّزلاَو َلَسَعْلاَو َذيِمَّسلا ِتْلََكأَو’’
 ُُهتْلَعَج يذلا يئاَهبب اًلِماك َناك ُهَّنأل ،ِكِلاَمَِجلِ مَُمألا يِف ٌمْسا ِكَل َجَرَخَو

.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوقَي ،ِكيَلَع

 َابَس ُةَِكلَم َْتتأ دقف ؛ةَّيناربعلا ةَُّمألا ِلامَج نعِ ملاعلا ِءاحنأ ِّلك يف نوثَّدحتي اوناك
 اهَّنإ هل تلاق َناَْميَلُس عم تناك نيحو .َهتَمْكِحَ عَمستو َناميَلُس ىَرتل ِبُونَجْلا نم
 ِدَقف ،اهِسفنب َةكَلمملا ِتأر اَمنيح اَّمأ .ْقِّدصَت مل اهَّنكل ،هِتَكَلمم نع َريثكلا ِتَعِمَس
.هْتأر يذلا ِةكلمملا ِدجَم َفْصَن ىَّتح ُغُْلَبي ال ْهتَعمس ام َّنأ َْتفرتعا

 ْتَراص ىَّتح ،اهَحَجنأو اهَمَرْكأو اهَكَراب هَّنإ ميلشروأ نع ُسوُّدقلا هلُلا لاق انه نمو
 اًلِماك َناك هَّنأل ؛اهِلامَج نع مهُّلك اوعِمَس نيذلا ِ،ميدَقلاِ مَلاعلا يفِ مَُمألا نَيبً ةروهشَم
.اهيَلع هَعَضو يذلا هِئاهب َِببَسِب ،ُّبرلا هَفَصَو امك

 نأ وه ُفدهلا ُنوكي ،كلذ ُلَعفي نيحو ،سُدُقلاِ حوُّرلاب هَلمع انيف ُلمعي ُديجملاُ هللاف
 هلُلا انيَلإ َرظن ،حيسملاَ ةروص َرثكأف َرثكأ انْهَباش امَّلكو .حيسملاَ ةروص َهِباُشنل َرَّيغتن
 َِنلعُيو ،هيف نَيِّمات اناريو ،حيسملا يف اناَري هلَلا َّنأل ؛ِلامَجْلا ولِماك انَّنإ اًلئاق ُديجملا
.عوسيِ حيسملا يف مه نيذلا ىلع َةنونيَد الف ،هيف ِلامَجلا ولِماك انَّنأ

 نم َرشع َسماخلا ِددعلا يف كلذو ،ةَّصِقلا يف ٌِّيلَصفِم ٌلُّوحت ُثُدحي كلذ دعبو
:هيف ءاجو ،َرشع َسِداسلاِ حاحصألا

 ٍرِباَع ِّلُك ىَلَع ِكَانِز ِْتبَكَسَو ،ِكِمْسا ىَلَع ِتَْيَنزَو ،ِكِلاَمَج ىَلَع ِتْلَكَّتاَف’’
.‘‘ُهَل َناَكَف

 ِةهلآ َّلك َنوُدبعَي اوحارو ،ِّيلعلا هللا نع اوَُّدترا َميلَشُروأ َبعش َّنأ اذه ينعيو



 مُهاَرتشاو مُهَعم َدْهَعلا َمَربأ هَّنإو ،هُكْلُم مهَّنإ مُهَل هللا ُلوَقيف .مهِلوَح نم ِبوعُّشلا
 نآلا مهَّنأ َّالإ .َنيرَْدزُمو نَيكِلاه اوناك ْنأ َدعب َكلذو ،هَلامَج ْمِهيَلعَ عَضوو مُهَصَّلخو
.ىرُخأ ٍةهلآ َءارو مِهِباهَذِب ِةئيذبلا ِتاسرامملاو ِقْسِفلل مُهَسفنأ نوضِرعي

 َسداسلاِ حاحصألا نم رشع َعِباسلاو َرشع َسِداسلا ِنيَددعلا يف كلذ َدعب ُلوقيو
:امِهيف ءاجو ،َرشع

 ٌرَْمأ .اَْهيَلَع ِتَْيَنزَو ،ٍةاََّشوُم ٍتاََعَفتْرُم ِكِْسَفنِل ِتَْعنَصَو ِكِباَيِث ْنِم ِْتذََخأَو’’
 يِتَّلا يِتَّضِف ْنِمَو يِبَهَذ ْنِم ِكَِتنيِز َةَعِتَْمأ ِْتذََخأ .ْنُكَي ْمَلَو ِْتأَي ْمَل

.‘‘اَهِب ِتَْيَنزَو ٍروُكُذ ََروُص ِكِْسَفنِل ِتَْعنَصَو ،ُِكتْيَطَْعأ

 َميلَشُروأ َّنكل .ًةَّضِفو ًابَهَذ اهاطعأو اهانغأ هَّنإ وه َميلَشُروأل ُّبرلا هُلوقي ام
 اهَل ايف .اهل دَّبعتت ْتَحارو ،ناثوألاو ِليثامَّتلاِ ْعنُصِل َةسيفَّنلا َنِداعملا كلت ْتَمَدختسا
 نأ ُرِّرُقي َناسنإلا َّنكل ،ِّبحملا هللا نم ًةكَرابم ِصخَّشلاُ ةايح ُنوكَت نَيح ٍةاسأم نم
.امِهِب هللا هَكراب نَيذَّللا َةَّضِفلاو َبهَّذلا َُدبْعَيل ِّبرلا نع ََّدتري

ِ حاحصألا نم َرشع َعِساتلاو َرشع َنماثلا ِنيَددعلا ىلإِ مَويلا ِةقَلَحِ ماتِخ َْلبَق ُلصنو
:َرشع َسداسلا

 .يِروَُخبَو يِتْيَز اَهَماََمأ ِتْعَضَوَو ،اَهِب اَهِتْيَّطَغَوَ َةزََّرُطمْلا ِكَباَيِث ِْتذََخأَو’’
 اَهِتْعَضَو ،ُِكتْمَْعَطأ يِذَّلا َلَسَعْلاَو َتْيَّزلاَو َذيِمَّسلا ،ُِكتْيَطَْعأ يِذَّلا يِْزبُخَو

.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوُقَي ،َناَك اَذَكهَو .ٍروُرُس َةَحِئاَر اَهَماََمأ

.ْهتَسَّندو هاَّيإ ُّبرلا اهاطعأ ام َْتذخأ َميلَشُروأ َّنأِ مالكلا ُماتخو

ةمتاخلا
)جمانربلا مِّدقم(

 نيذلا ،ِّبرلا ِبعَش ىلع ًانيزَح اًقيلعَت ،اِنجَمانرب نمِ مَويلا ِةقَلَح ِةياهن يف انيأر
 اوناك يتلا اهتاذ ُءايشألاو .مِهِتابْغَرِ عابشإل اهومدَختساوِ ميرَكلا هلِلا ِتاكرب اوذخأ
.ِناَثَْوألا ِةدابِع يف ُمَدَختسُت ْتَراص ،ِّيقيقحلا ِّيحلا هلِلا ِةدابعل اهَنومِدَْختسَي



 َرارمِتسا كَشت ِّسقلا عم ُِدَجنس ،‘‘مويلا اذهِل ُةِملكلا’’ ِجَمانرب نم ِةلبقملا ِةقَلَحلا يفو
.ةَّينثولا ِتاسراُمملاِ عابِّتا يف هلِلا بعش

ةَّيماتخ ٌةملك
)ثيمس كشت يعاَّرلا(

 نم اَنيَِدتَفيل ُّبرلا هَلعف ام ٍركاش ٍبلقب َكِرُدت نأ ،عَمتسملا يزيزع ،َكلجأل اُنتالص
 ِسوُّدُقلا ِّبرلا َعم ٍةَّبحم ٍدهَع يف َلخدن نأ ُّقحتسن ْنُكن مل انَّنأ َمغُر ،ِريِّرشلاِ مَلاعلا
 هَّنأل ؛هََعْبَتتو ِّبرلل َشيعت نأ اًضيأ يِّلصنو .اياطخو ٍبوُنذ نم هانبْكَترا ام ببسب
 اَنيطعُيل اَّنع َتام يذلا ،حيسملا َعوسيب ِناميإلاب هَّرب كََسبلأو ،ِّبحلا ِنمز يف كَدجو
 هلِلا ِدي َتحتَ عَضاوتت نأ ،اًريخأ يِّلصنو .هعم َموقنل ِتاومألا نيب نم َماقو ،َصالخلا
!نيمآ .يِّلصنِ حيسملا َعوسيِ مْساِب .هِنيح يف كُعَفريس وهو ِريدقلا


