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

 ،هِبعَش ِدادرتسال هلِلا ِةَّطُخ ىلع كَشت ُّسقلا َزَّكر ،اِنجَمانرب نم ِةقباسلا ِةقَلحلا يف
.ِّيهلإلا ِّقحلا ىلإ ِساَّنلا َهابِتنا اوبِذجَيل ُءايبنألا اهُلِذبي َناك يتلا َدوهُجلا انيأر امك

 ٍقيقَدتب كَشت ُّسقلا ُرظني فوس ،‘‘مويلا اذهِل ُةملكلا’’ِ جَمانرب نم مويلا ِةقلح يفو
.مِهِراهدزاو مِهِحاجن َءارو َببسلا ىرن َفوسو ،ِرارشألا ىلإ

 نم نيرشِعلاو يداحلاِ حاحصألا ىلع ُهََحْتَفت ْنأ وجَْرن ،ٌسَّدَقُم ٌباتِك َكْيَدَل َناَك ْنإَف
 ٌباتِك َكْيَدَل ْنُكَي ْمَل ْنإ اَّمأ ،َنيرشِعلاو سداسلا ِددعلا نم ًءادِتباو لايِْقزِح ِرفِس
ِ.عوشُخلاو ِةالَّصلاِ حورِب َيِغْصُت ْنأ ،عِمتسملا يزيزع ،كنم وجرنف ،َنآلا ٌسَّدَقُم

 ِ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
:هيف ءاجو هنم َنيرشِعلاو ِسداسلا ِددعلاو ،نيرشِعلاو يداحلا

.‘‘َةَماَمَعْلا ِعِْزنا :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه’’



 اَّمأ .هِسأر ىلع ُنهاكلا اهُعضي ٌةعطق يهو ،ِنِهاكلا َةمامَع ينعت انه ِةمامَعلا ُةملكو
 كلذ ُنوكيسو .هِتَّوقو هِناطلس ىلع ًةمالع ِناطيشلا نم اًجات ُلانيسف ،حيسملا ُّدِض
 هَّنأ َنوِنلعُيو ،ُسانلا ُحرَفيس ُثيح ،ِلكيهلا ِءانب ِةداعإب َّصاخلا َدهعلا ُقِّقحي اَمنيح
 نأ َنود ،ِلكيهلا ِءانب ِةداعإ ِّلحب يتأيسو ،لولحلاو تاباجإلا هيدل َّنأو ،اَّيسملا
.ِلكيهلا ِءانب ِةلضعم ِّلح يف هِتَّيِرْقبَعب ُعيمجلا ُدَعسُيس لب ،اًدحأ َقِياضُي

 ،ٌةفئاز ُهتمامَع َّنإ لب ،َّيقيقحلا َكلملا الو ََرظتنملا اَّيسملا سيل هَّنأ يه َةقيقحلا َّنأ ريغ
 نيح هَّنإ ُلوقن ،رخآ ٍقايِس يفو َ.يتأي نأ َُرَظتُني يذلا َّيقيقحلا َنهاكلا سيل هَّنأ امك
 ٍّداح ٍفيسب ،هِئيجم ِءايَضب َلجرلا اذه ُكلهُيس ،يناثلا هئيجم يف عوسي ُعجري
 ،ِباَبَْرألا َّبَرَو ِكوُُلمْلا َِكلَم ىعُديسو ،دواد ِّيسرك ىلع ُسلجيسو .همف نم ُجرخي
.ديجملا ِتوكلملا ِرصعب يتأيس اذكهو

 هيمريو هُطِبريسو ،سيلبإ ِةكلمم نم ُصَّلختيسو ،هَكلُم ًاِنلعُم ُعوسي يتأيس !لجأ
 هُديري هلُلا ناك يذلا َملاعلا ىرن َفوسو ،ًةيناث هِّقح ىلع هلُلا ُكلميسو .ةيواهلا يف
 ِلامَج ىلإ ُّدَرتسُتو ُدَّدَجتت يهو َضرألا ىرنسو .ضرألا ىلع هَعضوو َمدآ َقلخ نيح
 الو ،ىضرم ال ثيح ،ُّربلا اهيف ُِكلمي يتلا َضرألا ىرنس اذكهو ،اهِدجَمو ٍنْدَع ِةَّنَج
 ُنوكتسو .رحبلا ُهايملا يِّطغُت امك ،َضرألا ُّربلا يِّطغُي فوسو .جُرُع الو ،نايمع
 ًةليمجو ًةَّينغ اًضرأ ُنوكتس لب ،ٍثُّولت الو َريصاعأ الو ٍفافج ِتاجوم الب ُضرألا
 ديجمٍ مَوي نم هَل ايف ،َنوكت نأ ُّبحملا هلُلا اهَدارأ امك ُضرألا ىُرتسو ً.ةديجمو
!راظتنالا ُّقحتسي

 ال اًضَْيأ اَذه َّنإ ةَّوبنلا ُلوقت ذإ .مامتهالل اًريثم اًرمأ ،مارِكلا َّيعَِمتسم ،َنآلا ُمَكيلإو
 ىَّتح ٌّيكلم ٌجات الو ،ٌةمامَع َكانُه َنوكت نل هَّنأ يأ .ُمْكُحْلا ُهَل يِذَّلا َيِْتأَي ىَّتَح ُنوُكَي
 ِّْيبَّسلا نم اوعَجَر نيح َدوهيلا َّنأ ِةظحالملاب ُريدجلاو .يناثلا هئيجم يف عوسيَ يتأي
 ِءاهِتناب ةَّيكََلملا ِتَهتنا ِلب ،اًكلم مهيلع اوحَسمي ملو ،اًّيكلم اًمكُح اوميُقي مل ،ّيلبابلا
َ يتأي ىَّتح ٌِكلَم وأ ٌّيكلم ٌمكُح كانه َنوكي نلو .اَّيِقْدِص وهو ،اذوهي ِكولُم ِرخآِ مكُح
 نم اهل ايف .بابرألا َّبرو ِكولملا َكلم هِتفصب َعوسي ُجيوتت ُّمتيسو .‘‘ُمْكُحْلا ُهَل يِذَّلا’’
!نيرشعلاو يداحلاِ حاحصألا يف انه اهُدجن حيسملا َعوسيب ُقَّلعتت ٍةديجم ٍةَّوبن

 ِنماثلا نم ِدادعألاو ،َنيرشِعلاو يداحلاِ حاحصألا يف انِتالُّمأت َنآلا ِلِصاونلو



:اهيف ءاجو ،هنم نَيثالثلاو يناثلا ىلإ نيرشعلاو

 َنوُّمَع ينَب يف ،ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاق اذكه :ْلُقوْ أََّبنتف ،َمَدآ َنبا اي َتنأو’’
 َِةياغلل ٌلوقصَم !ِحبَّذلل ٌلولسَم ٌفيس ،ٌفيس :ْلُقف ،ْمِهِرييعت يفو

 ِقانعأ ىَلع َكولَعَجيل ،اًبِذك َكل َنوفِرَعي ذإ ،اًلِطاب َكل َنْوََري ذإ .ِقيَربلل
 ىَلإ ُهُديُعأ لهف .َِةياهِّنلاِ مثإ ِناَمز يف ْمُهُموي َءاج َنيذلا ِرارشألا ىَلتَقلا
 ِكيَلع ُبُكسأو !ِكُمِكاُحأ ِكِِدْلوَم يف ِهيف ِتِْقلُخ يذلا ِعِْضَوملا يف اَلأ ؟ِهِدمِغ
 َنيرِهام نَيقِّرََحتُم ٍلاجِر َِديل ِكُمِّلَُسأو ،يظيَغ ِرانب ِكيَلع ُُخفنأو ،يبَضَغ
 ،َنيرَكُذت ال .ِضْرألا ِطَسَو يف ُنوكَي ِكُمَد .ِراَّنلل ًةَلُكأ نَينوكت .ِكالهإلل

.‘‘ُتمَّلكت ُّبَّرلا انأ يِّنأل

 ِّزهل ِةرَحَّسلاب َناعتسا َرَّصنذَخوبن َّنأ ،نيعَِمتسملا يئاَّزعأ ،ِةقباسلا ةقَلحلا يف ُركذن
 َّنأ يه ُةقيقحلاف .نيِّينوُّمَعلا ِةمِصاع َمسا ُلَمحي نيَمهَّسلا ُدَحأ َناكو ،ماهِّسلا
.ُّبرلا مُُهنيديس لب ،اوِتلُفي نل نَيِّينوُّمعلا

 ،نيرشعلاو يناثلاِ حاحصألا ىلإ ُلِصن نيح ؟اذه ُّيلعلا هلُلا ُلعفي اذامل ْنكل
.نَيِّينوُّمعلا ىلع هلِلا ُةنونيَد اهِببسب َْتتأ يتلا اياطخلاو ،ُثُدحي ناك ام ُفرعنس

 َءاجو ،هنم ىلوألا ِةعبرألا ِدادعألاو ،َنيرشِعلاو يناثلاِ حاحصألا ىلإ َنآلا ِلَِقْتَننل
:اهيف

 ََةنيِدَم ُنيَِدت ْلَه ،ُنيَِدت ْلَه ،َمَدآ َْنبا اَي َْتَنأَو :اًلِئاَق ِّبَّرلا ُمالَك َّيَِلإ َناَكَو’’
 َُةنيَِدمْلا اَُهتََّيأ :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه :ْلُقَو ،اَهِتاَساَجَر َّلُك اَْهفِّرََعف ؟ِءاَمِّدلا

 اَهِْسَفنِل اًمَانَْصأ ُةَعِناَّصلا ،اَُهتْقَو َيِْتأَيِل اَهِطْسَو يِفِ مَّدلا ُةَكِفاَّسلا
 ِكِمَانَْصأِب ِكَْسَفن ِتْسََّجنَو ،ِتْكَفَس يِذَّلا ِكِمَدِب ِتْمَِثأ ْدَق ،اَهِب َسََّجَنَتتِل
 ِ،مَُمأِلل اًراَع ُِكتْلَعَج َكِلِذَلف ،ِكيِنِس ِتْغََلبَو ِكَماََّيأ ِتْبَّرَقَو ،ِتْلِمَع يِتَّلا

.‘‘يِضاََرألا ِعيِمَِجلً ةَرْخُسَو

 اذه ناكو .ًائيرب اًمد اوكَفس مهَّنألو ،ناثوألا ِةدابع ىلإ اوَُّدترا مهَّنأل مهنع اذه َليقو
 دقو .ِناثوألا كلتل ةَّيح َحئابذ مهَلافطأ نومِّدُقي اوناك ُثيح ؛مهِناثوأ ِلجأ نم ًابلاغ



 كلت ِءاضرإل ًةقَرْحُم َهنبا ُمِّدقي ُصخشلا ناكف ،ةَّيطخلا نم اًّيشحو اًرادقم اوغََلب
.ناثوألا

 ،َنيرشِعلاو يناثلاِ حاحصألا نم عباسلا ىلإ سماخلا نم دادعألاُ أرقن كلذ َدعب
 :امِهيف ءاجو

َ ةَريِثَك اَي ِ،مْسالا َةَسَِجن اَي ،ِْكنِم َنوُرَخَْسي ِْكنَعُ ةَديَِعبْلاَو ِكْيَِلإ َُةبيِرَقْلا’’
 ِكيِف اُوناَك ،ِهِتَعاَطِتْسا َبَسَح ٍدِحاَو ُّلُك ،َليِئاَرِْسإ ُءاَسَؤُر اََذوُه .ِبَغَّشلا
 ِ.مْلُّظلاِب َبيِرَغْلا اوُلَماَع ِكِطْسَو يِف .اًُّمأَو اًَبأ اُوناََهأ ِكيِف ِ.مَّدلا ِكْفَس ِلَْجأل

.‘‘َةَلَمَْرألاَو َميِتَيْلا اوُدََهطْضا ِكيِف

 نولِماعُي اوناك ،ِّقحلاب َسانلا اولِماعُي نأ لدبف ؛اًذإ نَيسِنَد ِبعشلا ُءاسؤر ناك
 ِنُكي مل اذكهو .َفيعَّضلا نوُّلَِغتسي اوناك امك ،ملُّظلاب َةلَمرألاو َميتيلاو َبيرغلا
 ِقيقَحتل مَهبِصانَم اوُّلََغتسا لب ،هللا اياصو ِبسحب مهِبجاوِب َنوموقي ُءاسؤرلا
.مِهيلع َهبضغو ِّبرلاَ ةريَغ اذه َراثأ دقو ،ةَّيصخشلا مهِحلاصَم

:اهيفُ أرقنو ،َرشع يناثلا ىلإ ِنماثلا نم ِدادعألا يف انِتالُّمأت ُلِصاونو

 ِ،مَّدلا ِكفَسلٌ ةاشُو ٌساُنأ ِكيف َناك .يتوبُس ِتسََّجنو يسادقأ ِتيَرَدزا’’
 ُناسنإلا َفَشك ِكيف .ًةَليذَر اولِمَع ِكِطسو يف .ِلابِجلا ىَلع اولكأ ِكيفو
 ِةأرماب َسجِّرلا َلَعف ٌناسنإ .اهِثَمطب َةَسَِّجَنُتملا اوَُّلذأ ِكيف .ِهيبأَ ةَْروَع
 ِكيف .ِهيبأ َتنب َُهتُخأ ِكيف ََّلذأ ٌناسنإ .ٍةَليذَرب َُهتَّنك َسََّجن ٌناسنإ .ِهِبيرق

 ِكَءابِرقأ ِتبَلَسو ،َةََحباُرملاو ابِّرلا ِتذَخأ ِ.مَّدلا ِكفَسلَ َةوشَّرلا اوذَخأ
.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوقي ،ينِتيَسنو ِ،ملُّظلاب

 َناكو ،اهِثمط يفً ةأرما اوعجاضُي ْنأك ،ًةئيند ةَّيْسنِج اًلامعأ َنوسِراُمي اوناك دقل
 ،ةَّيحابإلاو ،ُرْهُعلاو ،مِراَحملا ىنِز مَُهنيب َرََشتنا امك ،ةعيرَّشلا يف اًمَّرحم اًرمأ اذه
 امك ،مِهِدَحأ ِْلتَق َءاقلَ ةوشَّرلا َنوَلبَقي اوناك مُهَّنأ ىرُخألا ِرورُّشلا نمو .ةعالخلاو
.ُةعيرشلا هيلع ْتَّصن ام َفالِخب مِهِتَوخإ ىلع َشحافلا ابِّرلا َنوضِرَفي اوناك



 الف ،هَهَلإ َّبرلا َيِسَن دق َنوكي نأ نود اذه َّلك ٌصخش َلَعفي نأ ُنِكمي ال ،ٍّكَش نودو
 َكردأ وَلف .ِعئاظفلا كلت َلثِم اوفَِرتَْقي نأ اوعاطتسا ُثيحب ِّبرلا نع اودَعتبا مهَّنأ َّدب
.رومألا َكلت َلثِم َلَعَف َامَل ،هاري هلَلا َّنأ

 ِدادعألا يف كلذو ،ِبعَّشلا َةلاح ُفِصَي يذلا ِنِزُْحملا ِدهشملا اذه ِلُّمأت يف ُّرمتسنو
:اهيف َءاجو ،َرشع َسِداسلا ىلإ َرشع َثلاثلا نم

 يذلا ِكِمَد َِببَسبو ،ِتفَطَخ يذلا ِكِفطَخ َِببَسب يِّفَكب ُتقَّفَص دق اَذنأهف’’
 اهيف يتلاِ ماَّيألا يف ِكاَدي ىَوقت وأ ُِكبلَق ُُتبثَي ْلَهف .ِكِطسو يف َناك

 يف ِكيَِّرُذأو ِ،مَُمألا نََيب ِكُدَِّدُبأو .ُلَعفأسو ُتمَّلكت َّبَّرلا انأ ؟ِكُلِماُعأ
 ِ،مَُمألا ِنويُع َمامأ ِكِسَفنب نَيسَّنََدَتتو .ِكنِم َِكتَساَجن ُليُزأو ،يضارألا

.‘‘ُّبَّرلا انأ يِّنأ نَيمَلَعتو

 ِناسنإلل ىَّقبتي اذامف .ساَّنلا ِنْهِذ نع هلِلا ِداعبإ ُةجيتن هذه َّنإ َلوقأ نأ يُننكمي
 نَيب ام َزِّيُمي يك ِءرملل ىَّقبتي اذام ؟ٍّيقالخأ ٍرايعِم نم ِناسنإلل ىقبتي اذام ؟هَدشُريل
 نع ٌديعب هلَلا َّنأ َدَقتعا ِوأ ،هِنهِذ نع سوُّدقلا هلَلا ُناسنإلا َدَعبأ ْنإ ؟أطخلاو ِباوَّصلا
 .رََشبلا ُمامِز ُِتلُفي فوسو ،ِقالخألل ٌرايعِم َكانه َنوكي نلف ،اهب ُّمتهي ال هَّنأو ،هِتقيلَخ
 َنود اهرِّسفيو ِةايَحلا َرومأ ىريو هِسفنبَ ةايحلا َرَبتخَي نأ ٍناسنإ ِّلك ىلع ناك ْنإو
 نم َنوكي نل ذإ ،ءيش ِّيأ مامأ اًحوتفَم ُبابلا ُريصَي َفوسف ،َهبِساحُيل هللا ِدوجُو
 َمُكَحنل انُرايعِم ُنوكي نيأ ْنكل ٌ.أطخ ابِّرلا َّنإ وأ ٌةميرج َلتقلا َّنإ َلوقي نأ ٍدَحأ ِّقح
 َبابلا ُحتفي اذهف ،ِدهشملا َجراخ هلُلا َماد ام ؟أطخ وه ٍناسنإ ِلتَقل ٍرجأ َيِّقلت َّنأ
.ُءاشَي ام ُءرملا َلَعفيل ٍةدِّدعتم ٍتاهويرانيسِ مامأ

 ُّيِبَّنلا لاق امكو .هلَلا َنورُكذي اودوعَي مل َسانلا َّنأ يف اًذإ ِةلأسملا ُحاتفِم ُنُمْكي
 ِلَوُّدلا ِضعب يفو .َةعَبوَّزلا َنودُصحي مه اهو ،حيِّرلا اوعََرز َبعشلا َّنإف ،عشوه
 الف ،تاف دقِ حالصإلا ُناوأ ُنوكي امَّبر ،ِّيحلا هللا ِنع ُداعِتبالا اهيف ىرشتسا يتلا
.ِرمألاِ حالصإل ،هِبعش ِتاعُّرضتب ،ُديجملا هلُلا َلَّخدتي نأ َّالإ ُنكمي

 يهف ؛ِّيناربعلا ِبعَّشلا عم ُثدحت تناك يتلا َرومألاَ أرقن ْنأ وهِ مامِتهالل ِريثملا
 هلَلا ُسانلا ىسني اَمنيح ُثُدحي ام اذهو .ماَّيألا هذه ِفُحُّصلا يف ُهأرقن ام ُهِبشُت



.َّيحلا

 ىلع ُديزي ام ْتَدرو دقو ،َلايِْقزِح ِرفِس يف ُرَّركتتً ةرابع َكانه َّنأ ٍديدج نم ُظِحالنو
:يهُ ةرابعلا هذهو ،ةَّرم نَيِّتس

.‘‘ُّبرلا انأ يِّنأ َنوفِرَعتو’’

 ىلإ َرشع َعباسلا نم ِدادعألاو ،َنيرشِعلاو يناثلاِ حاحصألا يف انِتالُّمأت ُعِباتنو
:اهيف ءاجو ،َنيرشِعلاو يناثلا

 .اًلََغز َليِئاَرِْسإ ُتْيَب ِيل َراَص ْدَق ،َمَدآ َْنبا اَي :اًلِئاَق ِّبَّرلا ُماَلَك َّيَِلإ َناَكَو’’
 .ٍةَّضِف َلََغز اوُراَص .ٍروُك ِطْسَو يِف ٌصاَصَرَو ٌديِدَحَو ٌريِدْصَقَو ٌساَُحن ْمُهُّلُك
 َكِلِذَلف ،اًلََغز ُْمتْرِص ْمُكَّلُك ْمُكَِّنإ ُثْيَح ْنِم :ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه َكِلذ ِلَْجأل
 ٍصاَصَرَو ٍديِدَحَو ٍساَُحنَو ٍةَّضِف َعْمَج ،َمِيلَشُرُوأ ِطْسَو يِف ْمُكُعَمَْجأ اََذَنأه

 ْمُكُعَمَْجأ َكِلذَك ،اَهِْكبَِسل اَْهيَلَع ِراَّنلاِ ْخَفنِل ٍروُك ِطْسَو ىَِلإ ٍريِدْصَقَو
 ِرَان يِف ْمُكْيَلَع ُُخْفَنأَو ْمُكُعَمَْجأَف .ْمُكُكِبَْسأَو ْمُكُحَْرَطأَو يِطَخَسَو يِبَضَغِب
 َكِلذَك ،ِروُكْلا ِطْسَو يِف ُةَّضِفْلا َُكبُْست اَمَك .اَهِطْسَو يِف َنوَُكبُْستَف ،يِبَضَغ
.‘‘ْمُكْيَلَع يِطَخَس ُْتبَكَس ُّبَّرلا َاَنأ يَِّنأ َنوُمَلَْعتَف ،اَهِطْسَو يِف َنوَُكبُْست

 ،ةينثتلا ِرفِس يف ِبعشلا ِدادِترا نع ُّيبنلا ىسوم هَرَكَذ امبُ َعطقملا اذه انُرِّكُذيو
 َضرأ مِهِلوخُد ىدل هَنوَسنيو هللا نع نوَُّدتريو ،مُهَسفنأ َنوثِّوُليس مهَّنإ َلاق ثيح
 َمْحَفلا نولكأيسو ،عوجلاب نوقرتحيس مهَّنإ اًلئاق مُهَرَّذح اًضيأ ىسوم َّنكل .ِدعوملا
 ُريدصَقلا ُرَهصُي امك ِروُكلا يف مهُرَهْصَيس هَّنإ ُريدقلا هلُلا ُلوقي انهو .لعتشملا
.ُةَّضِفلاو ُديدحلاو

 ِثلاثلا َنم ِدادعألاو ،َنيرشِعلاو يناثلاِ حاحصألا يف َءاج ام َةسارد ُلِصاونو
:اهيفُ أرقنو ،َنيرشعلاو ِسماخلا ىلإ َنيرشِعلاو

 ْمَل يتلا ُضرألا ِتنأ :اهل ْلُق ،َمَدآ َنبا اي :اًلئاق ِّبَّرلا ُمالك َّيَلإ َناكو’’
 ٍدَسأك اهِطسو يف اهئايبنأ َُةنتِف .ِبَضَغلاِ موي يف اهيَلع َْرطُمي ْمَل ،ْرُهطت



 اوَرثكأ ،َسيفَّنلاو َزنَكلا اوذَخأ .اًسوُفن اولكأ .َةَسيَرفلا ُفُطَخي ٍرِجَمزُم
.‘‘اهِطسو يف اهلِمارأ

 ُءاَيِْبَنألا ِءالؤه َناكو .سانلا ىلع نوبِذْكَي اوناكو ،نيثَّولم اوناك َءايِبنألا َّنأ انه ىرن
 َّنإ ِسانلل َنولوقي مُهَّنأكف .لاملا ىلع اوزَّكر ام اًريثكو ،ِحبِّرلا يف نَيعِماطو نَيعِشَج
 نم َءامَّسلا اوذِقَنت نأ َّدب الو ،لاملا ىلإ ُرقتفت اًمئاد هُطَطُخف ؛اًمئاد ٌِسلفُم َّبرلا
 نم ةنيمثلا َءايشألاو َزونُكلا َنوذخأي ُءاَيِْبَنألا ناك .عوبسأ ِنوضُغ يف ِسالفإلا
.ةَّيعامتجالا ِتانوَعملا َدوقن اولاَنيل مهَنوُّزتبي اوناكو ،لمارألا

:َنيرشِعلاو يناثلاِ حاحصألا نم نيرشعلاو ِسداسلا ِددعلا يف ُلوَقي َكلذ َدعب

 ِسَّدَُقمْلا نََْيب اُوزِّيَُمي ْمَل .يِساَدَْقأ اوُسََّجنَو يِتَعيِرَش اوُفَلاَخ اَُهَتنَهَك’’
 ْنَع ْمَُهنوُيُع اُوبَجَحَو ،ِرِهاَّطلاَو ِسِجَّنلا نََْيب َقَْرفْلا اوُمَلَْعي ْمَلَو ،ِلَّلَُحمْلاَو

.‘‘ْمِهِطْسَو يِف ُتْسَّنََدتَف يِتُوبُس

 ِتايالولا يفِ ماَّدُخلا َنم ِةِئملا يف نَيناَمث وحن َّنأ اًرَّخؤم ِثوحبلا ُضعب ْتَرهظأ دقل
 ال ِةئملا يف نيِّتس َّنأو ،رارشألا ِباقِعل ٌناكم وه َميحَجلا َّنأب نونمؤي ال ِةدحَّتملا
 اهب نونمؤي الِ ماَّدُخلا نم ًةبسن ُدجن ،ةمايقلا نع ُمَّلكتن نيحو .ءامَّسلاب َنونمؤي
 ،ُهبِسكن ٌءيش كانه نكي مل ْنإف ؛رََضتحُت سئانكلا َضعب َّنأ َبَجَع الف .اًضيأ
؟اًلصأ كرتشن اذاملف ،هدقفن ام كانه نكي مل ْنإو ؟اهيلإ بهذن اذاملف

 ِببسب فيدجتلل هلِلا ُمسا َضَّرعت دقو ،هنع اوَُّدتراو هللا َسومان ُةنهكلا َقَرَخ دقل
.مِهِتاساجن

ِ حاحصألا نم َنيرشعلاو ِنماثلاو نيرشعلاو ِعباسلا ِنيَددعلا ىلإ َنآلا ُلقتننو
:امِهيف ءاجو ،َنيرشِعلاو يناثلا

 َِكالْهإِل ِ،مَّدلا ِكْفَِسل اًفْطَخ ٍَةفِطاَخ ٍبَائِذَك اَهِطْسَو يِف اَهُؤاَسَؤُر’’
 اًلِطاَب نَيِئاَر ،ِلاَفُّطلاِب ْمُهَل اُونََّيط ْدَق اَهُؤاَيِْبَنأَو .ٍبْسَك ِباَسِتْكال ِسوُفُّنلا

.‘‘ْمَّلََكتَي ْمَل ُّبَّرلاَو ،ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا َلاَق اَذَكه :نَِيلِئاَق ،اًبِذَك ْمُهَل نَيِفِراَعَو



.ِّبرلاِ مْساِب َكلت َةسئابلا مُهَلاعفأ نوبِكَتري اوناك مُهَّنأ اذه ِّلك يف ىربُكلا ُةبيصملا

 نم نيثالثلاو يداحلا ىلإ نيرشعلاو ِعساتلا نم ِدادعألا يف ُلوقي كلذ َدعب
:نيرشِعلاو يناثلاِ حاحصألا

 َريقَفلا اودََهطضاو ،ًابصَغ اوبَصَغو ،اًمُلظ اومََلظ ِضرألا ُبعَش’’
 ينبَي اًلُجَر ْمِهِنيَب ْنِم ُتبََلطو .ِّقَحلا ِريَغب َبيرَغلا اومََلظو ،نَيكِسملاو

 .ْدِجأ ْمَلف ،اَهبِرخأ اليَكل ِضرألا نع يمامأ ِرغَّثلا يف ُفِقَيو اًرادِج
 ىَلع ْمُهَقيرط ُتبَلَج .يبَضَغ ِرانب ْمُُهتَينفأ .ْمِهيَلع يطَخس ُتبَكسف

.‘‘ُّبَّرلا ُدِّيَّسلا ُلوقي ،ْمِهِسوؤر

 ،بضغلا ُءيطبو ةمحرلا ُريثكو ٌميحر َّبرلا َّنأ ،مارِكلا َّيعِمتسم ،ديكأتلا انه ُّدوأو
 هَّنأ مغُرو .سانلا َّلك ُلِداعلا هلُلا هيف ُنيَدي ٌموي يتأيس ْنكل .َِدَبألا ىَِلإ ُمِكاَحُي ال وهو
 اًرذُع ُِدجَي هلُلا ناك ،فارحنالا اذه ِّلك َطَسَوو .ٌةفيخُم هَدي َّنإف ،كلذ يف ُبغري ال
.مهل َرفغيو َهتمحر َرِهظُي ىَّتح

 أرقن ثيح .َبوَُّيأ لوح اًروس َعضو امَْلثِم ،هِبعش َلوح اًروس ُعضي هللا َّنأ ىرن انهو
:هيف ءاجو ،ِناطيَّشلل ُّيلعلا هللا هَلاق ام لَّوألاِ حاحصألا َبوُّيأ ِرفِس يف

 هلَلا يِقَّتَي ،ٌميَِقتْسُمَو ٌلِماَك ٌلُجَر ؟َبوَُّيأ يِْدبَع ىَلَع ََكبْلَق َتْلَعَج ْلَه’’
.‘‘ِّرَّشلا ِنَع ُديَِحيَو

 مل كلذل ،هَلوَح َجَّيس َّبحملا هلَلا َّنأ ًدِّيج ُمَلْعيو ،َبوُّيأ ُفرعي هَّنإ ُناطيشلا ُّدري انهو
 َّنإف ،َجايِّسلا ُّبرلا َلَزنأ ول هَّنأ ُناطيشلا َحَّمل اهَدنعو .هَّسمي نأ ُناطيشلا ِعَِطتسي
 َديجملا هلَلا َّنأل ؛َّبرلا ُّبحي َبوُّيأ َّنأ ُناطيشلا ىعَّداو .ًانلع ِّبرلا ىلع ُفِّدجُيس َبوُّيأ
 هيقَّتيو هللا ُمِدخَي َبوُّيأ َّنأ ىلإ ُحِّملي ُناطيشلا َناك اذكهو .ُرِهَدزي هَلعجو ،هَكراب
.هاَّيإ ُّبرلا هاطعأ ام َلِباقم

 َّالئل ،هَماََمأ ِرْغَّثلا يِف ُفَِقيَو اًراَدِج يِْنَبي اًلجر ُّبرلا ُبلطيف ،عطقملا اذه يف اَّمأ



 نم َديزم الف ،ُةنونيَّدلا ِتَّلحو ،ُصاصِقلا ىتأ اذكهو .اًدَحأ ِْدجَي ملف ،َضرألا َرِّمُدي
.مهِسوؤر ىلع مهُقُُرط كلذب ْتَّدتراف ،ةمحَّرلا

 ىرن ،مهِكالَه ىلإ تَداق دقو ِةَّيناربعلا ِةَُّمألا يف تناك يتلا َرومألا ىرن امنيبو
 َمغُرو .هَسفن ُديعُي َخيراتلا َّنأ ودبيو ،ِبوعُّشلا ِفَلتخَم يف ِضرألا يف َمويلا َرومألا
 ،اًّدج ٌميحَر هلَلا َّنإف ،مهِّرش يف ُسانلا ُلاَزي ال ُثيح ،اهَسفن ْتَلاز امَ ئدابملا َّنأ
 يف َنوفقيو ،اًجايِس َنونبيو ،ضرألا نع همامأ نوفَِقي ٍلاجر نع ُثَحبي َنآلا ىلإ وهو
 َلِهُمي هلَلا َّنأل وه ِةنونيَّدلا َرُّخأت نأ َمَهفن نأ انيلعو .َضرألا ُّبرلا َِكلهُي َّالئل ِرغَّثلا
.ةَلاحَم ال ٍتآ ِةنونيَّدلا َمَوي َّنكل .ُسانلا َبوَتي نأ ِلمأ ىلع ،اهَبوعُشو َضرألا

ةمتاخلا
)جمانربلا مِّدقم(

 ،َِرطَخلا نم ِبعَّشلا ِريذحَت يفُ ةداقلا َلِشَف فيك اِنجَمانرب نمِ مويلا ِةقَلح يف انيأر
 ِةقَلحلا ِةياهن يفو .ِّرشلاب ُضرألا ِتِسَّندت ،اذكهو ،سوُّدقلا ِّبرلا ىلإ مِهِهيجَوت يفو
.ًةئِطابتم ْتَدب ْنإو ،ةلاحم ال ٌةيتآ َةنونيَّدلا َّنأ كَشت ُّسقلا َدَّكأ

 كشت ُّسقلا ُعِباتي َفوس ،‘‘مويلا اذهِل ُةملكلا’’ جَمانرب نم ِةلِبُقملا ِةقَلَحلا يفو
.ِةيتآلا ِةنونيَّدلا ىلع ِديدشَّتلا َعم ،ةَّيناربعلا ِةَّمألا اْهتبكترا يتلا اياطخلا َضارعِتسا

ةَّيماتخ ٌةملك
)ثيمس كَشت يعاَّرلا(

ِ حوُّرلا ِتاهيبنت َعم ٍبِواَجتُمو ٍِّنيَل ٍبلقب َعَّتمتت نأ ،عَِمتسملا يزيزع ،ِكلجأل اُنتالص
 ٍتاَبثِب َفَِقِتل كِناميإ يف اًّيوق اًصخش َنوكَت نأ اًضيأ يِّلصنو .هتاريذحتو ِسُدُقلا
 ُّبرلا َكألمي نأ اًريخأ يِّلصنو .ٍةساجنوٍ ماَلظو ٍّرش نم يتأي امو ،ِراَّيتلا َسْكَع
 َعوسي مْساِب .َكاَدي هيَلإ ُّدتَمت ام ِّلك يف َةكربلاو َريخلا كََحنميو ،ةمعنلاو ةمكحلاب
!نيمآ .يِّلصنِ حيسملا


