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ُ ةيساسألا هللا ةنهم

God’s Main Profession
ةمجرت

ةداحش بيسح .ب 
يكنسله ةعماج

 ن888ب نوس888تر( ي888حابص888لا ة888قد888ص ح888لا888ص ن888ب ني888مألا ن888ب ي888ضار ا888هدر888س يت888لا ،ةّصق888لا هذ888هل ةي888بر888ع ةم888جر888ت يل888ي ا888م ي888ف
 بدألاو ة88فاقث88لا ييح88ُم ،ن88ير88شعلا نرق88لا ي88ف ير88ما88س فّقث88م زر88بأ ،١٩٩٠-١٩٢٢ ،يرفست88ه ه88كد88ست حل88ش ن88ب مي88ماين88ب
 ةي8مارآلاو ةم8يدق8لا ة8يربع8لا ،ةي8برع8لا ،ةث8يد8حلا ة8يربع8لا ن8م نّكمت8م ،ةاروت8لا ةءارق8ب ريب8خ ،ث8يد8حلا رصع8لا ي8ف ني8ير8ماس8لا
 بّاتك88ل ردص88م ي88هو ا8ً8بات88ك ني88ثال88ث ي88لاو88ح رد88صأ ب88تا88ك ،عرا88ب ّصا88ق ،ساّم88ش ،م8ّ8نر88م ،ةم88يد88ق دي88لاق88ت ع88ما88ج .ة88ير88ماس88لا
 مو8حر8ملا هاّم8س ؛ير8ماس8لا ثارت8لا ن8ع رث888ُك نوث8حا8ب هن8م مّلع8ت ،ةديص8ق ة8ئام8نامث8لا ة8بار8ق مظ8ن ر8عا8ش ،ن8ير8صاع8م خاّس8نو
 هن8با  ع8ماس8م ىل8ع ة8يربع8لا8ب  ]“يد8شر8مو يذات8سأ” ا8نرص8ع ي8ف ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا يث8حا8ب مظ8عأ ،مي8يا8ح ن8ب ڤي8ئز
 دد88ع ،ةر88ماس88لا راب88خأ -.ب .أ ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا ي88ف ا88هر88شنو اه88بول88سأ88ب ىنت88عا ،اهحّق88ن هرود88ب يذ88لا ،)مي88ماين88ب( ني88مألا

 ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه .٨٦-٨٢ .ص ،٢٠١٧ نار88يز88ح ٥  ،١٢٤١-١٢٤٠
 ة8ير8ماس8لا ةي8مارآلا وأ ة8يربع8لا :تا8يد8جبأ ع8برأ وأ طوط8خ ةع8برأ8ب تاغ8ل ع8برأ لمعت8ست اه8ّنإ ــ اه8عو8ن ن8م ةد8ير8ف ،بي8بأ ل8ت
 يربع8لا ّط8خلا يأ ،يرو8شألا/ع8ّبر8ملا ّط8خلا8ب ةث8يد8حلا ة8يربع8لا ؛ة8ير8ماس8لا فور8حلا8ب موي8لا فورع8ملا ،م8يدق8لا يربع8لا ّط8خلا8ب
 )ةي88لاغ88ترب88لاو ةي88ناب88سإلاو ةي88نا88ملألاو ةيس88نرف88لا لث88م ىر88خأ تاغ88ل ا8ً8ناي88حأ( ة88يزيل88جنإلا ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ي88لاح88لا
 .ينيتاللا ّطخلاب

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م عَّزو8ُ8ت ،ماظت88نا88ب ردص88ت ت88لاز ا88مو ،١٩٦٩ ماع88لا ر88خاوأ ذن88م رودص88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا هذ88ه تأد88ب
 ي888ف نيّمت888هملاو نيث888حاب888لا ن888م اهي888ف نو888كرت888شم كان888هو ،ير888ما888س ة888ئام888نامث888لا ة888بار888ق ،نو888لو888حو سل888با888ن ي888ف ير888ما888س تي888ب
 ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ُت ةّي8ح ت8لاز ا8م ة8يرود8لا هذ8ه .م8لاع8لا ءا8جرأ ّىت8ش ي8ف ،ة8ير8ماس8لا تا8سارد8لا
 ٢٠ــ١٩٢٢ طاب8ش ٢٢( ة8قد8ص )نوس8تر( ي8ضار مو8حر8ملا يل888ْجن ،)تف8يو مي8ماين8ب( ينس8حو ني8مألا ،نيَقيقش8لا ،ن8ْيرّر8حملا
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك

ّكنع ٍديعب ضوَُعب/سومان”

 مو8ي ي8ف نك8لو سّفنت8لا نكم8ملا ن8م ،فّيك8ملا لضف8ب ر8مألا ر8ّبد8ت نكم8ملا ن8م عوب8ُسألا نوض8ُغ ي8ف .اّد8ج ّرا8ح ،ّرا8ح سقط8لا
 جر88خت داك88لا88بو سّفنت88لا ي88ف ة88بوع88ص ،د88يد88ش ّر88ح ة88جو88م مو88ي ّل88ك ،ما8ّ8يألا هذ88ه ي88ف لاح88لا ي88ه ام88ك ،يني88سام88خلا تب88سلا
 ىل88ع د88جاوت88لا و88ه ،تب88سلا مو88ي ي88ف هي88ف ريكفت88لا نكم88ي يذ88لا دي88حو88لا أجل88ملا .نك88ت م88ل هذ88هك ةّرا88ح ةن88س .مف88لا ن88م ةالص88لا
 ؛اًفي8ص م8َلاع8لا ي8ف سق8ط عورأ  ،ّىت8ح ازو8ل ة8ير8ق ي8ف سي8لو شار8حألا ناض8حأ ي8ف ،لبج8لا اذ8ه ةّم8ق ىل8ع .م8يز8ير8ج لب8ج
 ،ممِق8لا ني8ب ّب8هي ليل8ع ميس8ن .ةرار8حلا ءاّر8ج ن8م هيل8ع ىمغ8ملا اهب8لا جر8م ى8لإ رظن8لاو ،كان8ه سول8جلا دن8ع بلق8لا حر8شني
.اننودسحيلف ،مهدسحن ال .ّرحلا نم فيثك بابض جرملا يف ةّمث ، لفسألا يف اّمأ

 ةّم8ق ّول8ع سف8ن ىل8ع ةع8قاو8لا ،)ة8كَر8َب( “ه8خار8ْب” ةد8يد8جلا ةرمعت8سملا لاب8ج ةلسل8س ثي8ح ،ةي8برغ8لا ةي8بونج8لا ةهج8لا ى8لإرظ8ُنأ
 رداو88ب ميس88ن ّب888ُهي ،لبج88لا ةّم88ق ىل88ع ان88ه امني88ب ،ّر88حلا ن88م اًق88نا88خ كان88ه سقط88لا نوك88ي في88ك نك88لو ،ًاب88يرق88ت م88يز88ير88ج لب88ج
 سو8ما8ن ال .ر8خآ َريسف8ت ال ،ه8حوف8س ني8ب نُطق8تو ،موي8لا َلاو8َط م8يز8ير8ج لب8ج قو8ف موح8ت هللا ة8كَر8ب :باوج8لا ؟شعن8ملا عي8بر8لا
 مس8888ِق وّشتف888م .سو888مانل888ل دو888جو ال نك888لو ،اّد888ج ّرا888ح نو888لو888ح ي888ف سقط888لا .م888يز888ير888ج لب888ج ىل888ع الو نو888لو888ح ي888ف ال ،اض888يأ
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 ل8ك .ضيب8لا ن8م جور8خلا لب8ق هيل8ع اوض8قو ،سو8مان8لا َسيقف8ت حيحص8لا ت8قو8لا ي8ف اولط8بأ د8ق او8نا8ك ة8يدلب8لا ي8ف ةّحص8لا
 تاعس888ل ن888م نيخفتن888م ي888لايل888لا ي888ف ضهن888ن ّان888ك ا888مدن888ع ،ي888ضا888ملا ي888ف نا888ك اذا888م ر88888ّكذ888تأ ا888مدن888ع نك888لو .اّق888ح ،مارت888حالا
 ل8جأل ا8م صخ8ش ي8ل حر8شي ام8ّبر نك8لو ،هللا هقل8خ قول8خم ّيأ ىل8ع ي8ل َضارت8عا ال .ما8ع ن888ْهوّ يل8ع ي8لوت8سي ،سو8مان8لا
؟سومانلا هللا قلخ نم لجألو اذام

ةمالس نب نارمع نب قاحسإ نهاكلا

 ن888ع اهتعم888س يت888لا ةّصق888لا888ب ي888نر8888ّكذ8ُ88ي اذ888ه .ّبب888سُي نأ ،ءا888مد888لا صاّص888م سو888مان888لا ة888عاطت888سا888ب اّم888ع موي888لا ُمكيل888ع ّص888َُقأ
 ١٩١٦ ةن88س ،ى88لوألا ةي88ملاع88لا بر88حلا فصتن88م ي88ف .رب88كأ ًان88ها88ك حبص88ي نأ لب88ق ،ة88مال88س ن88ب نارم88ع ن88ب قاح88سإ ن88هاك88لا
 ي8ف نا8ك ؟نك8ي م8ل ن8يأ ،ريثك8لا ة8يؤر ن8م نّكم8ت ك8لذ لب8ق .رب8كأ ًان8ها8ك حب8صأ ،نورا8ه ن8ب بوقع8ي رب8كألا ن8هاك8لا ةا8فو دع8بو
؟ةرهاقلاو ةيردنكسإلا ىلإ وأ قشمدل سلبان نم رفسلا طسبأ امف نيتلودلا نيتاهل لصو اذإو ،اسنرفو ارتلجنإ

 لا8جر ع8م لاد8ج ي8ف ضوخ8لا ه8ل ّىنستي8ل ،بل8ق ر8هظ ن8ع د8يد8جلا د8هعلاو نآرق8لا ظِف8ح ه8ّنأ هن8ع ىور8ُي ،اًميك8ح ًان8ها8ك نا8ك
 ريث88ملا هر88هظمل نا88كو .ةّر88م ري88غ ك88لذ ن88ع ت88يور د88قو ،ةبلغ88لا ه88ل ت88نا88ك دوهي88لا ع88م ه88لاد88ج ي88فو .نييحيس88ملاو نيمل88سملا ن88يد88لا
 ىف8ضأ اذ8ه ّل8كو ،ةض8ير8ع ةي8ئانت8سك هن8قذ ،ءىلتم8م مس8ج وذ ّهنك8لو ة8ماق8لا َد8يد8م نك8ي م8ل .ك8لذ ي8ف ر8ثألا غل8بأ باج8عإل8ل
 بلق888لا ن888م ة888جراخ888لا تاملك888لا ي888ف اًدي888صر قي888نألا هر888هظمل ّنأ عيم888جلا ىأر ،ها888ف حتف888ي نا888ك ا888مدن888ع .اذا8888ّخأ اًر888هظم هيل888ع
 ءان88بأو ني88ير88ماس88لا ني88ب ا88م ي88ف وأ ةراجت88لا ي88ف ،عو88ضو88م ّل88ك ي88ف تا88ضواف88ملا ةرادإ ي88ف ةب88هوم88ب ىّل88حت .بلقل88ل ة88قرتخ88ملاو
 صصق8لا ىد8حإل ك8لذ ءى8جر8ُن ان8عد نك8لو ،نارم8ع ن8ب قاح8سإ ن8هاك8لا ن8ع ث8يد8حلا ةع8بات8م نكم8ملا ن8م .ىر8خألا تا8نا8يد8لا
.ةيتآلا

رصمب ةيردنكسإلا يف قدنف يف

 ى888لإ هق888ير888ط ي888ف نا888ك ه888نأ ودب888ي .ة888يردنك888سإلا ةن888يد888م مو888ي تاذ لص888ي ،ة888مال888س ن888ب نارم888ع ن888ب قاح888سإ ن888هاك888لا ّنأ ّمه888ملا
 دات8عا يذ8لا قدانف8لا د8حأ ي8ف لز8ن .ةريث8ك ت8نا8ك رب8كأ ًان8ها8ك حبص8ي نأ لب8ق ه8لاغ8شأ8ف ،كان8ه ا8م لغ8ش ه8ل نا8ك وأ ،ةر8هاق8لا
 ن8هاك8لا ىل8ص ،ةّرا8ملا ن8م اًي8لا8خ عراش8لا ىح8ضأو برت8قا د8ق ءاس8ملا ّنأ ام8بو ،ةن8يد8ملا هذ8ه ي8ف هد8جاو8ت دن8ع هي8ف لوزن8لا
 .ة8يردنك8سإل8ل ا8فا8ي ءاني8م ن8م هتّل8قأ يت8لا ةنيفس8لا تازازت8ها ن8م اًق8هر8م نا8ك ه8ّنأ ذإ مونل8ل دَل8خ م8ث ،ءاس8ملا ةال8ص قاح8سإ
  رّكع8ي يذ8لا ن8م ىري8ل فاط8ملا ر8خآ ي8ف ظقيت8سا نأ ى8لإ ا8ًناي8حأ ن8هاك8لا ق8ياض8ي نا8ك ،ر8خآ ًائي8ش ّطط8خ سو8مان8لا نك8لو
 ،ة88فرغ88لا ي88ف دو88جو88ملا ي88كرت88لا زارط88لا ن88م زاك88لا حابص88م ةملظ88لا ي88ف سّمل88ت .ح88ضاو رابت88عا نود88ب ،ّد88حلا اذ88ه ى88لإ هت88حار
 نكم8ي ،ه8تدا8سو ىل8ع ةدّضن8م ت8نا8ك سو8مان8لا ن8م بار8سأ بار8سأ ،هاني8ع تأر ام8م ش8هُد .ه8شار8ف ن8م ه8ب برت8قاو هلع8شأ
 را8ط .ن8هاك8لا مد ّص8مل ةملظ8لا ةّلغت8سم دوعت8س اه8ّنأل ،دي8لا ح8يولت8ب ا8هدرط8ل عاد ّيأ كان8ه نك8ي م8ل .فالآلا8ب ا8هدد8ع نيم8خت
.اّدج ةظئاق فيص ةليل كلت تناك .اددجم مونلل ةدوعلا ىلع ردقي نل هّنأ نقيأو ،هنوفج نم مونلا

 فصتن8م ي8ف لص8ح ك8لذ ّنأ ام8بو .ةمتع8ملا ة8يردنك8سإلا عراو8ش ى8لإ جر8خ .قدنف8لا جرا8خ أجل8م داج8يإ ىل8ع ن8هاك8لا مز8ع
 ،عراوش888لا ني888ب يت888لا ة888ّقزألا ي888ف ه888لاوج888ت قاح888سإ ن888هاك888لا ع888با888ت .رمق888لا رو888ن ىل888ع ق888يرط888لا ة888يؤر ناك888مإلا888ب نا888ك ،ر888هشلا
 رع88ش ا88م نا88عر8888888ُس نك88لو ،اًليل88ق ّر88حلا ن88م فّف88خو ر88حبلا ن88م ميسن88لا ّب88ه .سو88مان88لا تا88موج88ه ن88م ّل88قألا ىل88ع حارت88ساو
 كح8ض تاو8صأ عمس8ي و8ه ا8هو ،عراوش8لا د8حأ ن8م ل8هم ىل8ع ا8888ًجرا8خ نا8ك امني8ب .همسج8ل ة8حار8لا مارو هيل8جر ي8ف ءاي8عإ8ب
 تاو888صألا نأ نق888يأ .عراش888لا ن888كر ي888ف تويب888لا د888حأ ن888م قلطن888ي اًرو888ن ىأر .تاو888صألا ردص888م وح888ن هدا888ق ه888لوض888ف .ءان888غو
 ّيأ سان88لا ةق88فر88ل اًشطعت88م ن88هاك88لا نا88ك .اسيطنغ88م ناك88ملا ّنأ88كو ةخ88سار ًىط8888ُخب ناك88ملا ن88م برت88قا .كان88ه ن88م ةقلطن88م
 ن8م في8ك ن8هاك8لا برغت8سا .دا8صر8ملا8ب ه8ل كان8ه سو8مان8لا8ف ،قدنف8لا ي8ف ه8شار8ف ى8لإ عو8جر8لا ي8ف ب8غر8ي م8ل ه8ّنأ ذإ ،سا8ن
 نوك88ي د88ق ك88لذ نأ ،هسف88ن ني88بو هني88ب ّن88ظو ،ليل88لا فصتن88م دع88ب ا88م تا88عا88س ي88ف ءانغ88لاو كحض88لا تاو88صأ عام88س نكم88ملا
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 .ة8نا8ح ي8ف ه8ّنأ د88ّكأ8ت لاح8لا8بو ،ة8يز8كر8ملا ة8عاق8لا ى8لإ ل8صو8ملا تيب8لا ل8خد8م ى8لإ قاح8سإ ن8هاك8لا ل8خد .ال8يو8ط ّدت8ما اًلافت8حا
 ،ر8خآل8ل د8حاو8لا ن8م اًل8يو8ط ا8ًنويل8غ لقن8ت ،ٍلا8ع توص8ب ٍتاهيبن8تو تاهقه8ق ردص8ُت ،ة8عاق8لا ط8سو ي8ف لا8جر8لا ن8م ةّل88888ِش تدع8ق
 ى88لإ ه88تدا88ق هاط888ُخ ّنأ قاح88سإ ن88هاك88لا مل88ع .ةّذ88ل هّوأ88ت ردص8ُ8يو ،هيت88ئر ءل88م اًل88يو88ط )قشن88ي( اًسَف88ن ذ88خأ88ي اهن88م د88حاو ل88كو
 ه8ّ8نأ الإ ،ناك88ملا ةرداغ88مل ه88باق88عأ ىل88ع عو88جر88لا ي88ف عر88سأ هدو88جو88ب اورعش88ي نأ لب88قو ،هي88لإ لو88صو88لا ي88ف ب88غر88ي م88ل ناك88م
 عط8ُي م8ل نإ ه8ّنأ ن8هاك8لا فر8ع “!كّتيعم8ب ان8ْفِّر8ش لاع8ت ؟ب8هاذ ت8نأ ن8يأ ى8لإ ،ّجا8ح ا8ي” :ة8عوم8جملا دار8فأ د8حأ هادا8ن .ر88ّخأ8ت
 اّوب888ه مهن888م برتق888ي هوأر ا888مدن888عو .ةر888مز888لا ن888م ًائيش888ف ًائي888ش )ارو888ل ر888جإو ماّدق888ل ر88888ِجإ( دّدرت888ب برت888قا .ه888ب ىذألا نوقحُلي888س
 .سلجيل هل اًلالجإ نيفقاو

راّجنلا هللا

 رارم8حالا ى8لإ ةل8ئا8ملا ةريبك8لا هن8قذ ك8لذ ى8لإ انف8ضأ نإو ،ايلع8لا ةقبط8لا ن8م مل8سم ن8يد ل8جر8ك ءارم8حلا هت8مامِع8ب مه8ل اد8ب
 ه88ناك88م ه88ل ىل88خأ د88ق ة88عوم88جملا ريب88ك ّنأ يه88يدب88لا ن88مو .ريب88ك لو88هذ88ب ةر88مز88لا دار88فأ هي88لإ رظن88ي نأل ٍفا88ك اذ88هف )ةيجني88ج(
 ن8هاك8لا ةّيصخ8ش .ن8هاك8لا ي8ف نو8سّرفت8ي ،ير8ئاد لكش8ب ض8ير8ع شار8ف ىل8ع ني8سلا8ج او8نا8ك .هنيم8ي ىل8ع سول8جلل ها8عدو
 نا8خد ّنإ ل8ب ،ب8سحف ةب8هر8لا ضع8ب مه8ب ع8قو8ُت م8ل ،ه8ب نيّعتمت8م هونيل8غ يذ8لا ،شيشح8لا باب8ض لال8خ ن8م مه8ل تّل8جت يت8لا
 مهلض88فأ ن88م ،لا88جر88لا فان88صأ ّلك88ب ة88بر88جت اذ نا88ك يذ88لا قاح88سإ ن88هاك88لا .اف88عاض88م ا8888888888ًضوم88غ اهي88لإ فا88ضأ شيشح88لا
 ّنأ ني8ح ي8ف عيم8جلا هفل8خ سل8جو ه8ناك8م ي8ف سل8ج ،ي8ناث8لا فنص8لا تح8ت نو8جردن8ي ءالؤ8ه نأ ه8ل اد8ب ،مه8ئو8سأ أو8سأ ى8لإ
 ن888م مه888ل بل888جي نأ ،ن888هاك888لا اّون888ظ اذك888ه ،مرتح888ملا جاح888لا ع888سو888ب اذا888م - لاعف888نا888ب ن888هاك888لا لأس888ي نا888ك ًاّن888س ةّل888شلا رب888كأ
 ى88سو88م ةارو88ت ي88ف درو اّم88م مه88با88جأ ن88هاك88لا نأ اّلإ ،مهيب88ن اًدم88حم دص88ق د88ق ّنس88ملا ّنأ هن88م غورف88ملا ن88م .ّيبن88لا ىر88شب
 .مهناسحتساو مهاضر هتباجإ تقالو

 د88ق ّنس88ملا ّنأ ةينغ88لا هت88بر88جت ن88م ن88هاك88لا مل88ع .ّان88س ةّل88شلا رب88كأ ه88ل لا88ق “؟كبيص88ن لن88ت م88ل ك8ّ8نأ ّجاح88لا يّدي88س ا88ي ىرأ”
 ّمضن8ي م8ل نإ ه8ّنأ ن8هاك8لا مل8ع .نس8ملا دي8ب يذ8لا نويلغ8لا ن8م شيشح8لا نا8خد قاشنت8سا8ب فّر8شتي م8ل ن8هاك8لا ّنأ دص8ق
 نويلغ88لا نس88ملا د88ي ن88م لوان88ت ،دع88ب ن888ّخد88ي م88ل ه8ّ8نأ88ب ًاّرق88م لف88سأ ى88لإ ىل88عأ ن88م ه88سأر ن88هاك88لاّ ز88ه .ىذأ هقحليس88ف مهي88لإ
 ،هعلب8ي اّلأ ىل8ع صر8ح ه8ّنأ اّلإ ،ه8نا8خد قشنت8ساو هي8ف ى8لإ نويلغ8لا ن8هاك8لا ى8ندأ .د8يد8ش هابت8نا8ب عيم8جلا هع8با8ت .ل8يوط8لا
 يّدؤ8ي د8ق ني8خدت8لا8ب رارمت8سالا ّنأ8ب مل8ع ه8ّنأ الإ ،ا8ضر8لا8ب اذ8ه ل8ك ع8م ّس8حأ .ه8يَر88َْخنِم ن8م جور8خلا8ب ه8ل حم8س اًد8يور اًد8يورو
 لا8قو ةي8نا8ث نا8خد8لا قاشنت8سا ي8ف نس8ملا بل8ط ن8هاك8لا بل8ُي م8ل ةق8ئا8ف ة8سايك8ب .هدر8ي م8ل دي8كأت8لا8ب اذ8هو مهلث8م نا8مدإلا ى8لإ
 ن8م ال8يو8ط ّ)ز8ب( ا8ًبوب8نأ جر8خأ ،لع8فو لا8ق .هفطع8م بي8ج ي8ف يت8لا ر8ئاجس8لا لّضف8يو ،نيفيض8ملا مارت8حا ب8جاو8ب ما8ق ه8ّنإ
 ع888يزو888ت ىل888ع ن888هاك888لا صر888ح ام888ك .شامُق888لا ن888م ريغ888ص سي888ك ي888ف ظوفح888ملا ّرطع888ملا غبت888لا888ب اهّف888ل ة888فاف888ل هي888ف تب888ثأو هبي888ج
 .ةمدقتلا هذه ىلع اونثأ نيذلا نيسلاجلا ىلع رئاجسلا

 ا8م ان8ل َتل8قو ،ه8لو8سر ىد8ل ةيه8لإلا ةمكح8لا ن8م ءيش8ب انيل8ع تغب8سأ ام8ّبر” ،ًاّن8س ةر8مز8لا رب8كأ لا8ق - “ّجاح8لا يّدي8س ا8ي”
 ّنأ فرع8ن ،ةنه8م م8َلاع8لا ي8ف د8حاو ّلك8ل ؟هللا ةنه8م ي8ه ا8م - ك8لذ ان8ل ّفزت8ل ةليل8لا هذ8ه كل8سرأ هللا8ف ،ن8مز ذن8م ه8عام8س ا8نددو
 ّنأ88ب نيق88ي ىل88ع نح88ن ؟ى88لاع88تو ه88ناحب88س ،كراب88ت هللا لغشن88م ءي88ش ّيأ88ب ؟و88ه هتنه88م ت88نا88ك ا88م نك88لو ،نه88ملا ّل88ك قل88خ هللا
 .“اَنبولق تلخد دقو كتبعج يف باوجلا

 ًاّن88س م88هرب88كأ ّدر - “مّلعتن88ل كا88ف حت88فإ” .قاح88سإ ن88هاك88لا ُمه88با88جأ - “طيس88ب و88ه ا88ه ر88مألا88ف ،؟هللا ةنه88م ا88م نو88فرع88ت الأ”
 ت8برغت8سا - “؟راّج8ن” .نارم8ع ن8ب قاح8سإ ن8هاك8لا لا8ق - “و8ه راّج8ن ى8لاع8تو ه8ناحب8س هللا” .ةيغص8م ا8ًناذأ عيم8جلا نا8كو
“؟رُجني اذامو ؟كلذ لوقت اذامل ،نهملا ّلك قلاخ ،هللا وه راّجن” ٍلاع توصب ةعومجملا
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 م8قاف8ت - “؟م8لال8س اذا8مل ،؟م8لال8س” .“م8لال8س ر8جني” نارم8ع ن8ب قاح8سإ ن8هاك8لا بوا8ج - “ى8لاع8تو ه8ناحب8س ،م8لال8س ر8888ُجني”
 مهمظع888مو مّل888سلا تا888جرد دَعص888ي ن888م مهن888م” مز888حب قاح888سإ ن888هاك888لا با888جأ  “ه888تا888قول888خمل م888لال888س” .ة888عوم888جملا بارغت888سا
 مال888ك ىل888ع ةق888فاو888م ةل888شلا تكح888ض .“ءاش888ي ن888م لزن8ُ88يو مّل888سلا ي888ف ءاش888ي ن888م ع888فر888ي ،ى888لاع888تو ه888ناحب888س ،هللا .هن888م نو888لزن888ي
 ي8ّنأل ،اّل8ك” ،اًرذتع8م ن8هاك8لا عر8سأ .“انع8م ني8خدت8لاو سول8جلا ي8ف ض8مإ اّي8ه ،ّجا8ح ا8ي ريب8ك ميك8ح ك8ّنإ اًّق8ح” - ن8هاك8لا
 ةرداغ88ملا88ب مَزل88م ين8ّ8نأل ي88نورذ88عأ ؛ةر88هاق88لا ى88لإ يه88888ّجو88ت لب88ق ي88قدن88ف ى88لإ ةدوع88لا ّيل88عو ،ر88حبلا ةل88حر ب88عاص88م ن88م كهن88م
.“مكّتيعم يف سولجلاب فّرشتلاو مكعم ءاقبلا يف يتبغر ةّدشب  عراصأ يّنأ نم مغرلاب

  ةّل888شلا دار888فأ د888حأ ما888ق د888قو .ةر888فاو888لا هتمكح888ل اًليجب888تو ه888ل اًلال888جإ ةّل888شلا ّل888ك ت888ما888قو هيل888جِر ىل888ع قاح888سإ ن888هاك888لا ف888قو
 ن8م أو8سأ ةس8لاج8م م8لاع8لا ي8ف اًّق8ح ك8لان8ه - هسفن8ل ن8هاك8لا لا8ق هت8فر8غ ى8لإ هدوع8ص ي8فو .اب8يرق8ت قدنف8لا ّىت8ح هتق8فارم8ب
.“سومانلا ةسلاجم


