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هيف نكست الو هينبت تيب
A House that You Build but You Do not 

Live in it
ةداحش بيسح .ب ةمجرت

يكنسله ةعماج

 يف888ند888لا يوار888سلا لي888عام888سإ ن888ب يرب888ص ا888هاور ،ة888يربع888لا888ب ةّصق888لا هذ888هل ةي888بر888ع ةم888جر888ت يل888ي ا888م ي888ف
 ى8888لإ اهلق8888ن هرود8888ب يذ8888لا )-١٩٤٤( ة8888قد8888ص ي8888ضار مي8888ماين8888ب ع8888ماس8888م ىل8888ع ةي8888برع8888لا8888ب )١٩٩٤-١٨٩٨(
 ١٥ ،١٢٢٧-١٢٢٦ ن8يددع8لا ،ةر8ماس8لا راب8خأ - .ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا ي8ف ا8هر8شنو اهحّق8نو ة8يربع8لا
.٦٧- ٦٥ .ص ،٢٠١٧  ناث نوناك

 اه8ّ8نإ :اه88عو88ن ن88م ةد88ير88ف ،بي88بأ ل88ت ي88بون88ج نو88لو88ح ةن88يد88م ي88ف ا8ً8ير88هش ني88تّر88م ردص88ت يت88لا ة88يرود88لا هذ88ه
 يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست
 ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا ،م888يدق888لا
 ةي88نا88ملألاو ةيس88نرف88لا لث88م ىر88خأ تاغ88ل ا8ً8ناي88حأ( ة88يزيل88جنإلا ؛ي88برع88لا م88سر88لا88ب ةي88برع88لا ؛ي88لاح88لا يربع88لا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةينابسإلاو

 عَّزو8ُت ،ماظت8نا8ب ردص8ت ت8لاز ا8مو ،١٩٦٩ ماع8لا ر8خاوأ ذن8م رودص8لا ي8ف ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا هذ8ه تأد8ب
 اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،ير88ما88س ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف ير88ما88س تي88ب ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م
 ةّي888ح ت888لاز ا888م ،ة888يرود888لا هذ888ه .م888لاع888لا لود ّىت888ش ي888ف ،ة888ير888ماس888لا تا888سارد888لا888ب نيّمت888هملاو نيث888حاب888لا ن888م
 يل88888ْجن  ،)ينس88ح( تف88يو  )ني88مألا( مي88ماين88ب ،نيقيقش88لا ةر88باث88مو صال88خإ لضف88ب رّوطت88تو ل88ب ال ،قزر8ُ8ت
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش ٢٢( يحابصلا ةقدص يضار موحرملا

افاي يف ةبعص ةايح

 نرق888لا تانيع888برأ ي888ف ،ةف888ئاط888لا هذ888ه ةاي888ح ي888ف تلص888ح يت888لا ثاد888حألا د888حأ ن888ع ك888ل يك888حأل سل888جإ
 ي8ف ،ةم8يدق8لا ا8فا8ي ي8ف ةف8ئاط8لا ءان8بأ ن8م تار8شع نك8س ،ا8هدع8بو اهلب8قو ،تاونس8لا كل8ت ي8ف .ن8ير8شعلا
 ب88ناج88ب ا88فا88ي ي88ف ّانك88س ،اًض88يأ يوار88سلا ةل88ئا88ع ون88ب ،نح88نو .ة88مارك88ب شيع88لاو قزر88لا ل88جأ ن88م سا88سألا
 ا88888888ًشر888ق ى888ضاقت888ن ّان888ك اذإ .اننيب888ج قرع888ب انل888كأو ،ة888طايخ888لاو ةراجن888لا ي888ف انلغت888شا .و888لو888نود ىفشت888سم
 ري8فو8ت ي8ف انق8ّفو ا8م اذإ ا8ّمأ .ان8ب تّل8ح هللا ةم8حر ّنأ8كو ان8حر8ف ،عوب8سألا ي8ف ةسم8خ وأ ،موي8لا ي8ف اد8حاو
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 دع8سأ ان8ك ،انمس8ج ىل8عّ يفخ8م ناك8م ي8ف وأ ،روراج8لا ة8يواز ي8ف اًّدي8ج “ة8شو8حد8م” ةل8ما8ك ةد8حاو ةري8ل
 و888ه ام888ك سي888ل .نينس888لا كل888ت ي888ف انع888ضو نا888ك اذك888ه ،هللا حم888س ال ،غ888لا888بأ ال ي8ّ88نإ .ةن888يد888ملا ي888ف سان888لا
 بر8شيو ل8كأ8ي د8حاو8لاو ،ل8قاوش8لا8ب ةئيل8م )نادز8ج( ةظفح8م ّان8م د8حاو ل8ك بي8ج ي8ف ثي8ح ،نآلا ع8ضو8لا
 اًّي88مو88ي ني88تّر88م هللا ا88نرك88ش ،هيل88ع انلص88ح شر88ق ل88ك ل88باق88م ،اًّد88ج ة88ّقا88ش لام88عأ88ب انم88ق ،كاذ88نآ .ّدو88ي امفي88ك
  .انءازإ هفطلو هتاريخ ىلع

 ف8سو8ي و8بأ هم8سا صخ8ش مهي8ف زر8ب  .ةم8يدق8لا ا8فا8ي بر8ع ن8م ن8يريثك8لا ع8م ةدي8طو ة8قاد8ص تا8قال8ع انم8قأ

 .انتلاح نع دعبلا لك ةديعب تناك هتلاح ،ةلذن لامعأب همايق ببسب ،ريغصلاو ريبكلا هفرع ،يربلا

عيّمطلا ليخبلا فسوي وبأ

 .ه88لزن88م ن88ئاز88خ ر88يراو88ج ي88ف ةدّضن88م ت88نا88ك ةي88قرو88لا تالمع88لا فالآو تائ88م ،اًريب88ك ا8ً8ّير88ث نا88ك ف88سو88ي و88بأ

 ّل8ك .ةي8ناث8لا دي8لا ن8م ّد8ب الو ،ةد8حاو دي8ب ه8قال8غإ بُعص8ي ثيح8ب ،روراج8لا ي8ف ةظتك8م ت8نا8ك تالمع8لا كل8ت

 ة88ير88هش ةر88ُجأ مّل88ستي نا88ك ،ةد88يد88ع )تا88نا88خار88ك( ةرا88عد توي88ب  ةرادإ ن88م ف88سو88ي و88بأ هعم88ج ،لا88ملا اذ88ه

 نا8ك في8ك ان8يأرو ،ا8فا8ي ي8ف ةل8ما8ك ةن8س ن8ير8شع ّانك8س .هعمط8بو د8يد8شلا هل8خبب فر88ُع ف8سو8ي و8بأو ،اهن8م

 د8ق نا8ك ن8يذل8لا نيتيب8لا ىرت8شا ا8م نا8عر88888ُسو .لا8ملا سأر عم8جي  ،يرب8لا ف8سو8ي و8بأ ،ر8يّر8شلا ل8جر8لا اذ8ه

 ى8لإ ،اًريث8ك ل8جر8لا ىنت8غا .ةئيس8لا امهتعمس8ب ني8فورع8م ني8قدنف8ل امه8لّو8حو ،ة8ير8هش ةر8جأ8ب ام8هر8جأت8سا

 هيل8ع ذإ ،ءوس8لا ق8ير8ط كر8تو ،ةرا8عد8لا توي8ب ةرادإ ن8ع ف88ّقوت8لا هن8م اوبل8طو ا8فا8ي خوي8ش مو8ي تاذ ها8تأ نأ

 ل8جأ ن8م ،هسف8نو هبل8ق لك8ب هق8لا8خ ى8لإ ةدوعل8ل ب8سان8ملا ت8قو8لا و8ه اذ8هو ،ةر8خآو اي8ند كان8ه ّنأ ملع8ي نأ

 ه88تاي88ح ين88س ي88قا88ب لام88كإو ،ةّئيس88لا ه88لام88عأ فاق88يإ88ب ه88ل حمس88ي ّد88حل ةريب88ك ةور88ث سّد88ك د88ق ا88ه .ه88تاي88ح

.عمتجملا يف زيزع خيشك ،مرتحم لكشب

 يت888لا مه888تا888فاخ888س بب888سب مهن888م ة888ير888خسلاو كحض888لا888ب فتك888ي م888لو ،مه888لاو888قأ عم888س يرب888لا ف888سو888ي و888بأ

 يرب8لا ف8سو8ي و8بأ ا8نأ :اهيل8ع بت8كو هبي8ج ن8م ة8قاط88ِب جر8خأو عر8سأ ل8ب ،ه8لو8ق ّد8ح ىل8ع ،ا8ها8يإ هوعم8سأ

 ةمعف88ملا ةن88يد88ملا خوي88ش ني88عأ ىأر88م ىل88ع ،ةي88قرو88لا تالمع88لا ماو88كأ ني88ب ة88قاطب88لا ّسد .قوْدن8ُ8ب ن88با قوْدن8ُ8ب

 تبت8888ك ا8888م اهيل8888ع تبت8888ك يت8888لا قرو8888لا ة8888قاط8888ب ي8888ه ا8888ه :اًل8888ئا8888ق فا8888ضأ ك8888لذ دع8888بو ،بضغ8888لاو ةش8888هد8888لا8888ب

 ،اهني88ب اهيل88ع روثع88لا عيطت88ست ال ناس88نإلا ني88ع ّنأ ام88كو ،ىصح8ُ8ت ال يت88لا قرو88لا تالم88ع ني88ب ة88شو88حد88م

 خوي888ش نِز888ح .ّريغ888تأ ن888ل ا888نأ888ف هيل888عو ،ا888نأ ام888ك يرب888لا ف888سو888ي و888بأ ين8ّ88نأ كرد888ي نأ د888حأ نّكمت888ي ال ك888لذ888ك

 نيح888لا ك888لذ ذن888مو ،ني888لوج888خ نيط888نا888ق يرب888لا تي888ب ن888م او888جر888خ .لاو888قألا هذ888ه مه888عام888س دن888ع اًّد888ج ةن888يد888ملا

.ءاشي ام لعفي هوكرت

افاي يف مخفألا رصقلا
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 ىد8م عيم8جلا ملع8ي ي8ك ،هي8ف اونكسي8ل ،هتي8ب ءان8بألو ه8ل رص8ق دييش8ت ىل8ع مو8ي تاذ يرب8لا ف8سو8ي و8بأ مز8ع

 نب8ُي م8ل ه8ّنأ ،عامس8لا يون8ي ن8م ّل8ك ىد8لو ةن8يد8ملا تا8باّو8ب دن8ع نل8عأو  جر8خ ل8ب ب8سحف اذ8ه سي8ل .ه8ئار8ث

 ّدك888ب اولم888ع ن888يذ888لا بي888بأ ل888ت ي888سدنه888م ةري888خ يرب888لا ر888جأت888سا .ءاش888نإلا دي888ق م888خفلا رصق888لا اذ888ه لث888م

 ح88بذ ،هؤاش88نإ ع88مز88ملا رصق88لا ي88ف ة88يواز88لا ر88جح ع88ضُو ا88مدن88ع .رصق88لا ءان88ب ميمص88ت ي88ف ةريث88ك اًروه88ش

 .اميرك نوكي نأ اًنايحأ عيطتسي هنأ هتنيدم لهأل تبثأو اًشابكو اًمانغأ يربلا

 تا8توحن8م هي8فو ما8خر8لا ن8م هل8ك ينب8م ،ا8فا8ي بل8ق ي8ف م8خف رص8ق زر8بو ،نيتن8س رصق8لا دييش8ت قرغت8سا

 تلّل8ك ري8فاو8نو لي8ثام8ت ،فان8صألا ل8ك ن8م ةه8كا8ف نات8سب ،ءارض8خ ةق8يد8ح رصق8لا لو8حو .ةدّقع8مو ةي8قار

 .ةقسابلا ليخنلا راجشأ نيب ةيماخر ىرخأو ةيبشخ دعاقم تتبُثأو ،ةقيدحلا تاراسم

 رصق88لا ه8ُ8تر88سأو و88ه ل88خدي88س ١٩٤٧ في88ص ن88م ر88هش لال88خ ي88ف ه8ّ8ّنأ ف88سو88ي و88بأ نل88عأ88ف ،ناتن88س تّر88م

 ام8ك .ه8فراع8مو ه8ئا8قد8صأ فالآ و8عدي8سو ،ر8خا8ف ني8شد8ت لافت8حا8ب ا8ًنورق8م نوكي8س ك8لذ ّنأ8ب د8عوو ،د8يد8جلا

 ىو88س هبي88ج ي88ف قب88ي م88لو ،رصق88لا ءان88ب ي88ف هرمثت88سا د88ق ه88تاي88ح َةلي88ط لا88م ن88م هر88خّدا ا88م ّل88ك ّنأ ر88كذو

 هتق88بأ ،رصق88لا نود88ب ّىت88حو تاريل88لا ن88م تائ88م عض88ب ،هيل88ع قَفش88ت ال ،ال .طق88ف تاريل88لا ن88م تائ88م عض88ب

.ةنيدملا ءايرثأ نيب

“قوْدنُب نبا قوْدنُب” ريصم

 يذ88لا عوب88سألا سف88ن ي88ف طبض88لا88بو .هللا ني88ع ن88ع فخ88ي م88ل ،ناس88نإلا ني88ع ن88ع اهت88نوآ يف88خ ا88م نك88لو

 .اه888بر888عو ا888فا888ي دوه888ي ني888ب ةد888يد888شلا تا888شوان888ملا تع888لد888نا ،هرص888ق ى888لإ لو888خد888لا يرب888لا ف888سو888ي و888بأ ىو888ن

 ا8ً8فو88خ ةن88يد88ملا ن88م ي88عام88ج لكش88ب بور88هلا88ب اوأد88بو ةليلق88لا مهتعت88مأ او88مز88ح ،ا88فا88ي ي88ف نوريث88ك نون88طاو88م

 ن888م نوكي888س ،دوهي888لا888ب ه888ب مايق888لا888ب اودّد888ه ا888م ل888ك ّنأ888ب او888فا888خ .ا888فا888ي لالت888حا اودص888ق ن888يذ888لا ،دوهي888لا ن888م

 ند8م ةيق8ب وأ سل8با8ن ى8لإ مهن8مو ندرألا ي8قر8ش ى8لإ مهن8م ،اوّر8فو مه8توي8ب اوردا8غو اّوب8ه ك8لذ8لو ،مهبيص8ن

.ةيبرغلا ةفضلا لامش

 ىل88ع ةلّم88حم ت88نا88ك ،رصق88لا ى88لإ اهلق88ن دارأ يت88لا ةعت88مألا ّل88ك .د88يد88ش  عزف88ب يرب88لا ف88سو88ي و88بأ بي88ُصأ

 هآ :همس88ج ل88ك فج88تراو ءاكب88لا88ب ر88جفنا ،رصق88لا راوج88ب ّر88م ا88مدن88ع .سل88با88ن هاج8ّ8تا ي88ف اه88قاس88ف ريم88حلا

 هؤان88بأ .ةد88حاو ةّر88م و88لو ه88نارد88ج س88مل ،د88يد88جلا حاتف88ملا88ب رصق88لا حتف88ل ،طق88ف ق88ئا88قد عضب88ل ل88خدأ ي88نو88عد

 م88ل .ةن88يد88ملا لالت88حال نو88مداق88لا دوهي88لا مهّيفص88ي الئ88ل بر88هلاو عار88سإلا ي88ف هّوث88ح ،ك88لذ اوض88فر هت88جوزو

 ةحيصن8888ل عمت8888سي م8888ل ن8888م ر8888جأ و8888ه اذ8888ه ّنأ يرب8888لا ِمل8888ع ا8888هدن8888ع .همس8888ج ّل8888ك ّز8888ه يذ8888لا هؤاك8888ب عطقن8888ي

 ن88با قوْدن8ُ8ب نا88ك ،اًّق88ح .هن88يد ر88مأ88ب ة88عونم88ملا ةرا88عد88لا توي88ب ةرادإ ي88ف ّر88شلا ق88ير88ط ر88جهي م88لو ،خويش88لا

!قوْدُنب
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]٣٠ :٢٨ ةينثتلا رفس[ “هيف ميُقي الف ًاتيب ينبيو” ةاروتلا يف ءاج ام قدص دقو


