
1

ّلك قلاخ هتاقولخم ّ
Creator of all his Creatures

ةمجرت
ةداحش بيسح .ب
يكنسله ةعماج

 ن8ب ما8هار8بأ( ي8جرف8ملا ليل8خ ن8ب ر8كا8ش ن8ب ليل8خ ا8هاور ،ة8يربع8لا8ب ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف
 )ة888ير888ماس888لا ة888يربع888لا888ب ةاروتل888ل ر888شا888نو حرا888ش ،م888ظا888ن ،١٩٨٨-١٩٢٢ ،يبي888حر888ملا ما888هار888بأ ن888ب ركشش888ي
 اهحّق88ن ،ة88يربع88لا ى88لإ اهلق88ن هرود88ب يذ88لا ،) - ١٩٤٤( ة88قد88ص )مي88ماين88ب( ني88مألا ع88ماس88م ىل88ع ةي88برع88لا88ب
 ،٢٠١٧ طاب8ش ١٥ ،١٢٣١-١٢٣٠ ن8يددع8لا ،ةر8ماس8لا راب8خأ - .ب .أ ة8ير8ماس8لا ة8يرود8لا ي8ف ا8هر8شنو

٦٤-٦٣ .ص

 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
  ،)ينس8ح( تف8يو  )ني8مألا( مي8ماين8ب ،ن8ْيرّر8حملا نيقيقش8لا ةر8باث8مو صال8خإ لضف8ب رّوطت8تو ل8ب ال ،قزر8ُت
 نو888نا888ك ٢٠ــ١٩٢٢ طاب888ش ٢٢ ،يرفص888لا ة888قد888ص نوس888تر( ي888حابص888لا ة888قد888ص ي888ضار مو888حر888ملا يل88888ْجن
.)١٩٩٠ يناثلا

ةضيرفلا ةيدأت يف دهتجملا”

 .ةظ8حلل و8لو ة8حار8لا8ب ي8ل نوحمس8ي ال انتف8ئا8ط ءان8بأ ،مدآ ن8با ا8ي !تا8جا8جد8لا ح8بذ8ل نآلا ٍتآ ت8نأ ،ًانس8ح
 ة88فر88888ِحب مو88قأ ؟ك88لذ88ك سي88لأ ،يتي88ب ل88هأل ةشيع88ملا ري88فو88تّ يل88ع ،لغت88شي ناس88نإ ،فاط88ملا ر88خآ ي88ف ،ي8ّ8نإ
 ّل888ك ل888باق888م ا8ً88نو8ُ88َبز ي888ل هللا ثع888ب نإ يفك888ي .هللا حم888س ال ،ةي888لا888م ةأ888فاك888م ال ،هللا ه888جو888ل )ح888بذ888لا( ةراز8ِ8جلا
.ينيفكي اذه ،ميزيرج لبجو ةاروتلا ،هّيبن مسا ،همسا ةكربب اهحبذأ ةجاجد
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 ع88م قاف8ّ8تالا ط88سو ي88ف ؛أط88خلا ت88قو88لا ي88ف اًم88ئاد نو88تأ88ي مهن88جاود َح88بذ نود88ير88ي ن88يذ88لا ّل88ك ؟اذا88م نك88لو
 ينن8يدان8ي ،ر8كا8ش و8بأ ؟نهع8م لمع8لا ا8م !تا8جا8جد8لا8ب ّي8لإ ني8تأ8ي ،ه8ترايس8ل شر8ف في8لاك8ت ىل8ع ،ا8م نو8بَز
 ملع8تأ ؟تا8جا8جد8لا ان8ل تح8بذ اّل8ه ،كي8بأ ا8ضر ال ،ها8ضر ك8ل هللا ل8سري8ل ،بضغ8ت ال طق8ف :تال8ئا8ق ّجنغت8ب
 ي88تأ88ت ةأر88ما ّل88ك .ن88يراّز88جلل ةب88سنلا88ب ما8ّ8يألا بع88صأ ي88ه داي88عألا ما8ّ8يأ ؟اّي88مو88ي نيّكس88لا ل888888ِسغأ ةّر88م م88ك
 نيّكس88لا ل88سغ ي88ل ّىنست88ي ال ،ى88لوألا تا88جا88جد ح88بذ ن88م يهت88نأ ،ًانس88ح .ة88جا88جد ن88ير88شع ى88لإ ر8888888ْشعب
 ال ن88ئا88بز88لا .موي88لا اذ88هك ا8ً8ّقا88ش ا88ًمو88ي ر88كذأ ال ،ين88قّد88ص .ي88ما88مأ ةي88ناث88لا88ب اذإو ،ةشيع88ملا ب88سكل غّرفت88لاو
 ،ّيح8لا ي8ف نور8خآ نورّاز8ج د8جو8ي الأ ،اذا8م ؟حيح8صأ !ح8بذ8لا ن8م يهت8نأ امث8ير راظت8نالا ىل8ع نورِدق8ي
 ؟حبذلل ركاش يبأ ىلإ ءيجي عيمجلاف

 ؟تا88جا88جد ثال88ث ؟ةّل88سلا ي88ف كدن88ع م88ك .ةض88يرف88لا88ب ماي88ق الإ اذ88ه ام88ف ،ر888ّمذ88تأ ال ،سأ88ب ال ،ّبي88ط ،ّبي88ط
 .ر88خآ ي88تأ88ي نأ لب88ق ة88عر88سب تا88جا88جد88لا ين88لوا88ن !تا88جا88جد ّت88سب ةأر88ما موي88لا ين88تءا88ج .ءي88ش ال اذ88ه
 ،ُتيه8نأ ،ًانس8ح .جيجض8لا عم8ساو ا8888ًحاب8ص لاع8ت ؛ةبيص8م فص8ن اذ8هو ،ر8هظلا دن8ع ي8تأ8ت ت8نأ ،ًانس8ح
 دوعي8ل ؟ه8ل لو8قأ اذا8م ،ت8يرا8ش ة8ير8ق ن8م ني8هو8ك )نال8يإ( نم8يأ ا8ه ،هآ ؟ر8خآ صخ8ش كان8هأ ؟لوق8ت اذا8م
 م8888حل سان8888لا ل8888كأ8888ت الأ ،اذا8888م ؟موي8888لا ُمك8888ل ىر8888ج اذا8888م ؟تا8888جا8888جد ثال8888ث اًض8888يأ ت8888نأ ك8888يد8888لو ؟هتي8888ب ى8888لإ
.لمعلل ةدوعلا نكمي نآلا ،انصّلخ اّلي ،اًضيأ كل حبذأل لاعت ،ًانسح ؟فورخلا

بوعشلا ّلك ّبر

 ي88ف ا88هر88شنل نآلا ك88ل اه88يورأ88س ةّصق88ب ي88نر8888ّكذ8ُ8ي اذ88ه ،نذإ .ين8ّ8بر88جيل ي88ل اذ88ه ّل88ك لمع88ي هللا نأ دقت88عأ
 دارأ امني8888ح ،سل8888با8888ن ي8888ف نا8888مز8888لا ن8888م فص8888نو نر8888ق لب8888ق ت8888نا8888ك انتف8888ئا8888ط ما8ّ888يأ َبع8888صأ ّنإ .ةفيحص8888لا
 اول8خَدأ .ك8لذ ن8م ّل8قأ سي8ل ،ين8قّد8ص ،تا8جا8جد8لا هذ8ه ا8نأ ح8بذأ ام8ك ،ني8ير8ماس8لا عيم8ج ح8بذ نومل8سملا
 ىر88خأ ةرابع88ب ،م88َلاع88لا اذ88ه ي88ف ةايح88لا نوّقحت88سي ال هيل88عو ،ل88جعلا ود88با88ع ني88ير88ماس88لا ّنأ مه88لوق88ع ي88ف
 ّد8ض نو8ضّر8حي ةعم8جلا مو8ي ةال8ص ي8ف ةّم8ئألا نا8ك .مه8خوي8ش مه8ّنإ ،مه8سوؤر8ل ل8خدأ ن8م .م8هُر8حن بج8ي
 ام8ك اًض8يأ اوم8جو8ه يداد8جأ .سل8با8ن ةن8يد8م ن8م قيتع8لا مسق8لا ي8ف م8يدق8لا ير8ماس8لا ّيح8لا ي8ف ةرمس8لا
.يل يكحي يبأ ناك

 سي88ل عبط88لا88ب .ّصاق88لا ي88مر88ي ين88يراف88س يأل يردأ ال[  ين88يرافس88لا ةي88غاط88لا نا88ك خويش88لا ّل88ك سي88ئر
 يسل8888بان8888لا ين8888يرافس8888لا ناميل8888س ن8888ب م8888لا8888س ن8888ب دم8888حأ ن8888ب دم8888حم خرؤ8888ملا ي8888فوص8888لا ي8888لو8888صألا هيقف8888لا
 ه8ّنأ8ب ةرمس8لا غل8بأ ه8نإ .ني8ير8ماسل8ل ه88َهر8ك َمظ8عأ ا8م ،خآ ،]ةريث8ك تافنص8م ه8ل ،م١٧٧٤-١٧٠٢ ،يلبنح8لا
 م88لو د88يد88هتلا اذ88ه ن88م نو88ير88ماس88لا ل88هُذ .اعيم88ج مهلتق88ب هد88جسم ي88ف هيّلص88م ر88مأيس88ف اومل88سأت88ي م88ل نإ
 دوهي888لا بار ن888م نو888ير888ماس888لا اهمّل888ست يت888لا ةقي888ثو888لا لو888ح ةّصق888لا ت888سيل هذ888ه ،ال .نولعف888ي ا888م او888فرع888ي
 يذ8لا تا8موجه8لا د8حأ لو8ح ىر8خأ ةّص8ق هذ8ه نك8لو ،لي8ئار8سإ بع8ش ن8م عر8ف مه8ّنأ8ب ةي8ضاق8لا ،يسي8ئر8لا
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.ةرمسلا مهناريج ّدض نوملسملا هب ماق
 او888نا888ك خويش888لا ّل888ك سي888ل ه8ّ88نأ نّيب888ت ؟ةريثك888لا ه888تام888حر888ب مو888ي ّل888ك ان888بّر888جُي يذ888لا ،ه888ناحب888س هللا لعف888ي اذا888م
 ال يذ8لا خيش8لا اذ8ه .مه8تديقع8ل مه8صال8خإل مه8مرت8حاو مّهب8حأ د8حاو ةّم8ث نا8ك .ني8ير8ماس8لا ءازإ  نيّئي8س
 ءاق88لإل دع88ص ها8ّ8يإ ةعم88جلا مو88ي ي88ف .ين88يرافس88لا ةر88ماؤ88م ّد88ض لمع88ب مايق88لا ىل88ع مز88ع هم88سا ا88م فِر88عأ
 ن8م اًلد8ب نك8لو ن8يد8لا مو8ي ك8لا8م ني8ملاع8لا بر هلل دم8حلا :ةي8مال8سإلا ةح8تاف8لا8ب اهّلهت8سا داتع8ملا8كو ،هتْبط88ُخ
 .ةالص88لا ت88قو هتطل88غ ى88لإ ه88هابت88نا تف88ل د88ق نيّلص88ملا ن88م د88حأ ال .نيمل88سملا ّبر لا88ق ني88ملاع88لا ّبر لوق88لا
 ،ال ؟هد8ض سينك8لا ي8ف ن8م ّل8ك ّب88ُهي ،أط8خ ّيأ م8ّنر8ملا وأ ن8هاك8لا ساّمش8لا ءىط8خُي ا8مدنع8ف ،انلث8م سي8ل
 الي888ك نذأل888ل مف888لا ن888م اًسم888ه ك888لذ نوك888يو ،ةالص888لا ة888ياه888ن لب888ق ما888مإل888ل ةظ888حال888ملا ءاد888بإ رظ888حُي م888هدن888ع
 .لّجخُي

 ،انَمّلع8م ا8ي :بَّدؤ8م لكش8ب ه8هابت8نا نيت8فال ،خيش8لا ى8لإ نيمل8سملا ضع8ب مّدق8ت ةالص8لا ءاهت8نا دن8ع ،ّمه8ملا
 اًّق8ح !مكُم8ف لأس8ي ا8م مك8ناذآ عمست8ل .ه8ل او8لا8ق ؟ني8ملاع8لا ّبر ن8م اًلد8ب نيمل8سملا ّبر تل8قو تأط8خأ في8ك

 نوك88ي نأ نود88ير88ت ا88مدن88ع مت88نأو .بوعش88لا ل88ك ،م88لاوع88لا ّل88ك ل88ب ب88سحف نيمل88سملا َّبر هللا سي88ل ،مت88قد88ص
؟نولجخت الأ ،اضيأ وه اهقلخ يتلا ىرُخألا بوعشلا حبذ نوونت طقف نيملسملل هللا

ّق888ح  ان888ناري888ج مارت888حا888ب نورو888مأ888م ان888نإ -يز888خلا888ب معف888م توص888ب نيّلص888ملا ّل888ك لا888ق ،انَمّلع888م ا888ي تب888صأ ،اً
.“ماعلا كلذ يف نويرماسلا ذقُنأ خيشلا اذه لضفب  .ّلكلا يراب يدي قلخ نم مهّنأ ذإ ةرمسلا


