
داشنإلا تاملكل ةميظع ةّوق

The Great Power of the Recitation’s Words
ةداحش بيسح .ب ةمجرت

يكنسله ةعماج

 مي8ماين8ب ن8ب نوس8تر( ي8حابص8لا ة8قد8ص ح8لا8ص ن8ب ني8مألا ن8ب ي8ضار ا8هاور يت8لا ،ةّصق8لا هذ8هل ةي8بر8ع ةم8جر8ت يل8ي ا8م ي8ف

 ة88فاقث88لا ييح888ُم ،ن88ير88شعلا نرق88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ةف88ئاط88لا ي88ف ميك88ح زر88بأ ،١٩٩٠-١٩٢٢ ،يرفص88ه ه88كد88ست حل88ش ن88ب
 ةم88يدق88لا ة88يربع88لا ،ةي88برع88لا ،ةث88يد88حلا ة88يربع88لا ن88م نّكمت88م ،ةاروت88لا ةوالِت88ل نقت88ُم ،ث88يد88حلا رصع88لا ي88ف ني88ير88ماس88لا بدألاو
 ني888ثالث888لا ة888بار888ق رد888صأ ب888يدأ ،عرا888ب ّصا888ق ،ساّم888ش  ،ةال888ص خي888ش ،ل8ّ88تر888م ،ةم888يد888ق دي888لاقت888ل ع888ما888ج ،ة888ير888ماس888لا ةي888مارآلاو
 نوريث88ك نوث88حا88بو  ،ةدوش88نأو ةديص88ق ٨٠٠ ي88لاو88ح مظ88ن ر88عا88ش ،ن88ير88صاع88م خاّس88نو بّاتك88ل ردص88م ة88باثم88ب ي88هو ا8ً8بات88ك
 تا888سارد888لا ي888ف نيث888حاب888لا ّدي888س هاّم888س يذ888لا دي888حو888لا ير888ماس888لا نا888ك .ير888ماس888لا يلي888ئار888سإلا ديلقت888لا ن888ع هن888م اومّلع888ت
 ،) -١٩٤٤( ة8قد8ص )مي8ماين8ب( ني8مألا هن8با ع8ماس8م ىل8ع ة8يربع8لا8ب )يد8شر8مو يمّلع8م :م8سا8ب مي8يا8ح ن8ب ڤي8ئز ،ة8ير8ماس8لا
 ١ ،١٢٤٥-١٢٤٤ دد88ع ،ةر88ماس88لا راب88خأ -.ب .أ ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا ي88ف ا88هر88شنو اه88بول88ُسأ88ب ىنت88عا ،اهحّق88ن هرود88ب يذ88لا
 اه8عو8ن ن8م ةد8ير8ف ،بي8بأ ل8ت ي8بون8ج نو8لو8ح ةن8يد8م ي8ف ا8ًير8هش ني8تّر8م ردص8ت يت8لا ة8يرود8لا هذ8ه .٧٢-٦٩ .ص ،٢٠١٧ بآ
 ،م88يدق88لا يربع88لا ّط88خلا88ب ة88ير88ماس88لا ةي88مارآلا وأ ة88يربع88لا :تا88يد88جبأ ع88برأ وأ طوط88خ ةع88برأ88ب تاغ88ل ع88برأ لمعت88ست اه8ّ8نإ ــ
 ةي888برع888لا ؛ن888هار888لا يربع888لا ّط888خلا يأ ،يرو888شألا/ع8ّ88بر888ملا ّط888خلا888ب ةث888يد888حلا ة888يربع888لا ؛ة888ير888ماس888لا فور888حلا888ب موي888لا فورع888ملا
 .ينيتاللا ّطخلاب )ةيلاغتربلاو ةينابسإلاو ةيناملألاو ةيسنرفلا لثم ىرخأ تاغل اًنايحأ( ةيزيلجنإلا ؛يبرعلا مسرلاب

 ّل88ك ىل88ع ا8ً8ناّج88م عَّزو88ت ،ماظت88نا88ب ردص88ت ت88لاز ا88مو ،١٩٦٩ ماع88لا ر88خاوأ ذن88م رودص88لا ي88ف ة88ير88ماس88لا ة88يرود88لا هذ88ه تأد88ب
 نيث88حاب88لا ن88م اهي88ف نو88كرت88شم كان88هو ،ير88ما88س ة88ئام88نامث88لا ة88بار88ق ،نو88لو88حو سل88با88ن ي88ف نّيت88سلاو ة88ئا88ملا ن88م ير88ما88س تي88ب
 لضف88ب رّوطت88تو ل88ب ال ،قزر8ُ8ت ةّي88ح ت88لاز ا88م ة88يرود88لا هذ88ه .م88لاع88لا ءا88جرأ ّىت88ش ي88ف ،ة88ير88ماس88لا تا88سارد88لا ي88ف نيّمت88هملاو
 ٢٢( ة8قد8ص )نوس8تر( ي8ضار مو8حر8ملا يل8888ْجن ،)تف8يو مي8ماين8ب( ينس8888ُحو ني8مألا ،نيَقيقش8لا ،ن8ْيرّر8حملا ةر8باث8مو صال8خإ
.)١٩٩٠ يناثلا نوناك ٢٠ــ١٩٢٢ طابش

ةيفطاع ةقالع”

 ةف888ئاطل888ل هت888ما888عز جوأ ي888ف .طوب888هو دوع888ص ن888م ،رز888جو ّد888م ن888م اّد888ج ةب8888ّكر888م ة888قال888ع قح888سإ ن888ب ة888قد888ص ن888هاك888لا888ب ينتط888بر
 رود8ي نا8ك ا8م .ا8ما8ع ن8ير8شعو ةي8نامث8ب ن8هاك8لا ي8نُربك8يو ،رمع8لا ن8م ني8ثالث8لا دع8ب غلب8ي م8ل ا8ًبا8ش ُتن8ك سل8با8ن ي8ف ة8ير8ماس8لا
 .امود ةّرتوتم انتقالع لعج ،لّمأتلاو رظنلا تاهجووو ريكفتلا طمن يف مئاد سفانت نم اننيب

 ،ةي88برع88لا ة88فاحص88لا ي88ف تالاق88م ر88شن ي88ف اًي88بات88ك وأ ا8ً8يوف88ش ،اًمي88عز هتّمه88م ءادأ صوصخ88ب ه88ضرا88عأ تن88ك ةّر88م ري88غ ي88ف
 ر8خآلا رّد8ق د8ق د8حاو8لا ّنأ ّك8ش ال ،د8حاو ر8مأ ي8ف نك8لو .تل8شف يت8لا ّيل8ع نا8مر8حلا نال8عإ ة8لواح8م ّد8حل اّد8ج ه8ظا8غأ اذ8هو
 ةي8ناث8لاو ١٩٥١ ماع8لا ّىت8ح ى8لوألا :ني8ترتف8ل ّيل8ج لكش8ب ان8تا8قال8ع ميسق8ت نكم8ملا ن8م .ةين8يد8لا ر8ئاعش8لا ة8فرع8م لاج8م ي8ف
 .١٩٧١ ماعلا يف هتافو ّىتحو ١٩٥١ ذنم



 ّنأل ة888قاد888ص هل888حم تّل888حو لاز ،انت888قال888ع ق888فار يذ888لا د888يد888شلا ر8ّ88توت888لاو ،بي888بأ لت888ل سل888با888ن ن888م تلقت888نا ١٩٥١ ماع888لا ي888ف
 .انتبّرق دق تناك ماع ّلك حسفلا ديع لالخ يف اهيف انلباقت يتلا ةليلقلا ماّيألاو ،اننيب تلصف ةيسايسلا دودحلا

سينكلا يف ءابرهكلا عاطقنا

 ي888ف ةّرمت888سملا ةد888يد888شلا يتب888غر و888ه اه888ل كرت888شملا ماق888ملاو .ى888لوألا ةرتف888لا ى888لإ ةي888لات888لا ثالث888لا ةريصق888لا صصق888لا دوع888ت
 سين88ك ي88ف يسي88ئر88لا ةف88ئاط88لا ساّم88ش ن88هاك88لا نا88ك ،ا88هدّلق88ت يت88لا ة888ّماع88لا ه888ّماه88مل ة88فا88ضإ .ة88قد88ص ن88هاك88لا ءا88كذ رابت88خا
 .سلبان

 ترت8خا ا8نأو ،نيمس8ق ى8لإ ةف8ئاط8لا تمسق8نا ،سل8با8ن ي8ف د8يد8جلا سينك8لا ى8لإ م8يدق8لا سينك8لا ن8م ةي8لاقت8نالا ةرتف8لا ي8ف
 اذ888ه تلّض888ف .د888يد888جلا امه888لزن888م ي888ف ة888قد888ص هو888خأو )مرم888ع( نارم888ع ن888هاك888لا هحت888ف يذ888لا ت888ّقؤ888ملا سينك888لا ي888ف يّل888صأ نأ
 ةالص8لا تا8نّوك8م ّل8ك ي8ف رث888ُك ءامل8ع )حيل8ستم( قي8فو8ت رب8كألا ن8هاك8لا ع8م يّلص8ت ت8نا8ك يت8لا ة8عوم8جملا ي8ف ّنأل سينك8لا
 .رخآلا ناكملاب ةنراقم َّدشأو بعصأ تناك كانه ةسفانملاو

 نك88لو .داي88عألاو توب88سلا ي88ف ةفلتخ88ملا ةين88يد88لا راع88شألا داش88نإ ي88ف يسف88ن ن88ع ريبعتل88ل رب88كأ ةي88ناك88مإ ي88ل تحي88ُتأ اذك88هو
 سينك8لا ر8جُهو هي8لإ اهت88ّمر8ب سل8با8ن ي8ف ةف8ئاط8لا ِتلقت8نا د8يد8جلا سينك8لا دييش8ت مام8تإ دع8ب .ات88ّقؤ8م نا8ك ،ان8هّو8ن ام8ك ،ك8لذ
.ايئاهن قيتعلا

 ى88لإ سي88لو ،ع88قاو88لا ي88ف هل88خد88م ى88لإ ،سينك88لا ى88لإ ءا88بر88هكلا ل88خدأ ن88م لّوأ نا88ك ،قح88سإ ن88ب ة88قد88ص ن88هاك88لا ّنأ ر88كذ8ُ8ي
 بب88سب ،يوفش88لا ينيقلت88لا مّلعت88لا88ب تزات88ما ةل88يو88ط ةرت88ف ءاه88نإل ة88قرا88ف ة88مال88ع ءا88ج ،ي88ئا88بر88هكلا رون88لا اذ88ه .هل88خاد ة88عاق88لا
 ت8نا8ك ا8م ًاب8لا8غو .ءاس8ملا ى8لإ ءاس8ملا ن8م عاطق8نا ال8ب ةّرمت8سملا ،نارفغ8لا مو8ي ةال8ص ي8ف ا888888888ًصوص8خو ،سينك8لا ي8ف مالظ8لا
 ىر88ج ا88م اذ88هو .)يميّصب88لا( بل88ق ر88هظ ن88ع نيظ88فاحل88ل دي88ع ة88باثم88ب ك88لذ نا88كو ،سل88با88ن ي88ف سينك88لا ي88ف ءا88بر88هكلا عطقن88ت
.لّوألا عاطقنالا اذه لثم نوضغ يف

 .نيّلص88ملا ما88مأ اهل8ّ8تر88ي نأ ساّمش88لا ن88هاك88لا ىل88ع )حبت88شي( “حيب88ست” ةعط88ق ك88لان88ه ا88888ًحاب88ص تب88س مو88ي ّل88ك ةال88ص ي88ف
 لال8888خ ًابي8888غ هظفح8888ي نأ نيّلص8888ملا ة8888عام8888ج َما8888مأ فق8888ي يذ8888لا ساّمش8888لا ىل8888عو ،َر8888خآل تب8888س ن8888م ن8888يابت8888ي حيب8888ستلا اذ8888هو
 تعطق888نا د888ق ءا888بر888هكلا ّنأ ةقيقح888لا نك888لو ،ة888فد88888888888ُص ثد888ح يذ888لا ،اذ888ه نوك888ي ال د888ق .هللا حم888س ال ،ءىط888خُي الئ888ل ،عوب888سألا
 بات88ك ي88ف نَّود88م و88ه ا88م ة88يؤر عطت88سي م88ل .يروه88ج توص88ب حيب88ستلا ن88هاك88لا هي88ف د88شُني نا88ك يذ88لا ت88قو88لا ي88ف طبض88لا88ب
.داشنإلا فّقوتو ةقدص نهاكلا تمصف ،حيباستلا

 ا8هو ،ة8قد8ص ن8هاك8لا كاب8ترا ة8يؤر ىل8ع َو8قأ م8ل ،انني8ب ةم8ئا8ق ت8نا8ك يت8لا ةوادع8لا ن8م م8غر8لا8ب .ىمظع8لا يت8صر8ف كل8ت ت8نا8ك
 ءود8هلا ل8خاد ن8م ي8تريق8ع تع8فر .ابي8غ تاولص8لا ل8ك مّلع8ت ة8ضو8ملا ت8نا8ك كاذ8نآ .بل8ق ر8هظ ن8ع حي8باست8لا ّل8ك تظف8ح ا8نأ
 .ةياهنلا ىلإ هدشني ةقدص نهاكلا ناك رطس ّلك ةوالت دعبو ،حيبستلا ةيقب ةوالتب تعرش ،سينكلا يف ّميخملا

ّ ز88هو فل88خلا ى88لإ تفت88لا ،لث88ملا88بّ يل88ع ّدر .ءاد88عو ة88موص88خ ن88م انني88ب نا88ك اّم88ع ى88ضاغ88ت ن88هاك88لا ّنإ هح88لاص88ل لاق8ُ8ي ّقح88لاو
 ّنأ ر8كذ8ُي .يك8ير8مألا )ّوطل8لا( بيص8ناي8لا ي8ف ى8لوألا ةز8ئاج8لا8ب يزو8ف ة8باثم8ب ي8ل ةب8سنلا8ب ك8لذ نا8ك .ار8كا8ش ي8هاج8ت ه8سأر
.طيسبلا يدايتعالا رمألاب سيل يل هُركشو ،مهتفرع نيذلا ةسمامشلا لضفأ نم ناك ةقدص نهاكلا

لشف ٌهّكفت



 ّنأ ،فورع888ملا ن888م .ةف888ئاط888لا ةنه888ك ةل888ئا888ع ن888م صاخ888شألا د888حأ اًهّكفت888م ّزفت888سأ وأ ري888ُثأ نأ ت888لوا888ح ،ىر888ُخأ ةب888سان888م ي888فو
 اّد8ج ما8ع م8سا8ب ةاروت8لا ي8ف ءاز8جألا كل8ت ى8عد8ُتو .ةنهك8لا ةل8ئا8ع ءان8بأ ىل8ع ةرصتق8م  نأض8لاو رقب8لا م8حل ن8م ًءاز8جأ كان8ه
 .“سْدُق”
 ،ني88ير88ماس88لا ةاروت88ل ةي88برع88لا ةم88جرت88لا ،ةداح88ش بيس88ح :رظ88نأ[ “ا88سد88ق ل88كأ88ي ال ري88جأو  ما88ِمإ ن88كا88س” ةاروت88لا ي88ف ءا88ج
 مولعل888ل ةيلي888ئار888سإلا ةين888طو888لا ةيم888يدا888كألا :سدق888لا .عارت888شالا ةينث888ت رف888سو ددع888لا رف888س ،ني888يوال888لا رف888س :ي888ناث888لا دّل888جملا
 ،سدق888لا م888حل لوان888ت ه888ل ّقح888ي ال هتي888ب ي888ف وأ ن888ها888ك دن888ع نكس888ي ن888م ّنأ ينع888ي اذ888هو ]١١١-١١٠ .ص ،٢٠٠١ ،بادآلاو
 .اضيأ نهاك دنع لمعي ريجأ ىلع قبطني مكُحلا اذهو

 قو8ف هاد8يو ،ا8ًمز8هنم اًر8سكنم ةّر8م ّل8ك ي8ف قفخ8ُي نا8كو ،عو8ضو8م ل8ك ي8ف ةنهك8لا ةك8حام8ُم ّب8حأ يذ8لا صخش8لا ك8لذ ت8فر8ع
؟ةاروت88لا ي88ف ة88حارص88ب درو ا88م ق88فَو مهيل88ع مّر88حم اذ88هو  ،“ا88سد88ق” ةنهك88لا ل88كأ88ي نأ حمس88ت في88ك ه88ل تل88قو هت88يدا88ن .ه88سأر
 ن8كا8س” ةاروت8لا ي8ف درو ا8م ملع8ت ك8ّنإ ،ا888888ًسأر هتب8جأ ؟ك8لذ ك8ل ن8يأ ن8مو ،ّوتل8ل ين8لأ8سو د8يد8ش سام8حب ل8جر8لا اني8ع ت8قر8ب
 .“نهاكو نكاس” لجرلل تلق “مامإ نكاس” نم اًلدبف ،دصق نع ةيآلا تفّرح .“اسدق لكأي ال ريجأ نهاكو

 ةنهك8لا ةل8ئا8ع هّبب8ست يذ8لا فاح8جإلا ىل8ع هبي8نأت8ل ة8قد8ص ن8هاك8لا تي8ب ى8لإ اًرو8ف لور8هو ،ل8جر8لا قط8ن !باو8ص ىل8ع ك8ّنإ
 حت888فا .كيل888ع كح888ض يذ888لا ني888مألا ن888ب ي888ضار ه8ّ88نإ ًانيق888ي :لا888قو ة888قد888ص ن888هاك888لا كح888ض .ةض888يرف888لا هذ888ه ددص888ب ةف888ئاطل888ل
 ل8هس ،جذاس8لا اه8ّيأ كن8م ءازهت8سالا ي8ف ي8ضار حج8ن دق8ل .“ما8مإو ن8كا8س” سي8لو “ما8مإ ن8كا8س” بوتك8م !أر8قاو ةاروت8لا
.ناهُم ٌعجفتم وهو ةقدص نهاكلا تيب نم لُجرلا جرخ .ءيش ّلك قّدصي يذلا عادخنالا

حْلُّصلا

 ةّل888ت/مالو888ع تاعڤ888چ” ى888لإ جح888لا ي888ف ةالص888لا ة888ياه888ن ن888م ك888ل مص888خ ع888م ،ح888لاصت888لاو حلص888لا مار888بإل ةم888ئال888م رث888كأ د888عو888م ال
 .ن88هاك88لا ني88بو يني88ب عازن88لا ة88يوس88ت نيم88ئاد88لا ة88قد88ص ن88هاك88لا تي88ب داّور ن88م ن88يذ88لا ،فيط88لأ ةل88ئا88ع دار88فأ لوا88ح .“م88َلاع88لا
 جح888لا ةال888ص ر888خآ ي888ف ،ك888لذ ىل888ع اًفط888ع .ةح888لاص888ملا ِتالواح888م ضراع888ت م888ل ،هللا ا888ها8ّ88يإ ينحن888م يت888لا ة888ئداه888لا يتعيب888ط
 ن88هاك88لا ّنأ88ب  نوريث88ك ءى88جو88ف ام88ك تئ88جو88ف .يغبن88يو قيل88ي ام88ك ىنمي88لا هد88ي ليبق88ت تبل88طو ة88قد88ص ن88هاك88لا ن88م ت88برت88قا

.اهل ريظن ال ةقراح ةناهإ ضفرلا اذه لثم ربتعيو .اهّلبقأ ينعدي ملو هدي دعبأ ةقدص

 اول8كأ ةّم8ث ،لبج8لا ةم8ق ي8ف م8نا8غ خيش8لا رب8ق فل8خ مهق8ير8ط ي8ف ّجح8لا ة8ياه8ن ي8ف فيط8لأ ةل8ئا8ع ءان8بأ ةق8فار8م تلِب8ق اذ8ه ع8م
 تي8توأ ا8م تمل8مل ةع8بار8لا سأك8لا ءاست8حا دع8بو .ةث8لاث8ف ةي8ناث8ف قر8ع سأ8ك م8هد8حأ ي8ل مّد8ق .ة8قد8ص ن8هاك8لا ةّيعم8ب او8بر8شو
:ةظحللا كلت يف يسأرب أرط ام ٍلاع توصب تدشنأو ةءارج نم

َكدي َليبقت ُتددو
:نيمّلعملا ّديس كّنأل
:كمّركأس اًميركت ُتلق
 هللا كعنم اهو
)ميركتلل اًلهأ َتسل( تاميركتلا نم

 ا8ي لاع8ت :لا8قو  ي8هاج8تا هي8عارذ حت8فو ة8قد8ص ن8هاك8لا يني8ع ن8م عو8مد8لا ت8لا8س .عيم8جلا هعم8س ٍلا8ع توص8ب اذ8ه ُتد8شنأ
.ُكتحماس ،يدي ّلبقو لاعت ،كلثم بوهوم صخش عم لعز الو بضغ ال ،يضار

 .“ةميظعلا ِداشنإلا  ةّوق هذه


