
  

 
 

1 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 

  واهثيبٌوً هخبيشةا اهدولة                 اهيشٍخ أكوال                    ترٌبيج أٌوار نبشفة       

 
ٌخبتؼ  خلدٖى ُذٍ اهشوشوج ُّٕ خدح فٕ ُذا اهولبء اهجدٖد يً ترٌبيج أٌّار نبشفج. ٖشرٌب أً ٌردة تم ضدٖلٕ اهيشخيؼ 

إؽجبة اهٌبس يً دّهَ، نيب ؽدٖدث يوٖئج تبهدنيج، ييب أذبر  . هلد خنّوى اهيخّوص ٖشّػ اهيشٖخ تأكّال«أكوال اهيشٍخ»ؽٌّاً: 
 .بٌَ اإلهِٕؽوٓ شوعأٖظًب أنّدح 
 

ُل خدة يشخيؾٕ أً ٖيددم اهٌبس؟ ُّل خعوة أً خنًّ أٌح اهيشِّر اهيخفّق اهذٔ ٖخددد ؽٌَ اهيجخيؼ؟ نل يٌّب كد خنًّ 
هنً اهتؾط يٌّب كد خضتخ ؽٌدٍ ُذٍ اهرغتج تشنل  اهتشرٖج.ُٕ يً عتٖؾخٌب ؽٌدٍ ُذٍ اهرغتج اهخٕ خخفبّح تًٖ إٌشبً ّآخر، إذ 
ّؽٌديب نبً اهيخّوص ٖشّػ اهيشٖخ ؽوٓ األرط خدّدد ؽً ُذا األير تنل جبيخ ّغٖر يلتّل دخٓ هدْ اهٌبس اهيدٖعًٖ تَ. 

، يً اهٌبس أليرّظّح. ّنشف أً اهٌبس ٖرغتًّ أً ُٖيخددّا يً اٗخرًٖ ُّٖشبر هِى. ّأّظخ هِى أٌَ شخضًٖب ال ٖعوة ُذا ا
 ألٌَ كد أخٓ يً ؽٌد اهلل اٗة، ُّّ اهذٔ أؽعبٍ اهيجد اهدلٖلٕ.  كبل اهيخّوص اهيشٖخ: 

 
«ٌَ ٌُْفِشُنِى. َأ ٍَِشْت َهُنِى َيَدتَُّة اهلِل ِفٌ َأ ًِ َه ًَ اهَّبِس َهِشُت َأْكَتُل، َوهِنٌِّ َكِد َؽَرْفُثُنِى َأ ٍُِت ِتبِشِى َأِتٌ َوَيِجّدا ِي ٌٌِ. ب َكِد َأَث َهِشُثِى َثْلَتُووٌَ

ًَ َيِجّدا َت ٌُْثِى َثْلَتُوو ٌُوا َوَأ ًِ ُثْؤِي ًَ َأ ٍَِف َثْلِدُرو ٌَْفِشِه َفذِهَم َثْلَتُووٌَُه. َن ًِ َأَثي آَخُر ِتبِشِى  ًَ اإِلهِه ِإ ًِ َتِؾٍط، َواْهَيِجُد اهَِّذً ِي ِؾُظُنِى ِي
ٌُْثاَل َثُغُّوا َأ َواِدِد َهِشُثِى َثْعُوُتوٌَُه؟اْه ٌَُّنِى َهِو ُن ٍِِه َرَجبُؤُنِى. أَل ِى ٌِّ َأْشُنوُنِى ِإَهي اَِة. ٍُوَجُد اهَِّذً ٍَْشُنوُنِى َوُهَو ُيوَشي، اهَِّذً َؽَو

ًَ ُنُثَة َذا ٌُْثِى َهِشُثِى ُثَضدُِّكو ًِ ُن ٌٌِ، أَلَُّه ُهَو َنَثَة َؽٌِّ. َفِئ ٌُْثِى ُثَضدُِّكوٌَ ًَ ُيوَشي َهُن ًَ َناَلِيٌ؟، َفَمُثَضدُِّكو ٍَِف ُثَضدُِّكو )تشبرث «َن
 فبتلّا يؾٌب.  ُذاخ اهِبى تددٖد اهيشٖاًٗ شٌخأيل  (.54-4::5ّٖدٌّب

 
ى اهيجد ّاهيدٖخ يً تؾظِى اهتؾط. ُّيشخيؾٕ اهنرٖى، هلد نشف اهيخّوص ٖشّػ اهيشٖخ دلٖلج ُبيج ُّٕ أً اهتشر ٖلتوًّ 

ألٌِى  ؽٌديب أخٓ ُّ أٔ اهيخّوص اهيشٖخ تبشى اهلل اٗة هى ٖلتوٍّ، ّاهشتةؽوٓ اشخؾداد أً ٖلتوّا أٔ إٌشبً ٖأخِٖى تبشى ٌفشَ. هنً 
ٖلتوًّ اهيجد يً تؾظِى اهتؾط، هنٌِى ٖرفظًّ اهيجد اهذٔ ٖأخٕ يً ؽٌد اهلل، اإلهَ  ّنبٌح اهٌخٖجج أٌِىال ٖرٖدًّ أً ٖؤيٌّا تَ. 

ُّ أٔ اهيشٖخ هٖس تدبجج هنٕ ٖشنُّى إهٓ اهلل اٗة، ألٌِى نِّٖد ّٖدؽًّ أٌِى ٖختؾًّ نوٖى اهلل اهٌتٕ يّشٓ. هنٌِى فٕ ّاهّادد. 
 اهدلٖلج ال ٖضّدكًّ يّشٓ ّيب أؽوٌَ ؽً اهيشٖخ. 
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شٖلٖيَ اهلل فٕ ألٌِى هّ ضّدكّا اهٌتٕ يّشٓ فؾاًل هنبٌّا ضّدكّا اهيشٖخ ّآيٌّا تناليَ. فبهٌتٕ يّشٓ خدّدد ؽً ٌتٕ آخر 

ٌُْثِى » :ّشعِى أٔ ؽً اهيشٖخ اهيخّوص اٗخٕ، اهذٔ ٖجة ؽوِٖى أً ٖشيؾّا هَ ّٖعٖؾٍّ. ّهِذا أؽوً هِى اهيشٖخ تنل ّظّح ًِ ُن َفِئ
ًَ ُنُثَة َذاَم، َف ًَ َناَلِيٌ؟َهِشُثِى ُثَضدُِّكو ٍَِف ُثَضدُِّكو ، ألً اهٌتٕ يّشٓ ُّ فئً اهيشٖخ هٖس تدبجج هنٕ ٖشنُّى إهٓ اهلل اٗة ّهِذا «َن

ٖؤند أً يؾرفج اإلٌشبً هنويج اهلل نيب جبءح فٕ اهنخبة اهذٔ شٖشنُّى، ألٌِى هى ٖضّدكّا ناليَ ّتبهخبهٕ هى ٖؤيٌّا تَ دلًب. ُّذا 
 اهيلدس ّادؽبءٍ أٌَ ٖؤيً تِب، ال ٖنفٕ إً هى ٖنً إٖيبٌَ إٖيبًٌب دلٖلًٖب.  

 
يً اإلٌشبً، ّهٖس يجّرد االدؽبء تبهخلّْ ّاهّخدًٖ. فنى يً إٌشبً يخدًّٖ ٖؤدٔ إً اإلٖيبً اهدلٖلٕ ُّ األير اهيعوّة إذً 

يجّرد اهلٖبى تبهعلّس ُّ ً هٖس اهعلّس ّاهّاجتبح اهدٌٖٖج هنٌَ فٕ اهدلٖلج ُّ تؾٖد جدًا ؽً اإلٖيبً اهدلٖلٕ اهيعوّة. فبهخدّٖ
؟ فِى فٕ نل ينبً ّزيبً أهٖشح ُذٍ ُٕ عتٖؾج اهتشر يشخيؾٕح يشنوج اهِّٖد فٕ أٖبى اهيشٖخ. ّاهّاجتبح اهدٌٖٖج. ّهؾل ُذٍ نبٌ

ٖؤيًٌّ تِب. ألٌِى هّ آيٌّا تِب ألدرنّا أٌِى تدبجج إهٓ كُّب ّال ٖضّد، هنٌِى فٕ اهدلٖلج ال اهّخدًٖ ّيؾرفج نويج اهللّٖدؽًّ غبهتًب 
 يٌِب.  إهٓ اهيخّوص اهيشٖخ هنٕ ٖدررُى ّتبهخبهٕ خالص اهلل يً ؽتّدٖج اهخعٖئج، ّتدبجج

 
يئج  . إذ جبء يّرث كبئديً ِكتل اإلٌشبً اهيخّوص اهيشٖخ أّندح ؽوٓ أُيٖج اإلٖيبًأجراُب ضدٖلٕ اهيشخيؼ، ٌُبم دبدذج شفبء 

ٍِِت َيْفُووّجب ُيَثَؾذِّّتب ِجدًّا»رّيبٌٕ إهٓ اهيشٖخ ّكبل هَ:  ٌَب آِثٌ َوَأْشِفٍِه»َفَلبَل َهُه ٍَُشوُػ:  «.ٍَب َشٍُِّد، ُغاَلِيٌ َيْعُروْح ِفٌ اْهَت «. َأ
ٌَب »بَة َكبِئُد اْهِيَئِة َوَكبَل:َفَأَج ٍَِتَرَأ ُغاَلِيٌ. أَلٌِّ َأ ًِ ُكْل َنِوَيًة َفَلْع َف ًِ َثِدُخَل َثِدَت َشْلِفٌ، هِن ًْ َثِدَت ٍَب َشٍُِّد، َهِشُت ُيِشَثِدلًّب َأ ٌَْشب ٍِّظب ِإ َأ

ًٍ. ِهٌ ُج ٍَْفَؾُلُشْوَعب ًَ: اْفَؾْل هَذا! َف ٍَْأِثٌ، َوِهَؾِتِد ٍَْذَهُة، َوََخَر: اِءٍِت! َف َفَويَّب َشِيَؼ ٍَُشوُػ «. ٌْْد َثِدَت ٍَِدً. َأُكوُل ِههَذا: اْذَهِة! َف
:ًَ ٍَْثَتُؾو  ًَ ًٌب ِتِيْلَداِر هَذا! َاْهَدقَّ َأُكوُل َهُنِى: َهِى َأِجِد َواَل ِفٌ ِإِشَراِئٍَل»َثَؾجََّة، َوَكبَل ِهوَِّذٍ اْذَهِة، َوَنَيب »ُثىَّ َكبَل ٍَُشوُػ ِهَلبِئِد اْهِيَئِة:  ِإٍَيب

ًِ َهَم ٍَُن ٌَْت ِه إً اإلٖيبً ٖؾٌٕ اهخضدٖق اهنبيل، ّاهذلج األنٖدث تأيّر  .(1:، 1:-8:6)تشبرث يّخٓ«َفَتَرَأ ُغاَلُيُه ِفٌ ِثْوَم اهشَّبَؽِة«. آَي
 ئج اهرّيبٌٕ أً يجّرد نويج يً اهيشٖخ شٖترأ غاليَ. ال ُخرْ. هلد آيً كبئد اهي

 
اهّٖى تبهيشٖخ اهيخّوص أٌَ يبح ؽوٓ اهضوٖة نّفبرث ؽً خعبٖبم، ّأٌَ كبى يً تًٖ األيّاح أٌح ضدٖلٕ ؽٌديب خؤيً  ُنذاّ

ث األتدٖج. فِل ّٖجد أؽغى خخوص ّخٌبل اهغفراً اهنبيل ؽً خعبٖبم، ّخضتخ يً أّالد اهلل، ّخخأند يً ٌّاهم اهدٖب ،غبهتًب يٌخضرًا
ٌَْم، ِفٌ َفِيَم َوِفٌ َكْوِتَم»اشيؼ ضدٖلٕ يبذا خلّل نويج اهلل: يً ُذا اهؾرط اهيغرٔ.  ًِ اهَِّثٌ ٌَْنِرُز « َاْهَنِوَيُة َكِرٍَتٌة ِي ًِ َنِوَيُة اإِلٍَيب  َأ
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ٌَْت ِتَلهتَِ ًِ اِؽَثَرْفَت ِتَفِيَم ِتبهرَّةِّ ٍَُشوَػ، َوآَي ًُ ِتِه ِهْوِترِّ، َواْهَفَى ب: أَلٌََّم ِإ َّ اْهَلْوَة ٍُْؤَي ًَ اأَلِيَواِت، َخَوِضَت. أَل َّ اهلَل َأَكبَيُه ِي ْوِتَم َأ

ًَّ اْهِنَثبَة ٍَُلوُل:  ًُ ِتِه اَل ٍُْخَزى»ٍُِؾَثَرُف ِتِه ِهْوَخاَلِص. أَل ًِ ٍُْؤِي  . (1:-1::6)اهرشبهج إهٓ رّيٖج«ُنلُّ َي
 

فؾٌديب ٖؾخرف اإلٌشبً تفيَ تبهرة ٖشّػ اهيشٖخ أٌَ ُّ  ِوج جدًا تبهرغى يً أُيٖخِب ّظرّرخِب.إذً إً ؽيوٖج اإلٖيبً ش
يخّوضَ ّفبدَٖ، ّٖؤيً تلوتَ أً اهلل أكبيَ يً األيّاح ٖخوص. أٔ ٌٖبل خالص اهلل اهنبيل تبهغفراً ّٖضتخ يً أّالد اهلل، ّٖدغٓ 

 تبهخوّد. ألً نل يً ٖؤيً تَ ال ُٖخزْ أٔ ال ٖخٖة. 
 

اهفبدٔ اهيشٖخ؟ أرجّ رام خأخٕ إهٓ اهلل يشخيؾٕ ُذا اهّٖى خبئتًب ؽً ذٌّتم ّيؤيًٌب تبهخالص اهذٔ ُٖأٍ اهلل هم تّاشعج فِل ُخ
اهذًٖ هى ٖضّدكّا ناليَ ّرفظّا اإلٖيبً تَ،  ، ُّىفٕ أٖبى اهيشٖخاهذًٖ اّدؽّا اهخدًٖ  ّأً ال خنًّ يذل أّهئم اهِّٖد أً خفؾل ذهم.
 خالص اهلل. خشرّا أٌِى  فنبٌح اهٌخٖجج

  
 
 


