
 1 

 ؟براي '&م #"إ
 ملألاو ةاناعملا ب0س نع ثحبلا '& ةلحر

    

 ملقب

 ميAاربا قيفر سقلا

 الكيمي5ب ةي3رعلا ةيليجنالا ةس(نكلا $#ار

 اينروفيلا8

 
 



 2 

 
 سرھفلا

 
 :ةمدقملا
 
  ملألا توھال :لوالا لصفلا

 
 ؟ملأتنو ىناعن اذامل :ىناثلا لصفلا

 
 ؟قیضلا تاقوأ ىف نیرخالا بواجن فیك :ثلاثلا لصفلا

 
  ةفصاعلا تقو مالس :عبارلا لصفلا
 
 ةمتاخلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 

ةمدقملا  
 اذB ؟؟دوجولا اذA B@ ةاناعملاو ملألاب هللا حمس اذاملف ناس1إلاب ميحرو بحم هللا نا$ نإ

Bملا ھحرطي ىذلا لاؤسلا وOPنمؤملا مامأ نيدVمتنأ نولوق[و \اب ناميإلل ةبقعك ن 

 ةئlوألا نم ى1اعj ة[رشhلا كefي بdPا ھلالا اذB دجن نكلو !!ةبحم هللا نأ نولوقت

 دجوي نا$ نqو ! ىقطنم رpfم مكيدل دجوي الو !رpfم نودب رشhلل ملألاو رقفلاو ضارمألاو

 ؟توملاو ملألاو رشلاو ةاناعملا نم مكلا اذuv حمسt اذاملو ؟ملألا اذاملف بحم قلاخ

 pfتخنو ھيف قثنو ھب نمؤن ىذلا قلا|}ا اذB دوجوب ناميألا مدعz رpfم اذB مyvطعxو

ايموي سوملم Vfغو سوملم ل�شz انتايح A@ هدوجو
ً

 ن[ركفملا نم Vfثك لواح[و ،

 اذA B@ لواحن امlرو ةنكمملا تاودألاو قرطلا ل�ب يدحتلا اذB نع ةباجإلا نVيحيسملا

 را�فألا عب�ت ئراقلل ل�س�ل ةددحم طاقن �@و طسhم ل�شz تاباجإلا ضعz عضو ب�تكلا

 .ةيتايP}ا طوغضلاو ملألا تاقوأ A@ ا�vكراشم عيطتسxو ا�عاجefساو

 

 @� Bةيفاش نو�ت ةباجإل روصت عضوو ديدج روظنم نم ةيضقلا حرط لواحنس باتكلا اذ 

 ملألل ةيفاش ةباجتسا نع ثحبلا ةlوعصو ةدقعم ةلضعم ا�vإ  مغرب   !!!لقعلاو بلقلل

  ! لح ةلضعم ل�ل نكل ،ي1اس1إلا

 ر[رشلا نم وB ¨§س رمأ ل$ لBو ؟ هللا نم ةيطع و! ديج رمأ ل$ ل! ¦¥¤�ئرلا لاؤسلا

 !!هللا ةيص|» م�ف نع ئطاخ كاردإ �©ا انVfكفت داق ىذلا وB لاؤسلا اذB نو�ي امlر ؟؟

 �©ا اندوقت ةرpfملا Vfغو ةمو�فملا Vfغ ةاناعملاو !رpfم Vfغو !! مو�فم Vfغ ملأ كانB مع1

 ةل�شملا لظت امlرو )؟ براي 45م 45ح( يديلقتلا لاؤسلا حرطنو فقوملا كاردا A@ ةlوعص

@A هللا ةكراشم ةعيبط م�ف @A $ثدحي ام ل @A لا ملاعhب ةقالعلاو ةكئالملاو رشVقلا|}ا ن 

 Vfغ تاOPطصم مدختس1 دق اننأ نم مغرلا �¯عو ىقطنم لاؤسلا نو�ي امlرو ،قول|dاو
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 لواحن باتكلا اذA B@ نكلو هللا ةدايسو ملألا توBال صوصخب يداعلا ئراقلل ةمو�فم

 .ئراقلل ميBافملا طيسhتو ةبعصلا ةينفلا تاOPطصملا نع داعتبألا

الوأ
ً

 رمأ رشhلا ةايح A@ ةاناعملاو ملألا بابسأ ل�ل انم�ف مدعz ميلس�لا نأ كاردإ نم دبال 

 روما ةدع كانB لب مالس�سالاو ةينالقعالل رpfمك ركفلا اذB لوبق ¦±عt ال نكلو دراو

 ھلوح ¦±بن ىركف ساسأ انل نو�يل باتكلا اذB ةيادب A@ اyvلع ديكأتلا ةداعإ �©إ جاتحن

 :  انرا�فا

الوأ
ً

 ضقان�ت ·¶لا ءايشألا ثدحت نكلو ھلاعفأو ھتدارإ ل$ A@ ةلماBلا ةدايسلا بحاص هللا :

 روما ا�ل$و ،نوؤطخ[و ضعz م�ضعz نوعدخ[و رشhلا بذكي - "ةرمآلا هللا ةدارإ" عم

 لوقيف .هللا ةدايس �¯ع دكؤي ي½اتكلا م�فلا نكلو انل ةبس¼لاب ةيقالخألا ھتدارإ ك�vنت

لا"
َّ

أ ِھيِف يِذ
َ

اضْي
ً

لِن 
ْ

ن اَن
َ

اب�ِص
ً

ق َبَسَح اًقِباَس َنVِنَّيَعُم ،
َ

لا ِدْص
َّ

$ ُلَمْعtَ يِذ
ُ

¥Ã َّل
َ

أَر َبَسَح ٍءْ·
ْ

 ِي

Åيِشَم
َ

 .)11 :1 سسفأ( ،ِھِت

ايناث
ً

 مËvروشم هللا لطبي كلذ عمو ،ةدوصقم ةيOPو ةئطاخ ءايشأ سانلا لعفي دق :

أ :ھتوخا �©إ فسوي ثدحت اذكBو - تقولا لاوط ھل ططخي نا$ ام طبضلاب ققحيل
َ

ن
ْ

 ْمُت

ق
َ

تْدَص
ُ

ش Aِ© ْم
َ

أ ،اÍر
َ

ف ُهللا اَّم
َ

ق
َ

خ ِھِب َدَص
َ

Vْfًِل ،ا�
َ

ك َلَعْفَي ْي
َ

لا اَم
ْ

ش َ·ِ§ْحُيِل ،َمْوَي
َ

ابْع
ً

ك 
َ

اVfِث
ً

. 

 )٢٩:٥٠ن[و�ت(

اثلاث
ً

 ةيقالخألا ةيلوؤسملا ا!وبكترم لمحتي ةاناعم [\ رشTلا ھبكتري يذلا رشلا بTسSي :

 يمدق دنع رشلا بhس عضو نكمي ال بوقعÒÓ tوي امك كلذ عمو ةنونيدلل نوعضخfو

 وBو  رشلاب برجي نأ نكمي ال هللا نأل " هللا نم برجأ انأ " برجي امدنع دحأ لقي ال" :هللا

 A@ ملألاب ذذلتلا ىأ انB ةيخوزاملل حيملت يأ دجوي ال )17-13 :1 وي(" دحأ برجي ال ھسفن

Bب ،مالكلا اذTع ميمصتلا مت دقل ةطاسlm إ رظنلاpm ع ةاناعملاlm أqr4لا ةليسولا اt 

 حيسملا ةروص عم قباطتلا و!و اندوجو لاBشأ ىقنأ pmإ اuلالخ نم هللا اندوقي

 )29:8ةيمور(
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@A ال نع مل�ت¼س ةيادبلاBلوح ن[رسفملا ءاراو ي½اتكلا مو�فملا حرش¼سو ملألا تو Bاذ 

 حرش¼سو ؟ ى1اع1و ملأتن اذامل يدوجولا لاؤسلا ةباجإ لواحنس ى1اثلا لصفلاو عوضوملا

@A بواجن نا عيطتس1 ةديدج قرط ثلاثلا لصفلا uvنيذلا ا tنوناع @A ا ةلحر{Pةاي 

 نع راصتخإب انمل�ت نو�ن اذuvو ةفصاعلا تقو مالسلا ¦±عم نع Vfخألا لصفلاب متخنو

اديقعj ةايP}ا تالكشم مBأ
ً

اضياو ي½اتكلا يjوBاللا ركفلا ة[واز نم 
ً

 توBاللا ة[واز نم 

 ناس1الا ةلحرل ةيمويلا ةايP}ا عقاو نم يقيبطتلا توBاللا ة[واز ىأ ىوعرلا �¯معلا

 .ةايP}ا هذA B@ ھتاناعمو
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 لوألا لصفلا
 ملألا توھال 

 ةم|Ò ةيتوBال رطأ �¯ع ملاعلا �©إ ةيحيسملا ةرظنلا دن�سj" نوسرا$ نود ىjوBاللا لوقي

اعيمج ا�لوبق بج[و سدقملا باتكلا A@ ة|Ùار
ً

 د�علا  ذاتسأ ھلاق ام اذB "تقولا لاوط 

 ةاناعملا لوح تالمأت :1 ؟ بر اي ¦¶م �©إ باتك فلؤمو ةيتوBاللا ¦¶ن[رت ةيل$  A@ ديدÚ}ا

 يفكي امب لماشو رقتسم ي½اتكلا ركفلا نم لئا�لا ل�ي�لا اذB" .لوق[و حرشt ! رشلاو

اردق كحنمل
ً

اVfبك 
ً

 نكت مل ، ىرخأ ةرابعz ".كتاعاس كلحأب رمت امدنع رارقتسالا نم 

 . ملألا عم ةلضعم ش�عt نمل ةيساسأ نوصح اÛvكلو ،ةفيطل تالمأت ةيباتكلا را�فألا

tلس روعش وأ ساسحإ ھناب ةداع ملألا فرعÞ· zنو�ي دق ملألاو .ةاناعملاو ةداعسلا مدع 

 .ةيدسج وأ ةيسفن ءاوس ھبhسj ·¶لا لماوعلا بسحب يونعم وأ يدام

ادبأ اÛvكمي ال ةتحبلا ةيملعلا ¦¶ح وأ ة[ركفلا ßAاسملا ل$ نإ
ً

 قمع م�ف وأ ¦±عم باعي�سا 

 ق[رطلا سفن وBو ةباجإلل ةلواحم درجم وB باتكلا اذBو ، ٍفا$ ل�شz ةيناس1إلا ةاناعملا

 بhسو ملالا نم ¦±عملا  نع نوثحبي نيذلاو نVثحابلا نم ¦¥àحي ال ددع هزاتجا يذلا

 ملألاب ساسحإلا نإ فورعملا نمو ، ةيناس1إلا ةاناعملا ا�حرطت ·¶لا ةيدوجولا "عاجوألا"

 ملألاب سحت ةأرملا نإف ماع ل�ش½و ،ةيثارولا لماوعلا بسح رخآ �©إ ص|» نم فلتخي

 ةيhصعلا فايلألا نم لجرلا ھ[وتحي ام فعض يوتحي ا�مسج نأل ةجي�ن لجرلا نم ãfكأ

 تاباجإ دجن ال امlرو ثحبلاب انيلع نكلو لوطأ ةدملو ىوقأ ملألاب ا�ساسحإ لعجي امم

 برلاب ىقتلن نا �©ا لظنسو ثحب ةلحر A@ اننا ئراقلا نäمطن نأ لواحن اننإ الا ةيفاش

tبيجي فوسو عوس Bقمعأ نع ھسفنب و jانتالؤاس. 

 

 
1 https://www.amazon.com/How-Long-Lord-Reflections-Suffering/dp/0801031257/?tag=thegospcoal-20 
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 :"ةاناعملا" و "ملألا" تافfرع�

ايدسج يأ A¯خاد ء·¥Ã لوألا ماقملا A@ وB ملألا نأ تاف[رعتلا دكؤت
ً

 ام ةداعو æAراخ و 

ايعامتجا نو�ي
ً

 ماقملا A@ ةيتاذ èA ةاناعملا نأو  .ةيلقعلاو ةيص|çلا تافصلاب صتخي  

 وأ يداملا ءاوس ملألا سكع �¯ع ةيفطاع وأ ةيلقع نو�ت ام ةداعو ةيلخادو لوألا

 Vfسفت دمتعt امن�ب حيéPتلا وأ فاش�كالا وأ ةاناعملا �©إ ملألا يدؤي نأ نكمي ،ßAامتجالا

 .ملألا عم ص|çلا لماعj ةيفيك �¯ع ملألل ¦±عملا صيصخت وأ

 ةاناعملا فرع1  طباefملا انملاع A@و .)٢٢:٨ ةيمور( ملأتت ةقيل|}ا ل$ .ةيملاع ةرBاظ ةاناعملا

@A انيدل نا$ اذإ .ملاعلا ءاحنأ عيمج jارن نم عم فطاعBلأس1و .م�عم ي1اع1 اننإف ، م @A 

 " ؟ي1ذقني ال اذاملف ، ةردقلا A¯ك هللا نا$ اذإ ؟ي1اعأ اذاملف ،Ó}اص هللا نا$ اذإ" ، سأي

 .\اب انناميqو انتاناعم ةقيقح نVب قيفوتلا A@ ةlوعص دجن اننإ ةقيقP}او

tملع zملعملا ضعVيحيسملا نVب¼ي ال حيسملا عابتأ نأ نìA ح وا اوضرمي وأ اوملأتي نأ¶¦ 

 .ءاخرلا ليجنإ توBال ¦íسt اذBو ن[زوعمو ءارقف نونو�ي

 ءارقف نVيحيسملا ملاعلا لوح ةVfثك دالب �@و نوضرمي نVيحيسملا نأ لوقي عقاولا نكل 

 لب ي1اع1 نل اننأ ·±عt ال بيلصلا �¯ع حيسملا ءادف نإ انملعt سدقملا باتكلاو ةيلقاو

 كش الب نكلو بيلصلا لمح Vfسفت ¦±عم A@ فلتخن امlرو ،ھل عابتأ$ بيلصلا لمح انيلع

 OÓس�لاب ضرألا �¯ع انB ةاناعملا ة�جاومل انز�جي ھنكلو  عفدي نا دبال نمث ا�ل حيسملا ةيعبت

 .ملألا ةي¼ب

 نلو م�vويع نم ةعمد ل$ هللا ïÓميس" انل سدقلا حورلا نلعt امك مويلا يjأيس نكل

 نVنمؤملا ىدل انتاناعم A@ ھنأل .)7-3 :21 ا[ؤر( "عجو الو ءا�ب الو نزح الو توم كانB نو�ي

 )18-16 :4 ةيناثلا سوثنرو$( ةيدبأ ءامسلا A@ انتا$رlو ةVfصق ةاناعملا نأ ملع1 اننأل ءاجر

 يدؤت ؟ براي اذامل لاؤسلا سفن �©ا دوقت ةايP}ا A@ قرطلا ل$ نأ دجن اذ�ل انم�ف عمو

 ثحب لالخ نم دجي ديÚ}ا ساردلا .ةاناعملا رس سفن �©إ ةفلت|dا تاراسملا نم ديدعلا

 �¯ع يوتحت كلذ عمو درف ل�ل د[رفلا عzاطلا سكعj ةيص|çلا صصقلا نأ ةلاP}ا
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 ،ةعراصتملا تالئاعلاو ةمطdPا تاقالعلا A@ ةاناعملا pfتخن .ةuvاش�ملا رصانعلا نم ديدعلا

@A ا{Pضرملاو ثداو  @A حو ةلمملا فئاظولاو ققحتت مل ·¶لاو ةلشافلا مالحألا¶¦ @A توملا 

 ة�جاومل نكلو ملألا بابسأ حرش بعصي امlر ثادحألا هذB طسو �@و ءابحألا نادقفو

 نع ان��خي ي�اتكلا ركفلا ،ملألل ةيتوBاللا ةيباتكلا بابسألا Vf @Aكفتلا اوجرا كلذ

  :ةاناعملاو ملألل بابسأ ةسمخ

 :طقاس ملاعلا

اتاقوأ كانB نأ الإ ، رارشألا بقاعxو راربألا ô@ا�ي هللا نأ تباثلا مو�فملا 
ً

 نم ل$ اyvف ملأتي 

 مدآ أطخأ نأ ذنمف عيمÚ}ا �¯ع قلغا هللا نا كلذ بhسو .)2-1 بويأ( رارشألاو راربألا

 نäت ةقيل|}او ، ضعبلا انضعz انتقالع تBوشjو ، هللا عم انتاقالع تعطقنا ،ءاوحو

 ةيط|}ا A@ ىرشhلا س¼Ú}ا طوقس بhسz نعل ھيف ش�ع1 ىذلا ملاعلا نال ،ضخمتتو

 ·Þليف ؛ 24-18 :8 ةيمور( ةياÛvلا A@ تومنو  نزحنو  ضرمنو  عوجن لازن ال  ةايP}ا هذA B@و

2: 25-28 

 

 :ةيط��ا

اص|» هللا بقاعt دق 
ً

 :5 لامعأ ؛ 26-1 :7 عوشt ؛ 38-1 :16 ددع( ةئطاخ لاعفأ �¯ع 

 سانلل يjأت نأ مالآلل هللا حمسt ، ديدÚ}او ميدقلا نيد�علا نم ل$ A@ .)25-20 :12 ؛ 1-11

zسhأت ةاناعملا ل$ س�ل نكل .)2:19 ايمرإ( ةئطا|}ا تارايتخالا بjلاق .ةيط|}ا نم ي 

tنو�ي نأ نكمي ملألا نأ عوس dÚ7-1 :9 انحوي( ھيدي لمعل ةدا�ش ىأ هللا د( 

 

  :راسملا ليدعتل

انايحأ .هدالوأ ومني نأ د[ر[و Ó}اص بأ هللا نإ
ً

 tيدأتل ملألا مدختسhصمل انOPليدعتلو انت 

 )13-7 :12 نVيناpfع( انتايح راسم
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  :رابتخالا لجأل

 نأ ةاناعملل نكمي .)19-1 :1 بوقعt ؛ 14-12 :4 �©وألا سرطب ؛ ١٢:٣ ةيناثلا سواثوميت(

 هللا كاعد ، ھفطل A@" ، سرطب نلعأ .لضفأ ل�شz هللا ةمدخ نم نكمتن ¦¶ح انناميإ ·±بت

اليلق ملأتت نأ دعz كلذل .عوسt حيسملا ةطساوب يدبألا هدجم A@ كراشj نأ
ً

 كدري فوس ، 

 انعنصي ، ملألا لالخ نم .)10:5 سرطب 1(" نVتم ساسأ �¯ع كعض[و ك[وق[و كمعد[و

 .ن[رخآلا نو$راب[و ھمسا نومركي سانأ A@ هللا

 

 :داuطضالا نم ءزج

 نإ .)12-11 :1 ةيناثلا سواثوميت ؛ 22-21 :14 لامعأ ؛ 3-1 :16 ؛ 26-18 :15 انحوي( 

ازايتما حيسملا لجأ نم ملألا سلوب ىري .براجت A@ لوخدلاو مالآ �¯ع يوطني حيسملا عابتإ
ً

: 

 .)10 :3 ؛ ٢٩:١ ·Þليف( "ھتوم A@ كراشأو ]حيسملا[ ھعم ملأتأ نأ د[رأ"

 

 م�ل نوملأتي مBو نVيحيسملا ھت[ؤر بhسz ةيحيسملل نايلترت لوحت ةيحيسملا خ[رات A@ دجن

 ملاع وBو "The Language of God" ھباتك A@ �!يسملا ركفملا بتك[و بيÿÚ حرفو ءاجر

 نأ ظحال ھنأل ةيحيسملا فاش�كال ةرم لوأل بذجنا فيك نع #"يلو$ س�س1ارف ةثارولا

ابلاغ نVنمؤملا نVيحيسملا هاضرم
ً

امالس اور�ظأ ام 
ً

 اوناع امدنع ¦¶ح ، نVيداع Vfغ ءاجرو 

 كشو �¯ع نا$ ھنأ فرعt #"يلو$ نكي مل ؟ةق[رطلا هذuv م�لعج يذلا ام .ةبيBر ةاناعم نم

 عم نكلو ،¦¥%رملا ءالؤ�ل ةلصأتملا ةبيطلاب فصتتو ھبيط بولق درجم س�ل ھجاوي نأ

 !!انعومد ïÓميل عومدلا ملاع �@ لخدت ىذلا ھسفن ثولاثلا A!لا هللا A@ لصأتملا Vf|}ا

 

 ة[رشhلا ةاناعملا قامعأ �©إ لوخدلل دادعتسإ �¯ع ھلعج يذلا وB هللا حالص نإ ةقيقP}ا

 يرصانلا عوسt ةدالو A@ و ھتقيل|} ھتبحمو ة[رشhلا لجأ نم كلذ لعف ھنأو  ا�vاضتحاو

 ملألا ؛ ھفرع1 امك ملألا ةفرعمل دادعتسا �¯ع هللا ىرن ، دسجتملا ةمل�لا ، ھتومو ھتايحو
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 عاطتسا ريدق بحم ھلإب نمؤن نVيحيسملا نحن .سأيلاو ةدحولاو بلقلا عجوو بركلاو

 نم ىرشhلا س¼Ú}ا ل$ زاتجي امك زاتجإ تقولا سفن �@و انصالخ ردصم وB نو�ي نأ

 دسجتلاف ،مودي مالسو ةيدبا ةايح انيطعxو يدبألا ملالا ةVfحب نم انعفري ى�ل بعjو ملا

 .ةاناعملل هللا لعف در وB ·&لإلا

 ملألا ملاع �@ لوخدلا وB ·&لإلا درلا نا$ نكلو ملالا بنجتن نأ بغري لب بحي انبلغأ

 �©إ ثدحتأ امدنع ،ملألا بنجت �©إ ليمن نحن ، رشhك انصلخي ى�ل عومدلاو مدلاو

ابلاغ ، اËvرسأ دارفأ دحأ تدقف ·¶لا تالئاعلا
ً

 نع A¯ختلا رعاشم نع ·±نوpfخي ام 

 نVمعاد اونا$ نيذلا صا|»ألا  "م�vازحا A¯ع نوبلغت�س ¦¶م" نولءاس�ي نيذلا ءاقدصألا

 لب ءطبب ·¥Ãالتلا A@ م�لوح نم عيمÚ}ا أدبي كلذ دعz نVعوبسأ ةدملو ةزانÚ}ا ءانثأ ةياغلل

انايحأ م�vوبنجت[و
ً

 .ةن[زP}ا تايص|çلا عم لماعتلاو نزP}ا بنجت A@ ةبغر دقتعأ  

 

 بتك دقل ،نزP}ا نع ھباتك A@ سxول سا ¦¥' دجنف ةيقيقح ةlرجت ھنكل نزحم رمأ اذBو

 èA هذB نإ ةقيقP}او ،¦±ع تدعتبا سانلا لاقو :ھتجوز ةافو دعz ةlرجتلا هذB نع

 س�ل اذB نكل .ن[رخآلا ملآ بنجتنو انمالآ بنجتن .ھبنجتن نحن :ملألل ناس1إلا ةباجتسإ

 ش�ع1 نيذلا رشhلا نحن انل ·íتP}ا ملألا �¯ع هللا در نا$ دقل قالطإلا �¯ع ،·&لإلا درلا

@A طقاس ملاع Bھنع نالعإلا متو ھيف سامغ1الا و @A بيلصلا. 

 بP}ا لمعz ھيف لفتحن يذلا تقولا وBو حيسملا داليمب لفتحن امدنع لاثملا ليhس �¯ع

 هدسجت A@و ة[رشhلا ةlرجتلا حمالم ل$ ذخأ دقل Ó}اصلا ان�لا دجن :فصوي ال يذلا

 نأ ¦±عم دبألا �©إ Vّfغو ·&لإلاو ي1اس1إلا نVب عوسt برلا عمج دقل رشhلا طسو ھتدالوو

 ةpfخ يأ كانB دعt مل و ديحولا انعيفش وB راص لب ةيط|Oل ملس�سم ناس1إلا نو�ي

zرجت تس�ل ةيط|}ا جراخ ة[رشlاضيأ ةي�لإ ة
ً

 ىjوBاللا دكؤ[و انعومد لمشt اذBو ،

اعومد ةfرشTلا عومدلا تحبصأ"  عوسt برلا ةدالو دنع ھنا تف[رك روتكد
ً

  ".ةيuلإ 
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zاديع
ً

 ان�[رشA z@ انيلإ ان�لا مضني فيك ÒÓوي يذلا ح[رصلاو ليمÚ}او ع(ارلا ¦±عملا نع 

 لعجي امم - اBزايتجإب ة[رشhلا ةpf|}ا سtدقت متي ھنأ كردن ،اننزح A@ ھسفن هللا راصو

 نم ھصالخ �¯ع ھتدعاسمب لب ،طقاس ملاع A@ ش�علا ملأب طقف قلعتت ال انتاناعم

 سدقم دسافلا Vfصيل دسافلا سدق هدسجتب ھنأل ·¥%رألا داسفلاب قلعتلاو ةيط|}ا

 .ان�[رشhل هللا ھلعف ام ىقيقح دجم ھنإ �*م ىرت الأ ھعم انتمايقو ھتمايقب

 

 A@ يjاناعم كراشأ" انل لوقي ھنأ$و ،انتاناعمو اننزحو انملأ A@ انعم هللا دوجو كردن امدنع

 مامتإ A@ هدعاس1و ھتاناعم A@ عوسt �©إ مضنن ،طيسhلا مالس�سالا اذA B@و "كتاناعم

 .هداسفو هاياطخ �@ طوقسلا نم ملاعلا اذ�ل ھصالخ

 ملعتن امدنع .·¥+من نأ لبق فحزن اننا رشhلا اBاس¼ي ¦¶لا ةيعيبطلا نVناوقلا مBا دحأ

انايحأ طقس1 ،·¥+ملا
ً

 رطا|dا بنجت ملعتن ةايP}ا لاوطو ضرالا �¯ع انسوؤر برضنو 

اراطخأ ھجاون امدنع ¦¶ح ملألا لالخ نم
ً

  .اBراركت نم انيمحي ملألاف ةديدج 

Bاذ Bام و tسí¦ و ملألا نم ملعتلا نوناقبlاdPتعأ انأو ملعتن ءاط|}او ةلواpf نأ 

اعفن ىدجت ال عوضوملا اذB �@ نVنمؤملا ا�عفري ¦¶لا تاراعشلاو تاyvش�ل�لا
ً

 نايك مامأ 

 ھيفاش ةباجإ جاتحتو لأس�ت ¦¶لا انلوقع نم لÚ,ن ال نأ وجرأ ملألاو ةاناعملا نم قefحي

 ةVfثك بابسأ نوعضي نيذلا ظاعولا تاyvش�ل$ اوظفح نيذلا ءالؤB تمصي نا وجرا

  .ءالؤB ھش�عt ىذلا عقاولل م�ف نود ملألل ةددعتمو

 رBوج .}اعj ال ·&ف :طيسz بhسل ةاساوملا تالواحم ل$ تلشف ،يpfjخ عقاو نم نكلو

 ، ةردقلاو ةوقلا �¯ك وBو انبحي هللا نا$ اذإ  ،ملأتأ نأ بحأ الو ملأتأ انأ" وBو ةل�شملا

  "نVملأتم انكefي اذاملف
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 نإ " HIإ راشأ انتاناعمل هللا ةباجتسإ عوضوم نع تف3رك 0/يب .د ھلاق ام لضفأ

 بابسألا ركذو تا0[سفتلا لالخ نم سWل ،اTUلع درلا متي ملألا عم انتلMشم

 لصحن ام اذeو تانيمطتلا لالخ نم وe ام ردقب ةيباتكلاو ةيتوeاللاو ةيقطنملا

 ."عوسv برلا صqr st رشpلا بولقل بآلا ةنأمط :ھيلع

اقح كانe لe :ةق3رطلا هذwU رمألا qr ركف
ً

 رظنن انلعجت ا~ميدقت نكمي ةباجإ يأ 

انسح wow لوقنو ةاي��ا مالآو لاوeأ HIإ
ً

 eا ؟" !لضفأ ء��� ل� لعجي اذ�Uا 

 .ا�Uارو ىرجت ال ��قدص تاراعش

 اذB نم صلختلل نآلا مكوعدأ .فقوتي ملألا لعجت ةباجإ كانB نو�ي نأ لمأن اننأ ودبي

 �¯ع انلصحو تاوامسلا تحتفنا ول ¦¶ح ،ةظOPل ول ¦¶ح .مكلوقعو مكlولق نم مو�فملا

  ؟ملألا نم ففختس تاباجإلا هذB ل�ف ،ملألا  "اذامل" ـ وأ "بhسz" ةيعيبط قوف تاباجإ

B؟ملألا نع فقوتت قاسلا لعجي كقاس ترسك اذامل ةفرعم ل 

 !! انتفرعم مدع نلع1 امدنع ةيقيقP}ا ةيادبلا انB !! فرعأ ال كسفنل لقو فقوت 

  !! ان�يدودحمو

امومع رشhلا ةايح A@ ملألا مدختسt هللا نا ةع(ارلا رومألا نم
ً

 ماد|}او ةس�نكلا ةداقلو 

اصاخ
ً

 .ملألا نع ي½اتكلا توBاللا ملعz رمألا قلعتي امدنع ومنلل لاجم ھنأل 

 رومأ درجم ¦¶ح وأ ةيبلسلا رومالا نم كلذ نوري م�vأ ودبي" :لوقت امlر ز[زعلا ىقيدص

 ملألا" رlراB ا#Vل لوقت امك نكل ،"ةي�لالا تالماعتلا A@ ملألا مادختسا لوح ةيمسوم

ابلاغ
ً

  ."بويأ عم ثدح امك ملأتم مداخ لالخ نم ھسفن دجمي ي�ل هللا ةطخ نو�ي ام 
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 ا�vسارد لالخ نم ةاناعملا توBال نع سدقملا باتكلا ةملعم رlراB ا#Vل بتكت كلذل

ارخؤم تردص ·¶لا ةيباتكلا
ً

 z2ناونعJob: A Story of Unlikely Joy.  لالخ نم Bهذ 

 ةايح لالخ نم ةاناعملا نم قرشملا بناÚ}ا فاش�كال ةلحر A@ نVكراشملا ذخأت  ةساردلا

 .ملأتملا مدا|}ا بويأ وBو ء·¥Ã ل$ دقف لجر

jلوقلاب بويأ ةصق �¯ع قلع "Bم ةصق تس�ل هذOPا نع ةيم{|Vf لب .رشلاو tمدختس 

 ".رشhلا ىدل ملألا ةلضعم لP} برق نع يقيبطت لاثمك بويأ هللا

 ھسفنل د��ا قيقحتل هللا ةطخ ملألا نوكي ام ابلاغ" اuvاتك A@ ة[روdPا ةرابعلا لوقتو

اباقع س�ل اذ�ف ، بويأ عضو �©إ ترظن اذإ كنأل  " ملأتم مداخ لالخ نم
ً

 هللا  ةطخ ا�vإ 

اديج ةاناعملا عم لماعت�س بويأ نأ ملعt نا$ ھنأل ملألا �@ زوجيل بويأل
ً

 ھنأ ةجردل 

 هللا ةعيبط م�ف �©ا روصعلا pfع رشhلا بويأ ةصق دوقتسو رورسلاو دdÚا ھل بلجيس

 .رpfم Vfغلا ملألا عم لماعتلاو

 هدجت نأ كنكمي امن�lو .برلا A@ قثي ىذلا ص|çلل مئادلا قيفرلا وB حرفلا نأ لوقتو

@A الإ ضيفي نل تباثلاو مئادلا حرفلا نإف ،فورظلاو ةلئاعلاو ءاقدصألا عم تاقالعلا 

 .عوسt برلاب كتقالع لالخ نم

 .ة[ويندلا ھحارفأ ل$ نم درُج امن�ب هللا حالصب كسمت يذلا لجرلا ،بويأ لأسا طقف

 .بويأ ةاناعم ةصق لالخ نمف ؟نزP}ا تاقوأ A@ حرفلا اذuv كسمتلا نكمي فيك نكل

 ،ليجنإلا ةلاسر �©إ ن[رخآلا بولق ھجو[و ،انناميإ ة[وقتل ملألا مدختسt هللا نأ ملعتن

ادبأ كذخأت نل ةايP}ا ةلحر A@ كل هللا ةياعر نأ ركذتو
ً

 .ھتمع1 ھيف كمعدت نل نا�م �©إ 

 نيذلا صا|»ألا حيسملا عابتأ لماعt نايحألا نم Vfثك A@ نكلو ديج هللا ھلعفي ام ل$ نأ

tاوبلج دق اونا$ ول امك نوناع Bدل نا$ ول امك م�سفنأ �¯ع اذ?vاولعف وأ ةيفخ ةيطخ م 

ائ�ش
ً

اعيظف 
ً

 tقاع@vع هللا م¯A س �¯ع .ھلعفhلوقيف انورو$ ضرمب تومي نم لاثملا لي 

 
2 https://www.lifeway.com/en/product-family/job?intcmp=factsandtrends 
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 �¯ع ةاضق م�سفنا نوبصن[و سانلل ةيط|}ا اوبس¼[و ھلاعفا نع ¦&لا باقع ھنا ضعبلا

 !رشhلا

 نم Vfثكب pfكأ نو�ي ام ةداع يذلا ملألا اوس¼ي نأ نVيحيسملا نVنمؤملا �¯ع ل�سلا نم 

 لجأ نمو مËvايح A@ ھلعف �©إ فدv? امو ھتياغو  \اب قلعتي و�ف - فقوملا وأ ص|çلا

 مyvلع ملأتم ص|» عم لماعتلا دنع ماد|}او ةس�نكلا ةداق �¯ع بجي كلذل .هدجم

 .ىjألا لعف ةاناعملا تقو لالخ

  :ملأتملل عمتساو خ��سا

  ةأرملا تءاج .تاونس عضب لبق اyvف تلمع ةس�نك A@ ھفرعj ص|» ةصق �©إ رlراB تراشأ

انمدم ا�جوز نا$ ·¶لا
ً

 ھسفن �¯ع لمعلا A@ بغار Vfغ نا$و ةيحابإلا داوملا ةدBاشم �¯ع 

 يقلتتل ةس�نكلا بتكم �©إ ةحورdÚا ةجوزلا تءاج – ةينامدإلا ةداعلا نم صلختلا لجأل

 .ةروشملا بتكم A@ نVلماعلا ماد|}ا ضعz نم ةروشملا

اقيمع ملألا نا$ .نامزلا نم دقعل ةق[رطلا هذuv ا�جاوز A@ ي1اعj ةأرملا تنا$
ً

ايلخاد 
ً

 نمو 

 ادب ماد|}اب تقتلا امدنع كلذل .خارص نودب ملألا �¯ع ھنمدم تحبصأ تاونسلا ةãfك

 ضعz ا�ل اومدقو نزP}ا �¯ع ةÒPاو تامالع يأ ر�ظت مل ا�vأل ، Vfخب ا�vأ نودقتعt م�vأ

 رlراB لوقت امك ةلاP}ا هذA B@ -اBرعاشمل قيمع جالع نودب ا�ق[رط A@ اBولسرأو حئاصنلا

 عم.¦±يدلا دشرملاو CÓانلا رود ذاختاو مالكلا نم ãfكأ ا�ل اوعمتسt نأ ماد|}ا �¯ع نا$

  .م�ملأ قايس ¦¶ح م�فن ال امدنع ةصاخ ،سانلل حئاصنلا ميدقت A@ عرس1 نأ اننكمي فسألا

انمآ انا�م نك
ً

. Bاذ tانايحأ ·±ع
ً

  ء·¥Ã يأ لوق مدع 

  :حfرم ��غ فقوم [\ نوكتل دادعتسا lmع نك

 اننكمي ھنأ دقتعأ ال ·±نأل ،ةحارلا مدعو جارحإلا قحتسj نVملأتملا عم ةاناعملل انتمدخ نإ

 اÛvبإ تدقف ةقيدص نع ىرخأ ةصق رlراB يورت .قيمع نزح نود Vfبك حرف �¯ع لوصP}ا
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@A ةيدادعالا ةسردملا نس zذ امدنع .يواسأم ل�شBتب Bراlتناع ·¶لا ةرسألا ل#"م �©إ ر 

 :رlراB لوقت .ثدحتلا عطتسj مل ا�vأ ةجردل ديدش نزح A@ ا�vقيدص تدجو ،نادقفلا نم

 ".مويلا كلذ A@ ان¼يب ةدحاو ةمل$ لدابت متي مل" ."ي�بت èAو ا�vلمحو كانB تسلج كلذل"

 فرعt ال .نVحاترم Vfغ سانلا ضعz لعجي نأ æAرا|}ا نزP}ا را�ظإ وأ تمصلل نكمي

 وأ  عمتdÚا وأ ةس�نكلا A@ ام ص|» اyvف ي1اعt ·¶لا فقاوملا عم لماعتلا ةيفيك نوVfثكلا

 .ملأتملاب نVطيdPا نم دوصقملا Vfغ بنجتلا ثدحي كلذل  ةرسألا ¦¶ح

 نووعدم نحن" :لوقت .كلذب سأب الو ،ةح[رم Vfغ نو�ت دق فقاوملا هذB نإ رlراB لوقت

 امدنع ةمع1 �¯ع لصحت ثيح ح[رم Vfغ رمألا نو�ي ثيح نكلو" ."نVحاترم Vfغ نو�نل

 .لامÚ}او قمعلا اذB لثم كانB نأ انم Vfثكلا كردي ال انB رخألا نا�م كسفن عضت

 �¯ع لوصP}ا اننكمي ھنإ دقتعأ ال ·±نأل ،ةحارلا مدعو جارحإلا قحتسj ةاناعملل انتمدخو

اVfخأ .قيمع نزح نود ميظع حرف
ً

ائ�ش نالعفي ال ةاناعملاو ملألا نأ ودبي ، 
ً

 نم ãfكأ 

اتقؤم ةداعسلاو حرفلا نادقف
ً

ابلاغ ، تقولا رورم عم نكل 
ً

 ةدا[زل هللا ھمدختسt ام 

 ل[زي امدنع .ءامسلا وحن ان¼يعأ عفر[و حيسملا �©إ اندوقي ثيح ھيف ان�[رحو انحرف قيمعjو

اديعz انحور راسكنا نع فشك[و ةداعسلاب مBولا
ً

ايج[ردت ان¼يعأ حتفي ، حيسملا نع 
ً

 �¯ع 

 حرف ىأ نم مظعأ èA انل ھتيامحو ھتبحمو عوسt برلا نارفغ نأ A@ لمألاو حرفلاو #"كلا

 .ملاعلا A@ تقؤم

ملاع ىرت .ةاناعملاو ملألا ىرت نأ عيطتسj ةسدعلا كلت لالخ نم
ً

طقاس ا
ً

 سفن �@ ىرت لب، ا

 نVقيلا كيدل نو�يسو .تاومألا نVب نم ماقو نفُدو تامو ملأت يذلا عوسt برلا تقولا

 كسو ىefس .ن[رخآلا ة[زعتل ةمع1 كحنم[و ك[زعt ، كلخاد A@ ش�عt سدقلا حورلا نأ

ادودح فرعt ال ابأ  ملألا
ً

 يرورض وB ام ل�ب مايقلاو ةطقاسلا ةقيل|}ا �©إ لوصولل 

 ةاناعملاو ةراس|}او ملألا ىرأ ةسدعلا كلت لالخ نمو .نVقول|dا هدالوأو ضرألا ةداعتسال

 .هللا رعشt نأ بجي فيك ليختأ نأ لواحأ اًنايحأو ،
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الدب ھتايح عوسt لذب مك انكاردإ èA @A ملألا توBال ةصالخو
ً

 ىرخأ ةرم نكمتن ¦¶ح انع 

ت ال ·¶لا تا$pfلا رابتخا نم
ُ

 انيلع ، اذB ةفرعمب .يوامسلا ان�بأ عم ةقالع A@ اننو�ل ¦¥àح

 نم ھملسأ لب ھنبا �¯ع قفشt مل نم" نأ ةايP}ا ةlوعص دادزت امدنع انسفنأ ركذن نأ

اعيمج انلجأ
ً

 امlرف ، مويلا ملأتت تنك اذإ .)32 :8 ور(» فطلب ء·¥Ã ل$ انيطعt ]فوس[ 

 حيسملا A@ انك اذإ اننأل .¦¥Eم تقو يأ نم ãfكأ قمعz كصلخم ةفرعم �©إ ملألا اذB كدوقي

 فدB اضيأ ا�ل انتاناعم نإف ، ديجمو سدقم فدB ھمالآل نا$ امك ھنأ A@ قثن نأ اننكمي ،

 عابتا ق[رط �¯ع ھلمحن يذلا بيلصلا نأ نVقثاو ، ءاجرلا A@ رمتس1 انوعد كلذل ،.ضرغو

  .ملألاو ءانعلا اذB ل$ قحتسt حيسملا
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  ىناثلا لصفلا
 ؟ملأتنو ىناعن اذامل 

 ةثالث نم ةاناعملاب نVطاحم نحن لاقف ماسقا ثالث �©ا ملألا د[ورف سفنلا ملاع مسق دقل

 :تاBاجتا

 ءانغتسالا عيطتسt ال يذلاو لالحنالاو ككفتلاو داسفلاب ھيلع مو�dPا اندسج نم-١ 

 .ام فعض نم ى1اعt ھنا ة[ريذحت تاراشإ$ قلقلاو ملألا نع

  رامدلا نم محرت ال ةقحاس ىوقب انيلع روثت دق ¦¶لا ةعيبطلاو æAرا|}ا ملاعلا نم-٢

اماليإ دشأ Vfخألا ردصملا اذB نم يjأت ·¶لا ةاناعملا نو�ت امlر .ن[رخآلاب انتقالع نم-٣
ً

 نم 

 . رخآ ردصم يأ

 ملا كان�ف حرطلا هذB عم امامت قفتأ : لاقو حرطلا اذB �¯ع دادح رماع سقلا قلعو

 ش�ع1 يذلا طيdPا نم ملألا كانBو .ةدسافلا انتعيبط ةجي�ن انسفنأل انسفنأب ھعنصن

 اننأل ن[رخآلا نم ملألا كانBو .ةيط|}ا ةجي�ن ةنعللاب طقاس ملاع A@ ش�ع1 اننأل ھيف

ابلس أوس رثؤنو رثأتن
ً

اباجيا وا 
ً

 كلv?و قرس�ل ءاج يذلا ناطيشلا نم ملالا كانBو 

  "هللا ھقلخ ام رمد[و

 :�©ا ملألا بابسأ نورسفملا مسق[و

 لالحمضالاو فعضلاب طاحمو لما$ Vfغ ملاع A@ ش�ع1 اننا بhسz ملا

  A*يبط Vfغ ¦&لا لخدت بhسz ملا

  ةيعيبطلا ةئ�بلا نVناوق بhسz ملا

 ناس1الا ةيدودحمو ىرشhلا  رصنعلا اv@بسt ثداوح بhسz ملا

  ضرملاو ةئlوألا بhسz ملا

 فورعم Vfغ بhسz ملا
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اعيمج نحن بhسلا نع رظنلا ضغ½و
ً

 ةلحر ةايP}ا ةلحر A@ راطق A@ ن[رفاسملا لثم 

 ل$ هللا ممص دقل .ةتقؤملا عقاوملاو ماي|}ا نم ح[رم Vfغ ملاع A@ ش�ع1 ،ةميظع ةيحور

 انيديأ حتفيل تاقشملا A@ هللا لمعt .يدبألا اننطول ان�ئي�vل ا��جاون ·¶لا ةراس|}او ةقشملا

 نأ A@ لمألا نم انر[رحت �¯ع لمعt ھنإ .نآلاو انB �¯ع ةقيضلا ان�ضبق نم انlولق ككف[و

 انlولق A@ جت¼يل ةاناعملا فظوي ھنإ .اyvلإ انlولق قوتت ·¶لا ةنÚ}ا A©اP}ا ملاعلا اذB نو�ي

اقوش
ً

اقيمع 
ً

ازفحمو 
ً

اVfثك لضفأ ل#"مل 
ً

 نأ ھتمعنب دعو يذلا يدبألا ل#"ملا ، نالاو انB نم 

tعملا هرابتعاب نآلا ھحور اناطعأ دقو .انل هدعpf لا ةركذتلا لثم .ل#"ملا كلذل ديحولا¶· 

ال#"م كانB نأب انVfكذتل انعم حورلا لمحن ،لوخدلا نمضت
ً

 ھب بحf"س ثيح انرظت¼ي 

 .دبألا �©إ ھيف ذخؤنو

الشف س�ل ھنم ي1اع1 ام
ً

 @A ام بحن ¦¶ح هللا ةطخ عم قفاوتن انلعجت ةادأ ھنكلو هللا ةطخ 

 .ةيلاP}ا انتحار بحن امم ãfكأ انل هدعأ

 ةرBاظلا هذB م�ف نايدألا زكرت امlرو ةياغلل Vfحم ة[رشhلا ةاناعملا ¦±عم لوح لاؤسلاو

 امlرو هللا عم ةقالعلا A@ قدصلاو ةنامألل رابتخإ وأ، رشلا وأ ةيط|Oل باقع  ا�vأ �¯ع

 ةمحرلا را�ظإل \ ةصرف وB ةقيقP}او \ دdÚا ءاطعإ وBو رخأ بhس A@ ركفن نأ جاتحن

 ةي�لإلا ةنونيدلا لب يدسÚ}ا ملألا س�لو عوسt برلا ھلمحت  ىذلا ملألل كردملاو ،ةبdPاو

 ةنونيدلا ھلمحت لالخ نمو ة[رشhلا ةاناعملا ل$ قوفت ·¶لاو بيلصلا �¯ع تطقس ·¶لا

ايصالخ ¦±عم ىطعأو بيلصلا �¯ع ھتوم لالخ نم ةي�لإلا ةلادعلا ققح
ً

 لالخ نم ملألل 

  .دبألل ھيلع هراصتناو  توملا نم ھتمايق

 ءالكو نو�نل نيدعتسم نو�ن ¦¶ح اpfBتخنو ھتحار �©إ قوتن هللا انلعجي ملألا لالخ نم

 كبعاصم كلBؤت .رابتعالا A@ ضرغ ا�ل انتاناعم نأ ·±عt اذB .ن[رخآلا ةايح A@ ھتحارل

اءزج نو�تل
ً

 .ةيدبألل دادعالا وBو نو�لا A@ لمع مBأو عورأ نم 
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امئاد ·±نكل ،فطاعتلا �¯ع كتردق كنع فرعأ ال انأ
ً

افطاعتم 
ً

 @A ن[رخآلا نحم ة�جاوم، 

ادادعتسا ãfكأ ·±لعج[و ·Þلق نVليل A@وخو ي$ابتراو يفعض مدختسا هللا نأل امlر
ً

 ةردقو 

 .فطاعتمو م�فتم بلقب ن[رخآلا براجت A@ لوخدلا �¯ع

اعيمج ملع1 
ً

 اناطعا اذإ ضefفملا نم اننأو ،انتايح A@ تا$pfلاو بBاوملا سفن كلتمن ال اننأ 

 A@ ةكرب نو�نو نVنمؤملا ةايح ةعيبط èA هذBو ن[رخآلا ةايح �©إ ا�لقنن نأ انيلع ء·¥Ã برلا

 ¦¶ح ھنأ ةقيقحب ان�جوي ىjوBاللا ركفلا اذB نكل ،ھيف ش�ع1 ىذلا عمتdÚا طسو

 نأ ةاناعملاب دصقُي ال .ن[رخالا ةايحو انتايح A@ ددdPا ھمادختسال برلا صخت انتاناعم

 ن[رخآلل مدقنل ) تاذلا(Ego لا رسكنتف جرا|}ا �©إ اندوقت لب ،انسفنأ لخاد �©إ انعفدت

 .هللا هايإ انحنم يذلا نامألاو حرفلاو مالسلاو ةحارلاو ليمÚ}ا ءاجرلاو لمألا

 

اصصق هللا انيطعيس براجتلا لالخ نم
ً

 نأ عيطتس1و ةي�لإلا ةصقلا A@ لخدنف ،اv?وf"ل 

اصصق ى�حن
ً

اصصق انيطعt .باذعلاو رعذلا تاظP} كلحأ A@ هللا باجتسا فيك نع 
ً

 

 ·Þل[و ، انlولق �©إ مالسلا بلج[و ،ةوقلاو ءاجرلاو لمألا انحنم[و ،انعفري فيك نع اv?وf"ل

 ¦¶ح هللا �©إ ةراشإلل نكلو ،انتاوذ �©ا وأ انيلإ ةراشإلل ال انصصق ن[رخآلل لوقن .انتاجايتحا

اضيأ ھيف ةحارلا م�مدخن نيذلا كئلوأ دجي
ً

. 

 

الدب اÛvم رفم ال ةاناعملا نإ لوقلا CÓألا نم
ً

 ةيساسألا ةصقلا نإ .ة[رورض ا�vإ لوقلا نم 

 �¯ع نا$ يذلا هللا ةصق èA لب ،توملاو ةاناعملاو رشلا لصأ تس�ل A!يسملا ناميإلل

 تس�ل ةاناعملا .ة[رشhلا ذاقنإ لجأ نم توملاو ةاناعملاو رشلا طسو A@ لوخدلل دادعتسإ

 دوجولا نع عجاefن نحن عقاولا A@( طقاسلا رضاP}ا اندوجو نم ةقيقح اÛvكلو - ةرورض

اlورB تس�ل اÛvكلو ، ملألا ق[رط èA حيسملا A@ ةايP}ا .)هللا نع انسفنأ لصفن امدنع
ً

 نم 

 ال ةيحيسم دجوت ال ."·±عب�تو كبيلص لمحت" نأ نمؤم ل$ رمأي ، حيسملا A@ اذكBو .ملألا

 سفن وB بيلصلا �¯ع حيسملا ةحيبذ وB يذلا ßAوطلا بP}ا لمع نكل .بيلصلا نمضتت
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المع انمالآ لعÚ} - نVنمؤملا ھيلإ وعدن يذلا يدارإلا بP}ا لمع
ً

 تاذلا ةمدقت لامعأ نم 

 نم لصن�ن الو ،انتاناعم ةدا[ز �©إ �*س1 ال نحن . )1 :12 ةيمور( حيسملا مالآ عم داحتالاب

 ل$ بنجت �©إ A*سلا نكل .مËvاناعم فيفخت نكمي نيذلا ن[رخآلا ةدعاسم ةيلوؤسم

 كنكل - ة[رورض تس�ل ةاناعملا .ةéPلا �¯ع س�لو ضرملا �¯ع ةمالع وB ةعورشم ةاناعم

 .ا�vودب رمت نل
 

tانعفدت نأ بجي ةاناعملا ةل�شم نأ ضعبلا دقتع zاديع
ً

 Vfغ اذA B© ةبس¼لاب .هللا نع 

CPنع ى½أ نع ثحبلا �©إ عوفدم ·±نأ ةجردل ةديدشلا ةاناعملا ةل�شمب رعشأ ·±نأل حي 

 لايح ء·¥Ã لعف ھنكمي ھلإب قوثولاو Vfبكلل شطع انم ل$ لخادف ي1دعاسt ىذلا Vfبكلا

 .A© فوا|dا بhسxو ·±قرؤي ىذلا رمالا كلذ

 ل$ �¯ع نVعت�س  مايألا نم موي A@و .انتايح A@ ةVfبك ةاناعم عم لماعتي فوس انم دحاو ل$

 ا�لمحيس نم ،توملا يjأي امدنع ،ةاناعملا يjأت امدنع .توملا ةقيقح عم لماعتلا انم دحاو

 ؟ا�لالخ نم اناVfس نم ؟انعم

 ليصافت A@ لوخدلا �¯ع ھسفن pfجي نل .كلذ ھنم انبلط اذإ ،عوسt برلا يjأي فوس

 .انتايح ةصقل مظعألا ممصملا وB نو�يل هوعدن ¦¶ح رظت¼ي وB لب ىدارإ ال ل�شz انتايح

ادبأ اندحو نو�ن نلف ، ھتوعدب انمق اذإ نكل
ً

 @A قثن نأ اننكم[و ، انتاناعم @A قنس اننأE¥· 

 .اننويع نم ةعمد ل$ هللا ïÓميس ثيح قالطالا �¯ع ةاناعم ھيف نو�ت نل نا�م A@ ةيدبألا
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  ثلاثلا لصفلا
 ؟قیضلا تاقوأ ىف نیرخألا بواجن فیك 

 نم نVبيطلا سانلا نا انملعj انبلغأ !!ملألا رسفن فيك �@ نمكت ةل�شملا نأ يداقتعإ

 ةlرجتلا نم ءزج ةاناعملا نا ان�سانتو ةاناعمو ملاو ةبعص فورظ �@ اورمي ال نا ضورفملا

امئاد ةيقطنم Vfغ �è لعفلاlو ،ةيناس1إلا
ً

. 

 ص|» وأ تBوشj ھتانيج نال لبقتسم الب دلوي ءيرب لفط A@ ركفي نأ د[ري دحأ ال

tش�ع @A زوعو رقف zكأ ھنس حبصأ نأ دعpf نأ نم tو لمعBا ·¥'أم نم اذك{Pفسألل ةاي 

 ةم[رك ةايح ايحن فوس ،ماefحاب ن[رخآلا انلماعو نVبيط انك اذإ انس(انك A@ انملعj دقل

اءزج تس�ل ةاناعملاو ةح[رمو
ً

 ةرملاب حيVf CPغ اذBو!! انتايP} ةط|}ا نم 

 ل�شz ةاناعملا تقو A@ بيجتس1 نأ عيطتس1 ى�ل "ةاناعملل يوعر توBال" عضن نأ انيلع

اديدحت - نويحيسملا بيجتسt فيك حefقأ نأ دوأ ،نزاوتم
ً

 نو�سمتي نيذلا نويحيسملا 

 .ةاناعملاو رشللو ةي�لإلا ةيانعلل يقفاوت م�فو سدقملا باتكلا نع ةموصعم رظن ة�جوب

Bص|}أ طقف انأ ان zثكلا تدعاس ·¶لاو  ةبسانملا دودرلا ضعVfيVن @A نم ضرغلا كاردا 

 .ةاناعملا

الوأ
ً

  :ةيحيسملا ةذملتلا مuفل t �اسأ رمأ ةاناعملا نأ حوضو لBب �mولا نلعأ دقل : 

 �©إ نووعدم نVيحيسملا نأ ةقيقح اÛvم ديدÚ}ا د�علا A@ ةÒPاولا ءايشألا نم ليلقلا

 نا$ نإ" :تاذلا را�نqو بيلصلا لمح ديدحتلا ھجو �¯ع .ملالاو ةاناعملا �¯ع يوطنت ةايح

 �¯ع لوصP}ا نإ .)24 :16 ¦¶م( "·±عب�[و ھبيلص لمح[و ھسفن ركنيلف ، ي(ارو يjأي دحأ

 مغانت A@ اذVf Bسxو ةسركملا ةايP}ا ميمص A@ وB هد[رن ام �¯ع لوصP}ا مدعو هد[رن ال ام

 .حيسملا عوسt برلاب ھبش�لا ةلحر عم

 را�فأ درجم èA ملألا نم ةيلاخ ةايح اBرابتعاب ةيحيسملا ةذملتلا نع ةطولغملا ءارآلا نإ 

 تاقيضب" :نا$ يVfشhتلا لمعلا A@ سلوبل لوألا سردلا نأ èA ةقيقP}ا .ةيفارخو ةيلايخ
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 كلذ نوري ال نيذلا كئلوأ .)14:22 لسرلا لامعأ( "هللا تو�لم لخدن نأ بجي ةVfثك

امامت ةديعè� zو ةيحيسملا ةايP}ا A@ ةاناعملاو ةقشملا رود م�ف ةءاسإب مyvلع مو�حم
ً

 نع 

 .ةيكس¼لا ةايP}ا A@ امك دسÚ}ا ر�قو ملألاب ذذلتلا

 :ةل�شملا .}اعj ةطيسhلا قئاقP}ا نم ةيثالث 

١: jا ش�ع{Pب ةيحيسملا ةايVاو براجتلل ةمواقملا ن{Pا تابغرلا دض بر{Úدضو ةيدس 

 ثحبلا A@ لوجي ناطيشلا نإب رشلا تاوق رود نع باتكلا pfعt .ناطيشلا دضو ملاعلا

 )8 :5 �©وألا سرطب( ھل$أي نمع

امتح ·±عj  ¦¥%وف نم اv@حاصي امب طقاسلا انملاع ةقيقح نإ :٢
ً

 ةيمور( .نآلاو انB ملألا 

8: 21-22 (. 

 ال يذلا رشلا نكل ، هد[رأ يذلا Vf|}ا لعفأ ال ي1أل" :"مئاد رتوت ةلاح A@ انسفنأ دجن :٣

 ) 19:7 ةيمور( "ھلعف لصاوأ ام وB هد[رأ

Bدجوي ىذلا ملألا ةقيقح دكؤت ةثالثلا را�فألا هذ @� Bلماعتلا نم دبال ·¶لاو ملاعلا اذ 

ايموي ا�عم
ً

 @A ا ةلحر{Pةاي. 

ايناث
ً

 :ناميالا نع ليدب دجوي ال :

 امع رظنلا ضغz ، ءارضلاو ءارسلا A@ ، ھلئاسوو ھضرغو ھقرط �@و هللا A@ قثن نأ بجي

 تاقوألا عيمج A@ هد�عو هللا ةبحم A@ ةقثلل ةوعد ةيحيسملا نإ .ثودP}اب ددv? وأ ثدحي

 نأب نامضلا نqو ،حيسملاو هللا نVب ىدبا د�ع ةقالع èA ةقالعلا نأل .فقاوملا عيمج A@و

امئاد ةممصم برلا دصاقم
ً

 و�ف ، ھنبا �¯ع قفشt مل ھنألو .بيلصلا A@ نمكي O|Vfل 

 .)32 :8 ةيمور(رشhلل "ء·¥Ã ل$" ةبحمب ىطعt نأ �¯ع ممصم

 

 ھنإ ؛ مدلا رظنمو يدسÚ}ا بيذعتلاو ةيشحولل ةادأ ھنإ بيلصلا نع ضعبلا مل�تي امlر

@A او .هللا ةبحم لقني ال ھتاذ دح{Pع ةقيقpf ةلا�جو ةقامح ضعبلا ىأر روصعلا 

  .)23:1 و$ 1( ةãfع رIÚ اBدجو رخآلا ضعبلاو بيلصلا
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tشVf لمحت .لادب�ساو عابشإ لعف نا$ ھنأل م[ركو بحم ھلإ �©إ طقف بيلصلا tعوس 

 A¯جأ نم تام "بآلا مBاطعأ نيذلا كئلوأل ... لما�لاب ھيبأ ةلادع ¦¥%رأ" A©اتلاlو بيلصلا

 2 ؛20:2 ةيطالغ(ةي�لالا ةلادعلا مكحب ياياطخ ھقحتسj يذلا بضغلا لمتحاو

 )21:5 سوثنرو$

 

tدتسßA ا{Pملا ·&لإلا ب
ُ

 ، انتايح بناوج نم رخآ بناج ل$ A@ انتقث بيلصلا �¯ع نلع

zوعص ىدم نع رظنلا ضغlا[وعر ثدحتن نأ بجي .كلذ ة
ً

 ةل�شم نع س�ل ،بعشلل 

  .ناميإلا ةل�شم نع لب ،رشلا

@A لاÛvنأ دجن ةيا Bبويأ ھ�جاو ام اذ @A ا ھتلضعم{Pغ ھسفن دجوف ةيتايVf ع رداق¯� 

 �@ لوخدلا نم بلطي ھنإف ،ةيفرعملا ةيحانلا نم ھتايح A@ ةاناعملا ةل�شم نVب قيفوتلا

ا " ھل لوقيف "ةكرعم"
ُ

ش
ْ

ك َكْ[َوْقَح َنآلا ِدُد
َ

ف ،لُجَر
َ

1ِإ
ّ
أ يِ

َ
أْس
َ

ل
ُ

ف َك
َ

لَعُت
ّ
 - )3 :38 بويأ( "·ِ±ُمِ

امدختسم
ً

ادادعتسإ ة[ركسع ةغل 
ً

 ةوعد èA ھ[وقح دشل برلا ةوعد دجنف .لاتقلل 

 ةعنص امب حرفلاو ةرصنلل  ؟ةياغ يألو !لاطبألا ةlراdP ،نlVراdPا نVب لاتقلل ،لاتقلل

ادجم ىطعنلف ثدP}ا لالخ نم دجمت�س ىذلا وB ھنأل برلا
ً

 \. 

ابhس بويأ يطعt دق
ً

 15:40 بويأ( ثوميuv لثم ةقالمع ة[رحlو ة[رب تاقولخم دوجول 

 �¯ع ھتردق مدع نأ الإ ء·¥Ã ال ؟ةيدوجولا ةاناعملاب ءالؤB ةقالع ام !دا�لاب ؟)1 :41،

 نأ بج[و ھل Vfسفت يأ ميدقت متي مل .ھتاناعم لوح اBراثأ ·¶لا ةل�شملا ھبشj ةباجإلا

 .)6 :42 بويأ( يوامسلا ھيبأ فطل A@ قث[و ةيدودdPاو ل�Ú}ا عم ش�عt فيك ملعتي

 

أ" : 9 سقرم í¦ @Aعالا لجرلا لاق امك لوقي نأ وB ھلعف بويأ عيطتسt ام ل$ نا$ اذإ 
ُ

 ُنِمو

ف ،ُدِّيَس اَي
َ

أ
َ

 طسو A@ لابلا ةحارو  ءافشلل قالطنا ةطقن نو�يس انBو  "ي1ِاَميِإ َمَدَع ْنِع

 طقف كلذ لعفت ا�vإ ،ةكpfلا ةرورضلاب جت¼ت ال اËvاذ دح A@ ةاناعملا نأ م�فن نأ دبال .مالظلا

  .هللا لمعz قث[و نمؤي نمل
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اروف ملألل بجتسt مل سلوب ¦¶ح 
ً

 سوثنرو$ A@ "دسÚ}ا A@ ةكوشلا" ةثداح A@ ىf"ف .اضرب 

اÒPاو لوسرلا نا$  12 ةيناثلا
ً

ادج 
ً

 @A وألا لعفلا هدر نأ©A Bنأ برلا نم بلط ھنإ و 

أطخ ضefفن دق !ا�ل[ز[و ا�عفري
ً

ادبأ ككشj الأ كيلع ھنا وKA Bورلا .Jنلا ةمالع نأ 
ً

 @A 

 ةايP}ا ةسرامم A@ ةئطاخ ةجي�ن نو�يس اذB نكل .èA امك رومألا ل$ لبقتتو ء·¥Ã يأ

 :12 سوثنرو$ 2( دسÚ}ا نم ةكوشلا ةلازإ لجأ نم تارم ثالث سلوب �¯ص دقل .ةيناميالا

 ! ¦¶مع1 كيفكت ةي�لا ةباجتسا ىقلت نكلو .)8

  ةنكمملا تادو�dÚا ل$ لذبن نأ دبالو حيسملا ةس�نك طسو A@ ىوعر رود انيلع  :ةصال|}ا

 �¯معلاو ىوعرلا ىوتسملا �¯ع ءاوس ؟ةاناعملاو ملألا طسو A@ ةعxرسلا ةباجتسإلل

 .ىjوBاللاو

 ؟LÓننو انتاlوعصو انتاقافخإ �¯ع بلغتن فيك

ام�م س�ل مويلا ھيلع تنأ ام .كتاقافخإ بhسz كتم[زع طبMت ال
ً

 حبصتس ام ةيمBأ ردقب 

اموي ھيلع
ً

 zو موي دع@A ةيدبألا."  

 

 ؟ ملألا لايح لعفن نا عيطتس1 اذام

امئاد كل حات�س
ً

 نأ ناس1ألا �¯ع بجي ھنأ كردتو ،ةمد|}ا A@ نو�تو Vf|}ا لعفل صرفلا 

ادغو - ومنتل - صالخإب مويلا شِع كلذل بP}ا نم ن[رخالا بولق A@ ش�عj ةمصب كefي
ً

 

اعدفض ھب�نزلا حبصيل ةق[رط عرسأ نإ ! هرش مويلا ىفكي .ھسفنب متyvس
ً

 Bنأ و tش�ع 

 .ةب�نزك ةظP} ل$ صالخإب

 

 ؟هوجرن ام ققحن ملو انرّصق ول اذام

 باس�كا A@ ةيفاقث ةlرجت ،ة[وlرت ةقلح درجم لشفلا .قلقت الو روظنملا �¯ع ظفاح

 ةيقيقP}ا ةآرملا èA ةم[ز�لا امن�ب ا�ملعj ال زونك كنم جرخي كسفن �¯ع pfصلاو ةمكP}ا
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 يأ نع دعتhتو ملس�سj ال نا كيلعف ةيقيقP}ا كسفن �©إ قدصب اyvف رظنت دق ·¶لا

اقداص ش�ع ف[زلا وأ عاد|Oل ةلواحم
ً

 .هوجرت ام �©ا ءاجرلاب لصتسو تنأ امك 

 

ف دق لمألا نأب ترعش ول اذام
ُ

 ؟دق

اقح عيضي ال لمألا
ً

 ةي�لإلا ةلادعلل ي(اÛvلا راصتنالا A@ ةقثلاو ناميإلاب A¯حتلا كيلع لب 

طاحم نو�ت دق .يدبألا Vf|}او
ً

 نكل ، تابقعلا نم ديدعلا كنع فلختتو راغص ءادعأب ا

 ام لعفتل كدناسj كفص A@ نو�لاو ملاعلا اذA B@ ةيقيقP}ا ءايشألاو ةVfبكلا ءايشألا

 .هللا كنم هد[ري
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  عبارلا لصفلا
 ةفصاعلا تقو مالس 

 انعفد �©إ فدËv نكلو ،هللا نlVو ان¼يب زجاح عضو �©إ ا��جاون ·¶لا تاlوعصلا فدËv ال

ارداق ملأتملا ص|çلا نأ امك ،ھيعارذ نVب
ً

 لامتحالا �¯ع م�عيjçÚو ن[رخآلا ة[زعj �¯ع 

امئاد كانB نأ كردن نأ انيلع كلذل ملألا A@ ةصا|}ا ھتpfخ �¯ع ًءانب
ً

 مالسلا نم تاطحم 

 .ملألا ةفصاع طسو

 نع رظنلا ضغz .نايحألا ضعA z@ ةبعص نو�ت نأ نكمي ةايP}ا نأ A@ كش كانB س�ل

الكش ھجاون نأ متdPا نمف ، بور�لا انتلواحم ةlوعص ىدم
ً

 موي ل$ ةاناعملا لا�شأ نم 

اب[رقت
ً

 @A zةرمدم ل$اشم ھجاونس نايحألا ضع. @A ثكVf لماعتلا �©إ رطضن ، نايحألا نم 

 بعتلاو راسلا Vfغ سقطلاو لافطألا دنع لاعفنالا لثم ةطيسz تاقياضم عم

امومع ةايP}ا وأ لمعلا A@ ةيمويلا تاطابحالاو
ً

. 

zسلا نع رظنلا ضغhا$ لقثت نأ ةاناعملل نكمي ، ةروط|}ا وأ بBدقفن انلعجتو لب انل 

اقرط كانB نأ ع(ارلا نم .لمألا
ً

 اندعاسj نل ·¶لا ةاناعملا عم لماعتلا ا�لالخ نم اننكمي 

 .حرفلاو مالسلا انل بلجت نأ لعفلاب اÛvكمي لب ، بسحف ءاقبلا �¯ع

 :ن[رخالا نم ةدعاسملا بلطا .1

اضيا اناو اv@كترن ·¶لا ةVfبكلا ءاطخألا دحأ
ً

اVfثك ا�لعفا 
ً

 �@ جرحتنو لم�v ةاناعملا دنع وBو 

 ·&ف ةالصلا ق[رط نع ¦¶حو ضعz لاقثأ انضعz لمحن نا انيلع ي(ابحأ .ةدعاسملا بلط

 ·¶لا ةليللا A@ .ةاناعملا pfكأ لمحت �¯ع اندعاسj نأ نكمي قدصي ال ل�شz ة[وق ةادأ

ا$الم لسرأو ھيبأ �©إ عوسt �¯ص ، ھتوم تقبس
ً

 )43:22اقول( ھ[وقيل 
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 لمح A@ ةدعاسملا برلا نم بلطا .كلجأ نم ةالصلا كتلئاعو كئاقدصأ نم بلطا

 كحنمتس ،يفتخت ال دق كل$اشم نأ نVح A@ .نVنمؤملا ةوخألا نم ةدعاسملا بلطا .كبيلص

 .ا�عم لماعتلل ةمعنلا

 :ةصرفلا عيضت ال-٢

 امدنع .ةميظع ةيدB نو�ت نأ نكمي ةاناعملا نو�تس انBو ملألا ةي¼ب دادعتسالا انيلع

 ھتلاسر A@ سلوب .عمجأ ملاعلل ليجنالا لمحو ھتلاسر A@ ةكراشملل برلا انوعدي ، ملأتن

 ، مكلجأ نم يمالآب حرفأ انأ :لوقيف ملألا ةوق ىدم نع ةركف انيطعt ، ·¥'ولو$ لBأ �©إ

 ·¥'ولو$( .ةس�نكلا يأ هدسج لجأ نم حيسملا قيض A@ صقني ام لمكأ يدسج A@و

(24:1) 

 ديكأت ل�ب اذBو .ةلما$ Vfغ عوسt مالآ نأ لوقي سلوب سtدقلا نأ ودبي دق ، �©وألا ةلBولل

 ءاضعأ$ .انل ءامسلا باوبأ حتفو حيسملا انادتفا ھتمايقو ھتومب .ھم�ف بولطملا وB س�ل

@A ةكراشملل نووعدم تنأو انأ  )ةس�نكلا( يرسلا حيسملا دسج @A ھتدعاسمو برلا مالآ 

@A لل .ءادفلا لمع ليصوتhو ة[رش tُفرع Bملألاب اذ @A ملاعلل ليجنالا ةلاسر لمح 

 .انرودب مايقلل نآلا انوعد[و ھلمعz ماق دقل .ميظع فرشو زايتماو ةيطع وBو انب طيdPا

 !ةصرفلا اوعيضت ال اوبBذإ

 :دبألل رمتسj نل ةاناعملا -٣

zا فورظلا ةوسقو كتاناعم ءوس ىدم نع رظنلا ضغdPنلف ،كب ةطي jدبألا �©إ رمتس. 

 اذB ي1دعاس دقل .تومت امدنع وأ ةايP}ا هذA B@ يفتختس ا�vأ امإ .ةتقؤم ةاناعملا ل$

 ، كلذب رعشj ال دق كنأ نم مغرلا �¯ع .ةياغلل ةبعصلا تاقوألا ضعبب طيسhلا كاردإلا

اموي ·&ت¼تس كتاناعم نأل حاترا !! كسفنل لق
ً

 .ام 
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اضيأ
ً

 .ھتلاسر A@ ھتدعاسمل ةصرف برلا كحنم[و ملعتلا A@ ةديدج تايادبل ةطقن ا�لعجا ،

 انتاناعم �©إ رظنن نأ ملعتن نأ لقألا �¯ع اننكمي لب سامP}ا اذuv نو�ن ال دق امن�ب

 .ةنعل تس�لو ةصرفك

 ةيدبالا ليلا$أ �©ا لوصولا-٤

ادج بعصلا نم ھنأ نم مغرلا �¯ع
ً

 ةاناعملا نأ الإ ، ملالا طسو انرورم ءانثأ اندعاسj نا 

 ء·¥Ã يأ نم دودح الب مظعأ كانB انرظت¼ي امو ليلا$الا �©إ لوصولا A@ اندعاسj نأ نكمي

اب[رغ سلوب سtدقلا نكي مل .ھليختن نأ نكمي
ً

 لBأ �©إ ھتلاسر A@ انركذ[و ، ةاناعملا نع 

 انل دكؤ[و .)17:8 ةيمور( ام اًموي ھعم دجمتن فوسف ، حيسملا عم ان�ناع اذإ اننأ ةيمور

 مالآ نأ pfتعأ انأ :ةايP}ا هذA B@ ا�لمحتن ةاناعم يأ قحتسj انرظت¼ت ·¶لا ةأفا�ملا نأ اًضيأ

Bا تقولا اذ{Pا©A ال jا عم ةنراقملا قحتسdÚ18:8ةيمور( .انل نلعيس يذلا د( 

  : هللا ةئ�شم مامتإ -٥

@A حVابلاغ اننإف ، ةملؤم ةاناعملا نأ را�نإ نكمي ال ھنأ ن
ً

 .ا�ضفرب اًماليإ ãfكأ ا�لعجن ام 

 نأ نكمي .ميظع مالس �©إ يدؤي نأ نكمي اBرابتخاب برلا انل حمسt ·¶لا تاlوعصلا لوبق

اقح كلذ ·±ع1 اننأ \ ر�ظنل ةصرفلا اًضيأ انل رفوي
ً

 نم ."كتÅيشم نكتل" ، A¯صن امدنع 

 برلا عدن لب ، بسحف انمالآ نم د[زن ال اننإف ، انق[رط A@ يjأت ·¶لا ةاناعملا ضفر لالخ

tاننأ فرع �vل$ لبق ھتدارإ عابتاب طقف مت Ã¥¨. 

 كدعاس�س ةطيسhلا تارا$ذتلا هذB نأ الإ ، ةبعص نو�ت دق ةاناعملا نأ نم مغرلا �¯ع

 امم ãfكأ ةاناعم اًدبأ يطع1 نلف ،كلذب رعش1 ال دق ھنأ نم مغرلا �¯ع .ا�عم لماعتلا �¯ع

 برلا �¯ع دمتعاو ةرم ل$ A@ دحاو موي ذخأ A@ رمتسا .)13:10سوثنرو$١( ھلمحت اننكمي

اضيأ أدب�س نكلو ،ةلمتحم كب ةصا|}ا نابلصلا لمح طقف دجت نل .ةدعاسملل
ً

 @A 

 .كتاناعم طسو A@ ¦¶ح بيPÚلا برلا مالسz روعشلا
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 ةمتا#"ا

 ءادفلاو صال|}ا ق[رط انل حتف امم ،اناياطخ لجأ نم بيلصلا �¯ع عوسt برلا ملأت دقل

اعيمج اننكل ،اuv رمي نأ انم دحأ د[ري ال ء·¥Ã ةاناعملا .ةاط|}ا نحن
ً

 ام تقو A@ ا�ل ةضرع 

@A نا ¦±عمب .انتايح Bتخن فوس تقو كانpf ةاناعملا zنا لضفألا نمف رخأب وأ ل�ش 

ايلقع دعتس1
ً

ايفطاعو 
ً

ايحورو 
ً

 .�¯مع ل�شz كلذ �¯ع كدعاسVf tغصلا ب�تكلا اذBو 

Bل jسVf @A انايحأ ودبي دق ؟نآلا ةاناعملا لالخ نم بعص ق[رط
ً

 قفألا A@ حولت ةيا�v ال ھنأ 

امئاد كان�ف - لمألا دقفت ال نكل
ً

 �vانمؤم تنك اذإ ، ةيا
ً

امتح لخدت�س كلذب 
ً

 ¦±غلا ان�لا 

@A د�شملا. 

 ءاوس ،ةاناعملا نم ةيلاP}ا كتلاح بhسz مونلا A@ ةل�شم ھجاوت تنك اذإ لاثملا ليhس �¯ع

كذتف ،ةيحور وأ ةيفطاع وأ ةيدسج تنا$
َّ

 ءاجرلا لئاسرو هللا ةمل$ A@ انل ·¶لا دوعولا ر

@A ركذتو كلخاد @A حVيسملا ناميإلا بلق نأ ن!A اضيأ و�ف ، ملألا لوح رودي
ً

 قلعتي 

 عيطتسt ىذلا هدحو وBو قلا|}ا و�ف ةليمج ا�لعج[و ةروسكملا ءايشألا هللا ذخأي .ءادفلاب

 .ھتقيلخ داefسا

 بعص فقوملا نو�ي دق هVfغ وأ ءاlولا بhسz ،كتاناعم ھجاوتو شارفلا A@ يقلتسj امن�ب 

ادج
ً

ابعرمو 
ً

ايساق ودب[و - 
ً

اضيأ 
ً

 بعرم انورو�ب رورملا نا A© اولاق ي(اقدصأ نم Vfثكو – 

ائ�ش اÛvم دلويس كتاناعم نأ كل لاقي نأ بعص اذB طسو �@و ةبعص ةlرجتو
ً

اليمج 
ً

!!. 

 برلا لوقي ،ةعونتم براجت A@ نوعقت امنيح حرف ل$ هوبسحإ" لوق[و انملعt باتكلاف

ابلاغ نورمي ھنوبحي نيذلا كئلوأ نأ نم مغرلا �¯ع :ھتمل$ A@ قP}ا
ً

 ملالا ن الإ ، ملألاب 

اتقو نو�ي دق
ً

 �©إ مالظلاو ملألاو توملا لوحتي ، ةاناعملا تاقوأ A@ .برلا بلق نم باefقالل 

اءزج نو�ت امدنع رونو ءافشو ةديدج ةدالو
ً

 .ةيحيسملا ةصقلا نم 
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لا Aِ@" ، عوسt لاق ، 33:16 انحوي A@ أرقن ةاناعملا عقوتن نأ انيلع نVنمؤم نVيحيسمك
ْ

لاَع
َ

 ِم

�َيَس
ُ

ل ُنو
َ

ك
ُ

أ :اوُقِث ْنِكلَو ،ٌقيِض ْم
َ

ن
َ

ق ا
َ

غ ْد
َ

ل
َ

لا ُتْب
ْ

لاَع
َ

 ةليمج ةرابعz ةرابعلا هذB عzات ھنكل ، "َم

 امدنع عjçÚأ نأ بجي اذامل ؟اذامل لءاس�ت دق ".عjçÚّ" ملاعلا تبلغ دق انأ :لمألاب ةئيلم

 توملا لالخ نم ملاعلا عوسt بلغ دقل :اذB وB باوÚ}ا ؟ةياغلل ةديدش يjاناعم نو�ت

 .كتاناعم A@ اوجرت نأ كنكمي ،بيلصلا �¯ع ھلمع لضفب .بيلصلا �¯ع ھنم ى1اع يذلا

 .جيuv نا�م �©إ كب يjأيس وBو ،رشلا �¯ع برلا رصتنا

 

 كتاناعم نأ كعم قفتا .انصلخم برلا تامل$ A@ ة[زعj دجتس ،كتاناعم مضخ A@ ¦¶ح 

 - كملأ A@ كعم نزحي وB – تقولا اذB لالخ كت[وقت �¯ع برلا ةردق نكل ،ةملؤم نو�تس

 كتاناعم طسو A@ فش�كت فوس .ةروسكملا بولقلا ãfكأ ¦¶ح ديمضت A@ دعاسt نأ نكمي

 مدختس�س ھنا قث ،كتايP} برلا ةطخ �@ قثاو تنأو مانت .مظعأ دجم نع ةيلاP}ا

 .كتايP} ا�مسر ·¶لا ةي�لإلا ةصقلل عوض|}ا لخاد تنأ املاط O|Vfل ةاناعملا

 

انايحأ A¯ع بعصي .يفعضو ي½اذعو ¦¥%رم A@ ·±م ب[رق نك براي ( ةالصلا هذB �*م �¯ص
ً

 

 ل$ لمعjو امئاد A*م كنأ فرعأ نأ ح[رملا نم نكل ، ةايP}ا نم ءزج ةاناعملا نأ لوبق

اعم ءايشألا
ً

 يذلا ءاجرلا رارمتسإب يمامأ عضو ، ةبعتملا KAور ددج كلذل .Vf|}ا لجأ نم 

 )نVمأ ، دئادشلا pf @Aصلا �¯ع ةوق ·±يطعxو ةايP}ا ددجيف ديدج موي ل$ �@ يjأي

 

 ال ةيلاP}ا كتاناعم ىرت نأ وجرن .كتايح A@ هللا ةبحم عاسjاو ءارثو قمع ىدم pfتخت دق 

Ã¥·اب ةنراقم ءdÚبقتسملا د¯A نلعيس يذلا @A نأ كنكمي ،كتاناعم طسو يفف .ءامسلا 

 اذA B@ ةملؤملا ةحيبقلا ةاناعملا ذخأي  وB .يدافلا بآلا لمعz ثhش�تو هللا ديب كسمت

ارشz ھلعجو ضرألا بارت ذخأ دقل Ó}اصلا ان�لإ .لامج �©إ ام ةق[رطب ا�لوح[و ملاعلا
ً

 . 
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 �©إ ا�لوحتو ·¥ç|àلا ىملاو ي½اذع ذخأت فوسو .ء·¥Ã ال نم ءارض|}ا ضرألا عنص دقل

 بhسz ؟ةياغلل ةديدش يjاناعم نو�ت امدنع عjçÚأ نأ بجي اذامل ؟ا اذامل.ةنيمث رBاوج

 بيBرلا ىذألا ¦¶ح مادختساب دعxو كلجأ نم ھنإ .كملأ A@ كعم وB .عوسt برلا دوجو

الما$ رسك امو ، ليمج حيبق رمأ ل$ وB ام لعجيس .دبألا �©إ ھل ضرعتت يذلا
ً

 نم ھميقي 

ايح ھلعجيس تيم وB امو ،دجم �©ا ھلوحي لداع Vfغ وB امو ديدج
ً

. Bو كلذب دعو وBو 

  !عjçÚو برلا رظتنأ ،هدعو A@ قداص

 

 مي!اربإ قيفر سقلا

Murrieta, CA \] مس°د ٢٣�� ٢٠٢٠ 


