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 سر(فلا

 

 ةمدقملا

 

 !!ناسنالا ةكلمم مأ هللا ةكلمم :لوألا لصفلا
 ةطلسلا مو/فمل ي,اتكلا روظنملا                                      

 

 ةمكا>;ا ةيسايسلا ةطلسلا : ى4اثلا لصفلا

 !!رشEلا رايتخا مأ هللا رايتخا                            

 

 

 ٢٠٢٠ ماعل ةيسائرلا تاباختنالا عارص : ثلاثلا لصفلا

 UVمع لاثمك                                      

 

  ةمتاW;ا

 

 



 3 

 

 ةمدقملا

 عارصب ءاBCناو ةيملاع ةحئاجب ةيادب ٢٠٢٠ ماع 45 ةبعص ةيخ/رات ةلحرمب ملاعلا رمي

 رئاصم 45 اXمكحت 45  اVCع فرع امو اBCناTم ثيح نم ،ملاعلا 45 ةلود NOكأ 45 داح HIJايس

 45 ةيسايس ةطلس ngعأ ھنإ اkCف مكاhiا fgا رظن/و ،نامزلا اذ` 45 ضرألا بوعش نم ZOثك

 ھلt ملاعلا بقyO/و ،بصنملا اذ` ngع تاونس عrرا لt يrاختنا عارص ثدحي اذXلو ملاعلا

 نكلو تاعارص نم رودي ام دحأ فرع� ال ضيبالا ت}بلا س}لاوt نع ديعrو ثدحي ام

 ZOبك ماسقنإ ب�س ناtو ةدش� ماعلا اذ` ZO 45ثإ ىذلا لاؤسلاو ةياVCلا 45 زوفي نم فرع�

 ةيس��hاو ةر��لا ثيح نم ةيك/رمالا ةفاقثلاب اVCم طبترت �Jلا ��حو  ةيك/رمالا ةرسألا 45

 الوح ناt ضيبألا ت}بلل يrاختنالا قابسلا 45 باختنالا قح مkCطع�و اkCلع اولصح �Jلا

 ةطلس ngعأ ا�Cأل ملاعلا راظنأ طحم اT/رمأف كش ال�و ،ةسايسلاو نيدلا نZب ةقالعلا

  .نالا ��ح ةيناس�إلا ةراضhiا خ/رات 45 ةيسايس

tع ةسايسلاو نيدلا عارص ناng لا متو هدشأyOحيسملا د�¢ و` بمارت بخت�ي نم نا ج/و 

 حيسملا دض ندياب بخت�ي نمو اT/رمأ اkCلع ت}نب �Jلا ةيحيسملا ميقلاو لئاضفلا رش�لو

 لالخ نمو !!نيدلا دض وا عم امVCم لt ن/ركسعم كان` حبصأو اT/رمأ 45 رورشلا رش�لو

 عم قفتي نزاوتم ىأر عضنو ةحاسلا ngع تZOثأ �Jلا راTفألاو ءارآلا ضرعتس� باتكلا اذ`

tف نيدلا رودو ةطلسلا عارص نع هللا ةملkC؟.ةسايسلاب ھتقالعو ا 

 سول�hا ةوقو ةطلسلا لجأ نمو ZOبك نمث سانلا عفدي رش�لا 4g مكحتلا لجا نم ھنإ ىرن

 عفادي ��ح وا اC® ىداني ��لا ةيقالخالا اياصولا لt ناس�الا رسكي نا نكمي شرعلا ngع

 ءالؤ` دمتس� فسألا عمو ،ن/رخالا طسو ا̀زكرمو تاذلا 4g ةوقلا نع ثحبلاف ،اVCع

 عفانملاو لاملل م̀رئامض اوعاب نيذلاو قhiا لوق نع نZتماصلا نم م�Cاطلس نZفر�°تملا

 نا نوعروتي الو NOلا بوث نوس�ل/و نيدساف م�Cا نوtردي مXسفنا م̀و ةيص²±لا
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 الو يصخشلا م³CوTلم لب هللا توTلم س}ل نكل توTلملا ةمدخو هللا دجم نع اوملTتي

 4g نمكت ةيسµرفلا حورلا هذ` دجت روصعلا NOع نكلو مXسفنا نوقدصي فيك فرعا

  بوعشلا رئاصمب مكحتتو رش�لا ngع دوس� ��لا نكامالا ةقورا

 

  نوفّرع� سرجنوTلا ءاضعأ نم ةئملا 45 88 ّنإف ،ثاحبألل يZOtمألا "ويب" زكرم بسحب دجن

 نZبخانلا فصن ّنأ اودجو  .IJ½املا ماعلا يرجأ عالطتسإ بسحب ،نZيحيسمك مXسفنأ

اب/رقت نZيكZOمألا
ً

نأ نونمؤي 
ّ

 ةي�يد تادقتعمب عتمتي" نأ بختنملا س}ئرلا ngع بجي ھ

 بجي ةيموhiTا تاسايسلا ّنأ نZيكZOمألا ثلث ىري اميف ،ةتباث ةيقالخأ ئدابم وأ "ة²¿ار

 بزhiاو يطارقميدلا بزhiا يرمتؤم نZب عارصلا انيأر دقو .ةي�يدلا ميقلا معدت نأ

 نZنيدتملا ةلامتسا ةلواحمو ،ةي�يدلاو ةيناحورلا لئاسرلاب نÂ�Zدملا يروXم�hا

قوتملا نم ناtو ناT/رمالا
ّ

 بسحب ،ةطلسلا ngع عارصلا 45 تايناحورلا ةNOن دعاصتت نأ ع

ارظن ،نZللحم
ً

 hiمألا ةجاZOيكZإ نfg ا كلذ ز/زع�hدل بنا�ÄCامدع� ،م tءا�و ةأطو تنا 

tادج ةليقث 19- ديفو
ً

 .صË² فلأ 170 نم ÈOكأ ةافو fgإ تدأو ،مkCلع 

ايباتك توTلملا موXفم نع ةلماش ةرظن ىÍOس باتكلا اذ` لالخ نم
ً

ايتو`الو 
ً

 لTش� 

الدج ÈOكألا لؤاسÎلا ngع بيجنو رصتخم
ً

 ؟يDاسDإ ما BCلإ رايتخا ما@?<ا رايتخا ل; 

 لواحنو ،�Ðلا رايتخا ھنا مأ تاباختنالا وأ ةرطيسلاو ةوقلا ق/رط نع مكاhiا ي�أي ل`

 .تاعارصلاب nÑم ملاع طسو 45 ةنزاوتم راTفأ ميدقت

 مي`اربإ قيفر سقلا                                                                                                           

  ٢٠٢٠ تاباختنا                                                                                                             
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 :لوألا لصفلا

 !!ناس4الا ةكلمم مأ هللا ةكلمم 
 ةطلسلا موXفمل يrاتكلا روظنملا

 سرادم نZيتو`اللا نم ZOثك عض/و توTلملا موXفم  ZOسفت 45 باتكلا حارش فلتخي

 45 ش}ع� ل` ÔÕوأ �Óعمب !!ناتكلمم مأ ةدحاو ةكلمم 45 ش}ع� نحن ل` لوح ةيZOسفت

 دجوي الو لصفلا اذ` 45و ةدحاو ةكلمم 5× مأ ناس�الا مكhi ىرخألاو Ö عضخت ةكلمم

 يأرلا عضنو راصتخإب ةيضقلا هذ` لوح ةيباتكلا راTفألا حرش لواحنو امVCيب لصف

 اذ̀و ةايhiا هذ` 45 رئادلا عارصلا ZOسفت 45 اندعاس� ام و̀و ةياVCلا 45 نزاوتملا يrاتكلا

 ھب ىرن ىذلا روظنملا ngع رثؤت ةيتو`اللا مي`افملاف باتكلا اذ` ةباتك نم ضرغلا و`

 .ثادحألا
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 مكحي ھنأو ھلt ملاعلا مكاح و` هللا نأ ملع� ةيحيسم ةديقع 5×1 نZتكلمملا ةديقع

 لثم/و اذ` يديقعلا ركفلاب نZ/رثوللا ظفتح/و .ملاعلا ةكلممو هللا ةكلمم يأ نZتق/رطب

  .نوي�يفلاTلا ضع� رظن ةXجو

 دمتعاو ،ZOبك لTش� نZتكلمملل ةيلصألا رثول نترام ةديقع ليدعتب نفلاt نوج ماق دقل

� ةفلتخم رظن ةXجو دد�hا نوي�يفلاTلا ضع�
ُ

  transformation.لوحتلا مساب فرع

اقفو
ً

 .ناTم لt 45 ثدحي ام لt هللا مكحي ،نكامألا نم ZOثك 45 ، نZتكلمملاب رثول ھفصي امل 

 وأ "نZتفلتخم نZتوق" مادختساب ىرخأ نكامأ 45 وأ "نZتكلمم" ـب ھفصي ام 45 كلذ لعفي

 توTلم اkCمس�  ىرخألاو ) نوناقلا( ةعµرشلا توTلم ام̀و مكåiل نZتفلتخم نZتق/رط"

  )حيسملا(ى�اثلا مداو  )قول²¢ا(لوألا مدا .ةمعنلا

 توTلملا نع  جرو�رام 45 ھتبطخ 45 رثول ةركفل ةض/رعلا طوطh²ا ÔÕوأ نم ةدحاو دجن

 .اVCم لt تحت عيم�hا عضوو ةيضرأ تاموTح وأ "سوتروأ" 3  أش�أ هللا نأ ركذو ، IJ½رألا

 .ةيلئاعلا وأ ة/رسألا ھيمس� امو ، ةيس�كو ، ةيندم ةموTح   5×و

 ةيفيك ميلعتل رثول اXمدختس� �Jلا جذامنلا نم ديدعلا نم ةدحاو 5× ناتكلمملا ةديقع

 ام لt ةيضرألا ةكلمملا نمضتت .)ديدج دXع(ليجنإلاو )ميدق دXع(ةعµرشلا نZب Zìيمتلا

 فّرع� ، ةس}نكلا 45 كلذ 45 امب ، ةكلمملا هذ` 45 رب لt .انساوحو انلقع ھفرع� نأ نكمي

 ةكلمملا هذ` 45 .ضرألا ءاBCنأب ÐJت�يس ھنأ سلوب لوقي يذلا يدس�hا NOلا ھنأ ngع رثول

 )4 :2 ةيمور( سانلا لt لوقع 45 ھعرز يذلا سومانلاب هللا مكحي

 لt لعف/و فرع� ةرhiا ةدارإلاو لقعلا عم هدحو ناس�إلا نإ ةكلمملا هذ` 45 رثول لوقي

 .ضرغلا اذXل نا/رورض سدقلا حورلا وأ سدقملا باتكلا دوجو مزلتس� ال .ð5راh²ا NOلا

 )ةرح ةدارإلا ، 18 ةلاقم ، جروبمسكول ناميا نوناق(

 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Two_kingdoms_doctr 



 7 

اZOثك بابشلا ةنسلأ ngع ددyOي ىذلا لاؤسلاو
ً

 سدقلا حورلا ھب دشري ام ل` : مايألا هذ` 

 لمع ناو ñgقاولا انملاع 45 ثدحي ام نZب ةقالع دجوت الو هدحو حيسملاب ناميإلا و`

اديع� يأ  !! نالاو ان` س}لو ى�ألا توTلملا 45 مكحيس حيسملا
ً

 لثم ةيضرألا ةكلمملا نع 

 اندوجو ب�س و` ام ÈOكا �Óعم�و نالا ملاعلا اذ` نم ةدئافلا امو ؟ضرألا نع ءامسلا دع�

 تو`ال ام�رو ؟قyOحيس ملاعلا اذ̀و اkCف حيسملا كلمي ة/وامس ةكلمم د/ري هللا ناt اذا

 رومأ ىلوألا ةل̀ولل ح/ري ضرألا يف ملاعلا ةنيدمو ءامسلا يف هللا ةنيدم نZب لصفلا
 توTلملا كان̀ املاط ضرألا ngع ان̀ ءانعلا اذامل لءاسÎن انلعجي نكلو اkCلع عراصتن ةZOثك

  ؟؟ ىقبالا و̀و يوامسلا

 دوجولاب طبتري ءامسلا 45 دوجولا نكلو مع� ءامسلاو ضرألا نZب قرف كان` نا ةباجالاو

 ةيدبألا نZب قرف كان` نا رليك ميت لوقي اVCم دبال ةيدوجو لحارم هذXف ضرألا 45 الوأ

 توTلملا ءانبأ نكلو ىدبا دوجو ھل نوTيس ىرش�لا س��hا عيمجف يدبألا دوجولاو

 ىدبا دوجوt ميhòiا 45 م`دوجو نوTيس ملاعلا ءانبأ امن}ب ءامسلا 45 م`دوجو نوTيس

اضيا
ً

.  

اتقو (R2K) نZتكلمملل )نZيلاTيدارلا وأ( حالصإلا ةاعد �óIمأ
ً

ال/وط 
ً

 ر/وصت ةلواحم 45 

tع نفلاng ةيضقلا هذ` 45 رثولل سمحتم ذيملت ھنأ.  

امومع كلذ لعف دقف نZتكلمملا ةغل نفلاt مدختسا امن}ب نكل
ً

 دح fgإ ةفلتخم فاد`أب 

طاش� ÈOكأ n5معلا ھفقوم ناtو ام
ً

 ةلودلا تازواجت نم ةس}نكلا ةيامhi نفلاñg tس .ا

 عتمتي ال ÓJمزلا ملاعلا نكل ، ةلودلا هاجت ö5ور ماyìلا مÄCدل نZيحيسملا نأ ngع ديكأتلاو

 نكلو ةغللا 45 ھباشÎلا ھجوأ نم مغرلا ngع  .رثول  ركف يف امك اC® عتمتي �Jلا ةيلالقتسالاب

 ديلقتلا ةيبلس نZب قيمعلا ضقانتلا ZOسفت 45 فالتخالا اذ` دعاسµو فلتخم دوصقملا

 نZب ÔÕاولا HIJايسلاو ù5امتجالا طاش�لل ø5/راتلا طمنلاو ةلودلا هاجت يرثوللا

  .reformation نZيحالصإلا نZيحيسملا
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 ةZìمملا ةيحيسملا تامامت`الا نأب ھتعانق تلTش دقف فينج 45 نفلاt رود دكؤي خ/راتلاو

 عمت�¢ا 45 ةيحيسملا لئاضفلا ز/زعتب نومزلم ةاضقلا نأو  ةماعلا ةحاسلا 45 مXم رود اXل

 ةي�يفلاTلل نيددشÎملا يأ ةåiصملا ةيسكذوثرألا تايص²±لا كلذكو نفلاZì tم/و

 ملاع رBCش� .ضرألا ngع ةيXلإلا ةيانعلا لمعو صالå²ل يûادفلا هللا لمع نZب حوضوب

 باتك ددح دقو ،ةديقعلا هذ` حيضوتب صاخ لTش� ليفليم وردنأ يدنلتكسالا تو`اللا

 .ةيس�كلاو ةيندملا تاطلسلا تالاجم حوضوب ي�اثلا يدنلتكسالا ناميالا تافاyOعا

 حالصإلا موXفم اًضيأ دروفرذار ليئومص لثم رابكلا نويسكذوثرألا نويتو`اللا مدختسا

 لالخ نم ZOبك لTش� ةديقعلا نZت/روت س}س�ارف روط .نZتكلمملاب ةصاh²ا تاåiطصملاو

 ھتناTمب ö5ورلا توTلملاو ، ملاعلا قلاخو يدبأ ھلإt حيسملا عضوب ÓJمزلا توTلملا ط�ر

  .ة/رش�لا يدافو دسجتملا هللا نبا هرابتعاب

 

 .ةس}نكلل ةيجراh²ا ةموhiTا ةلأسم 45 نZ/رثوللا نع ةديقعلل ö5الصإلا قيبطتلا فلتخا

tرثوللا نا/Zضار نZجو 5×و ، ةس}نكلا ةرادإ 45 مكحتلاب ةلودلل حامسلا نع نX45 رظن ة 

 ةكرhiا تعبتا كلذ عمو ماع لTش� .سوتسارإ ساموت اXكراش ö5الصإلا ملاعلا

 45 امب ، ةس}نكلل ةيجراh²ا ةرادإلا ميلس� مدع ngع رارصإلا 45 نفلاt ةدايقب ةيحالصإلا

 .عمت�¢ا ةس}نكلا دوقت نا ضورفملاف ةلودلا fgإ �ýIJكلا نامرhiا 45 قhiا كلذ

 TODAY CHRISTIANITYةلجم 45 ھل ئرج لاقم g 45$يسملا ركفملا  ED STETZER لوقي

 لوح بورhiا اياÔi ءاوي,و ءاسك,و ماعطإل نورXظي امدنع نZيحيسملاب بيحyOلا مت}س(

  مX`اوفأ 45 س}لو مC®ولق 45 م³Cديقع� نوظفتحي م�Cأ املاط .كلذ ngع مXعي�±�و ملاعلا

 ل`اجت متي انXف  ةيساسألا ةيحيسملا تادقتعملا نع اوثدحت اذإ نكلو - مC® بحرم م�Cإف

انايحا ةدايقلا ءاضرإ لجا نم ليجنإلاب ةزاركلاو ةلاسرلا
 ةيسايسلا ةحاسلا 45 دجنو 2ً

 
2 https://www.christianitytoday.com/edstetzer/2017/september/this-dogma-wont-hunt-feinstein-durban-sanders-and-
new-relig.html 
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 بزhiا نم خويشلا سلجم ءاضعأ دحأ    .Dianne Feinstein  نم ثدح داقتنا ثدحأ

 )ةرXش ÈOكألا( داقتنالا عبطلا�و ةيضاق نوTتل بمارت نم ةËiرملا تدقتنا ىطارقميدلا

 نZب عارصلا ىدم fgإ هابÎنالا تفلت م³Cاقيلع� نإف تالاhiا عيمج 45 .زردناس ي�ZOب ةيضق

 ةدايقلا رايتخا ةيلمع 45 نيدلا ةيم`أ نع لؤاسÎلا نع سانلا أدب/و راس}لاو نZميلا

 راركتلا نكلو ةي�يدلا ھتادقتعم س}لو ةينXملاو ةيفاyOحالا ngع ZìكyOلا ngع دبال نولوق/و

 .مويلا ةي�يدلا تادقتعملاب نوTسمتي نيذلا كئلوأل قلقلا ب�س� أدب ثدحي هدXش� يذلا

 ةرئادلا 45 ضاق بصنمل بمارت ةËiرم ، ت/راب J/يإ fgإ موللا نياتش�يف تXجوو

 جرخت الئل .اXلخادب "ٍلاع توصب ش}ع� ةيكيلوثاTلا ت/راب ةديقع" نإ ةلئاق ، ةع�اسلا

t³املCايب قايس كيلإ ، قايسلا نع ا�Cا: 

 

 نإف ، نوملع� امك - ةياغلل ح/رم ZOغ روعش� اذC® بنا�hا اذ` 45 انم ZOثكلا رعش� اذامل"

 ھتديقع ھل نإف ، نيدلا ناt امXم ھنأ دقتعأو .نافلتخم نارمأ ام` نوناقلاو ةديقعلا

 يذلا جات�تسالا نإف ،ةلاhiا هذ` 45 ھنأ دقتعأو امامت فلتخم نوناقلا .ةصاh²ا

 امدنع قلقلا ZOثي اذ̀و ، كلخاد 45 ٍلاع توصب ش}ع� ةديقعلا نأ و` ءرملا ھصلختس�

  ". دلبلا اذ` 45 تاونسل سانلا نم ZOبك ددع اC®راح ةZOبك اياضق fgإ قرطتت

 

 ةعومجم وأ ةديقع" ا�Cأ ngع Merriam Webster سوماق  ةطساوب ةديقعلا ف/رع� مت

ايمسر اkCلع صوصنملا قالخألا وأ ناميإلاب ةقلعتملا ب`اذملا نم
ً

 ةس}نكلا اVCلع� �Jلاو 

 دئاقعلا ثيح نم نونمؤملا اkCلع رقتسإ ءايشأ هذ` ىرخأ ةرابع� ،J/سر لTش�

  .تادقتعملاو

 ،ممألا ýIJسؤم نم ديدعلا 45 ٍلاع توصب تشاع ةديقعلا نأب لوقلا اذ` انركذي ام�ر

اضيأ انركذي دقو
ً

اقلطم زوجي ال" ھنأب ةدحتملا تايالولا روتسد نم ةسداسلا ةداملاب 
ً

 بلط 

 ."ةدحتملا تايالولا لظ 45 ةماع ةقث وأ فظوم يأل تال̀ؤمك ÓJيد رابتخا يأ
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  :ةيمانتم ةل0شم ةسايسلاو ةديقعلا

 ام�رو ةیبزحلا وأ ةيسايسلا ةيعجرملا مأ ةي�يدلا ةديقعلا دXشملا ngع دوس� ىذلا نم

 قارعلا نZب ةیمالسإلا ةلودلا ميظنت لواح امك يیسایسو يدیقع ماظن يف جمدلا متي

امكحو ةديقع ملسأتم عمتجم عنصو ا/روسو
ً

 خ/راتلاو عµرذ لشف دقلو ةطلسو ةعµرش 

 .كلذ ngع د`اش

 ÈOكألا رمألا نكل ، ةلودلا نع ةس}نكلا لصف لوح نالا ��حو خ/راتلا يف شاقنلا رمتسµو

ت �Jلا ، ت/راب ي�وJ t/يإ .نياتش�يف نايب قايس و̀ ان̀ قلقلل ةراثإ
ُ

 ةعماج 45 نوناقلا سّرد

 ىداني نم لTل باوجتسالا نم ديد�hا طh²ا اذ` 45 تعقو �Jلا ثدحألا نم 5×و مادرتون

 خويشلا سلجم ءاضعأ نم مXمظعمو ،ةماعلا ةايhiا تالاجم نم لاجم ىأ يف نيدلاب

 .نZيطارقميدلا

 

 ةيسكذوثرألا" åÕطصم مادختسا نم ةنا`إلاب ن�Zرود كيد رعش ةثداi¢ا سفن 45

 ةيسكذوثرأ ZOغ فقاوم نون�تي نيذلا كيلوثاTلا 45 نعطي ھنأ دقتع� يذلاو "ةيكيلوثاTلا

 يTيلوثاt كسفن NOتع� ل`"  لأس ھنأ ��ح .مادعإلا ة�وقعو ضاXجإلا لثم ءايشأ نأش�

 "ةديقعلاب كسمتم يأ ؟ýIJكذوثرأ

 

اقفو ش}علا ل` لاؤسلاو
ً

 نأ كفلTي )ةيقالخالا ميلاعتلا نم اZÒغو( ةي�يدلا ميلاعتلل 

ادومج ÈOكأ نوTت
ً

 اذ̀ دعاس� نأ عيطتس� فيك ! عمت�¢ا 45  ةيناس�إلا تا/رhiا رايت دض 

 تاعµرشÎلا ىمانت عم ةيقيقح ةلضعم ا�Cإ ؟ةسايسلاو نيدلا نZب نزاوتلا ngع عمت�¢ا

 . عمت�¢ا 45 رورشلا ةسرامم ءاقب ngع دعاس� �Jلا
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 ايجولونكتلا تاtرش نأب ھيأر نع ديد�hا Jonah Lehrer باتك 45 : لاثملا لي�س ngع 

 .موعزملا عاyOخالا تاءارب كاBCنا ب�س� ضعبلا اXضع� ةاضاقم 45 ةيناودعلا ةديدش

 ZOبك ردق كان` نوTي امدنع نكلو ، ةيامhiا قحتس� ة/ركفلا ةيكلملا نأب عيم�hا لداجي

اقفو ZOبسكش نأ fgإ ZOش�( .راTتبالا قنخ متي ، ةيامhiا نم
ً

الحتنم ناt مويلا ZOياعمل 
ً

 

اخراص
ً

اقفو اوش}ع� نأ نوماi¢ا دارأ اذإ ھنأ f5 ودبي .)
ً

 ةرم لt 45 ،ةيقالخالا ميلاعتلل 

 ةس}نكلا نZب قيفوتلا ةلواحم و̀و !!بعص رمالا نوTيس عونلا اذ̀ نم ةيضق اkCف نولوتي

 نZب ماتلا لصفلا ZOغ لح دجوي ال ةسايسلاو ةديقعلا نZب نوناقلاو باتكلا نZب ةلودلاو

   .نيدلاو ةلودلا

 ميق اkCمس� ام�ر اياضقلا عم لماعتلا 45 ميق عضت تاtرشلا ىدحإ دجن لاثملا لي�س ngع

 ةيقالخألا ريذاi¢ا ضع� :كلذ ngع لاثم ،لصألا 45 ةي�يد ميق نع ةع�ان اVCكلو ةيقالخأ

  :ةسايسلاو نوناقلا لقح 45 نZلماعلا اkCعاري نا 85ب�ي �Jلا

 .ھتماركو ناس�إلا ةايح ددÄC وأ J/حي ناt اذإ ام لالخ نم ي�وناق ءارجإ لt مييقت بجي .1

 

 .)25 ��م( "مXلقأ" ngع هZOثأت ةيفيك و` ي�وناق حاyOقا يأل يزكرملا 95الخألا سايقملا نإ .2

الوأ ي�أت نأ بجي
ً

 نم نوناع� نيذلا وأ لمع الب نيذلاو، نيدرشملاو عاي�hا تاجايتحا 

 .رقفلا

 

 ماعلا hÕاصلا ز/زع� 45 لثمتت ةكyOشم ةيلوؤسم ةاماi¢ا تاtرشو نوماi¢ا لمحتي .3

 45 ةماركب ش}علا لجأ نم نوحفاTي نيذلا رسألاو نZيداعلا لامعلا ةصاخو ، عيم�åل

 .ةبعصلا ةيداصتقالا تاقوألا
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 نZحاترم ZOغ اC;ناج نم نيZOثكلا نأ ىطارقميدلا بزhiا وضع نياتش�يف تمعز امك

 اذ` نع لفغ� ام�رو ،نوناقلا 45 لمع� ىذلا ص²±لا رظن ةXجو لTش� �Jلا ةديقعلل

امومع ملاعلل ص²±لا ةرظن 45 رثؤت ناس�الا ةديقع نأ ضyOفملا نم ھنا ق/رفلا
ً

. 

 

 ةدحتملا تايالولا 45 ناTسلا نم f5 25٪اوح ÂÕرألا ngع ÓJع� دق اذ` نأ ظحالن نأ بجي 

انيدت ÈOكألا نZب نم م` نيذلا
ً

 ضاyOعإ كان` نوTيس نيدلا اذ` لوح م³Cايح نولTشµو 

 ؟لوقعم اذ` لXف مkCلع رثؤي نيدلا نال ةيسايس بصانم مkCلوت ngع

 ىرن كلذ لي�س 45 ةتباثلا ةيقالخألا ئدابملاو نيدلا دض فقي ىذلا رايتلا ىمانت عبطلاب

احارص مالعالا 45 نوحرصي نيذلا
ً

 .ةي�يد ZOغ ةلود اننا 

 

  :ةيك/رمالا تاباختنالا 45 كلذ ngع لاثم

 ي�ZOب ضفُر يذلاو عساو قاطن ngع ندياب لبق HIJائرلا ËÕرملا زردناس ى�ZOب داقتنا مت دقل

 ةيلTل ةيتو`اللا رظنلا ةXجو نع عفاد ھنأل ةيباختنالا ھتلمح 45 ھل نZمعدملا نم  زردناس

 نودب صاË²ألا نإ لاقو )حيسملا عوس� برلا نع تاملt مادختساب( راشأو نوت/و

 نأ ودبي نكلو ،فلتخم لTش� اXغيصأس تنك ام�ر لاقو ."نZنادم نوفقي" حيسملا

اضيأ ةلTشم لثمي ليجنإلاب ةادانملاو  حيسملاب داXشÎسالا
ً

 45 لمعلا د/رت تنك اذإ 

 .ةموhiTا

 

 فص fgإ 2006 ماع 45 ھتقلأ يذلا باطh²ا fgإ ت/راب ھجاوت �Jلا تاداقتنالا ضع� عجرت

 ، ةياغ قيقحتل ةليسو ىوس تسKل ةينوناقلا كتن/م"  تلاق امدنع مادرتون 45 جرختلا

 ليجانألا 45 ةرم 80 توTلملا ةملt ركذ حيسملا نأ ام�و " .هللا توكلم ءانب UV ةياغلا هذ; و

 .يûاVCلا انفد` قحتسµو ديج ءIJ< ھنأب داقتعالا fgإ نوليمي نZيحيسملا نإف
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 ةسKنكلا كmkت اذامل jkكألا لاؤسلاو ةماعلا ةحاسلا eV نcنمؤملا a`إ ةجاح كان; اذامل

 نكل بولطم لصفلا  !!نcيناملعلل ةسايسلا ليصافت ckبك دح a`إ ةيتاسسؤملا

 .ة|رشyلا ckمض لثمت ةسسؤمك ةسKنكلا ةعيبطل اذ;و ديفملا نم سKل لازعDالا

 لداع ماظن لجأ نم لمعلل رشابملا بجاولا" نأ تكيدنب ابابلا لاق تارضاi¢ا دحأ 45

 نع اندعبي fgوألا ةل̀ولل اذ` نا دقتعاو  ".نZيناملعلا نZنمؤملاب صاخ رمأ و` عمتجملل

 ةمداقلا لايجألا دعاس� نأ انيلعو ð5اع جرب 45 ش}ع� ةس}نكلا لعج/و عمت�¢ا اياضق

 ام - رارمتساب لاؤسلا اذ` مXمامأ عضنو ةسايسلا 45 لمعلاو نيدلا نZب نزاوتلا مXف ngع

 ءانب 45 ةدعاسملا وأ "ملاعلا ZOيغ�" ھلالخ نم ÓJنكم/و �Jسارد 45 قحب ھملع�أ يذلا

الدع ÈOكأ عمتجم"
ً

 ؟"

 

 نع  قوقhiا ةيلt 5@/رخ fgإ ت/راب يمآ روس}فوNOلا ةثداحم صن fgا ىرخأ ةرم دوعأ

 - رخآ يرش� صصخت يأ نم ÈOكأ ام�ر - نوناقلا نأ f5 ودب/و " لوقتف نوناقلاو نيدلا

ارظن .ة/رش�لا ايجولو�وÈOنألا 45 ةسارد
ً

 نمف ، ةمXم ة/و�رت ةفيظو مدخي نوناقلا نأل 

ايماحم كنوt نم ءزج اذ̀و ھحيAiت ناTمب ةيم`ألا
ً

 انلقع ةيقنÎب ةس}نكلل حامسلا و` 

 ي�اثلا سلوب انحوي لاق امك .رش�ك ھيلع نحن ام ngع موقي نأ بجي نوناقلا نأب انعانق,و

 ةZOصبلا نوTت ام�ر .نوناقلاو عمت�¢ا سسأل ة/رورض ةحيAiلا ايجولو�وÈOنألا نإف ،

 ."يرش�لا ضرغلل اXمXف 5× ة/رش�لا ايجولو�وÈOنألا لوح ةس}نكلا اXكلتمت �Jلا ةيساسألا

 

 

 .كلذ دقتعأ ال انأ ؟لمعلا نود طقف مالكلا eV نويحيسملا رمتسKس ل; نكل

 يمآ روس}فوNOلا اBCلاق �Jلا كلتك ةلثامم ءايشأ لوقنو تاملt لوقنو نلع� نا جاتحن

  مXمامأ عضنو .2006 ماع مادرتون جرخت بالطل ت/راب

 ".ٍلاع توصب كناميإ شع"
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اقرف ثدحت فوس"
ً

 ".ملاعلا 45 

 كلوح نمو ةصاh²ا كتايح ZOغ� كتاعانق عد"

اناTم ملاعلا نوTي نأ لمأ ngع 
ً

 ".كلذل ةجيÎن لضفأ 

 "هللا توTلمل اولمعا"

 - لعفلاب ةي�يدلا مXميق اوشاع دق سانلا نأل لضفأ ناTم راص ملاعلا نأ لوقن نأ دبالو

 ، وتس رشÎيب ت}/را̀و ، سروفNOل/و مايل/وو ، نوتراب ارالكو ، جنيك رثول نترام لثم سانأ

 5$يسملا م�Cاميإ نأل ماعلا لا�¢ا fgإ اولخد نيذلا ن/رخآلا صاË²ألا نم ديدعلاو

 .كلذ ngع مNÒجأ

 45 زوفلا نوعيطتسµو نالا خويشلا سلجم زايتجا م�CاTمإب ناt اذإ امع لءاس�أ

 ةايhiا 45 نولخدتي نZنمؤم ءاس�و لاجر دجن نا ة�وعصلا نم ام�ر... تاباختنالا

 . مظنم لTش� ھيلع لمع� نأ دبال åÕم بلطم حبصأ نكلو ةيسايسلا

 

 

 ل` ؟ةماعلا ةحاسلا 45 انناميإ عفدب ناميإلا باBiأل حمسُ� ل` و` م`ألا لاؤسلاف اذل

امادخ نوTن يTل انناميإل قمعأ ةغايص ةداعإ انيلع بجي
ً

 قوسلا لاجم 45 نZلاعف 

 ؟ةسايسلاو ةموhiTاو

ايحور ھب مyìلن يذلا رمألا( "هللا توTلم" نZب ضراع� دجوي ال ھنأ قافتألا نم دبال
ً

اينامياو 
ً

( 

  .فرشو ة`اÍìب ةماعلا ةحاسلا 45 ةنامأب لمعلا ngع انتردق عم

 

اميق بلجت ا�Cأل لعفلاب عمت�¢ا "ةي�يدلا انتديقع" ديفت دق  عقاولا 45
ً

 نم لمع� ةنيعم 

 .عمت�¢او سانلا ةåiصم لجأ

ايئزج عجري مÄCدل ةماعلا ةمدh²ا ءارو عفادلا نإ سانلا لوقي 
ً

 ص²±لا .م³Cديقع fgإ 

اقئاع س}ل ىقيقح ناميإ نمؤملاو نيدتملا
ً

 .يموhiTا ماظنلاو ميلسلا لمعلا قوس 45 
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 نمؤملا دجن نأ انيلع لب ةرذقلا ةبعللا 5× ةسايسلا نا ةرابع ZOغ� نأ تقولا ناح ام�ر 

 fgإ ñgس� �Jلا ةلصأتملا ةيقالخألا دعاوقلا ھعم بلجي ھنإل  HIJايسلا لمعلاب متÄC ىذلا

اعيمج انل لضفأ دغ
ً

اضيأ مويلاو 
ً

. 

 انرابخإ درجم نم ÈOكأ لعفت ا̀ر̀وج 45 ةي�يدلا ةيعامتجالا ةديقعلا نإف ىرخأ ةرابع�

 ةجردل انلوانتم نع ةديع� ودبت دق �Jلا ءايشألا - ةZOبكلا ءايشألاب مايقلا 45 ركفن فيك

 مايقلا ةيفيك انل ÔÕوي ،يدبألا يûاVCلا انفدC® انرابخإ لالخ نم .سأيلاب رعش� انلعجت

 يأ لثم  هللا توTلم نأل  لTك عقاولا ZO 45كفتلاو انتايح ب}ترت ةيفيكو ةZOغصلا ءايشألاب

 سلجم ءاضعأ ZOكذت انيلع بجي ام�ر و ءاضعأ نم نوTمو ضرغ لجأل ÓJبم ةكلمم

 سدقملا باتكلا ngع نZميلل فلح كان` نوTي فوس ھنأ ngع صني روتسدلا نأب خويشلا

 لب ماتلا لصفلل ùgاد دجوي الف ةماعلا بصانملل ÓJيد لTش و̀و بختنم س}ئر لTل

 .ةلاhiا كلت 45 بولطم نزاوتلا

 

 بلطم و̀و انب ظع� حيسملا نأt ءارفسك ñgس� نأ و` ةماع ةفصب دوجولا نم ضرغلا

 هذ` رمتسÎسو توTلملل ءارفس نم لقأ س}لو ي�وTلم لTش� ش}ع� نا دبال نحن ،�Ðلإ

 ngع طغضلا رمتس}س امك ،نيدلا ن�Zو اVCيب ةقالعلاو ةسايسلا ةقورأ 45 تاثداi¢ا

 ضفار ملاع طسو 45 م�Cاميإ ngع ظافhiا و̀ يدحتلاو – ھب نونمؤي امع مXلزعل نZنمؤملا

الدب ،ناميإلل
ً

اناTم ملاعلا لعج/و م³Cايح ZOغ� نيدلا نأ ة/ؤر نم 
ً

 ھنا نورظني لضفأ 

 .تا/رhiا ngع دويق عضيس

 لئاضفلا رش�ل وعد/و حيسملا عم و` بمارت بختنا نم ل` بعصلا لاؤسلا ىقب}س

 ةيعامتجالا رورشلا رش�ل وعدي نم و̀و حيسملا دض ندياب بختنا نمو ةيحيسملا ميقلاو

 ىدل نيدلا ةيم`او نZنيدتملا فطاوع ngع بعللا لالخ نم مت ج/وyOلا اذ` نا دقتعا

 g× رخالا fgا لوالا نمف كلذ ZOغ ةقيقhiا نكلو ةيسايسلا ةيلمعلا 4g يT/رمألا بخانلا
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 نيدب نمؤت ال ةسايسلاف ةرادالا ھل نوT/و مكحت/و كلمي نم اkCف فدXلا ةيسايس ةبعل

 ةطلسلا fgا ñ5سلا و̀و اXفاد`أل ح/وyOلا 4g نيدلا لغتس�و نيدتملا ngع بعلت اVCكلو

 ىرن ان̀و ھب بعلا بسكملا كل ققحي نم و` ان` أدبملاف ةليسولا نع رظنلا ضغ�

  !! ا`روص عقوا ةيتامجNOلا

 

اZOخأو
ً

 لجأ نم للt الب لمع� ةياVCلا 45 اننإف  "هللا توTلم" لجأ نم لمع� امن}ب لوقأ 

 45 لمع� ةكلمملا هذ` لثم ىرت نأ كنكمي .عمت�¢ا دارفأ نم درف لt ةي`افرو را`دزإ

 نأ دقتعأو ملاعلا لوح ةيناس�إلا تادعاسملا دي دمو امري,و 45را` راصعأل ةثاغإلا لامعأ

 م³Cديقع عم ،مويلا ةماعلا ةحاسلا 45 توTلملل ءارفس نم د/زملا fgإ ةسام ةجاح كان`

 .ءIJ< لtو

 ةيلt 5@/رخ fgإ اFCيدح ءانثأ .ا³Cوعد عم عطاقتي ا�Cاميإ نأ ÔÕاولا نم ت/رابل ةبس�لاب

اعون" نوTت نأ ھينع� امع ت/راب روس}فوNOلا تثدحت تاونس ذنم مادرتون 45 قوقhiا
ً

 

افلتخم
ً

 ةياغ قيقحتل ةليسو ىوس تس}ل ةينوناقلا ةنXملا نإ" تحرص ."نZماi¢ا نم 

 ن/ررحتملا نم ZOثكل ريدكت ب�س ناt ح/رصتلا اذ̀و ." هللا توTلم ءانب 5× ةياغلا هذ̀و

 .نZي�يداللاو

 ËÕرملاو تيقوتلل نZحاترم ZOغ سانلا لعجت �Jلا ىرخألا بابسألا نم ديدعلا كان`

 ،ùgامتجالا لصاوتلا لئاسوو ZOتوتو رابخألا ngع ًءانب نكلو ،HIJايسلا بصنملا 45 لمتi¢ا

 ةغل ا�Cإ - كلذك نوTت نأ 85ب�ي الو نÍìG�Zم سانلا ضع� تلعج هللا توTلم ءانب ةغل نإف

 45 أدبن انلعجي اذ̀و ،ةيحيسملا فئاوطلاو ديلاقتلا فلتخم NOع ةمدختسم ةيساسأ

 هللا ةكلمم نZب قرفلاو عمت�¢ا اXمXفي ةغلب هللا توTلم نع ةيباتكلا مي`افملا صيå²ت

 داضم ملاع 45 اXقيبطتو هللا ةملt مXفو  ؟نزاوتلا متي فيكو ؟ و` امو ملاعلا ةكلممو

 ؟ هللا لمعل
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 ؟هللا توكلم و5 ام

 رظنلا ضغ� 5$يسم لt ھقنتع� رمأ و` - ھكلمو هللا مكح ةطاس�ب وأ  "هللا توTلم" نإ

 نكل ةفلت²¢ا تاZOسفتلاو قيبطتلاو مXفلا نم عساو قاطن عم ناt ن,و ھتفئاط نع

 زاجيإللو "كتوTلم ي�أيل" حرص/و نلعµو ةينا�رلا ةالصلا 45 قفتي ملاعلا لوح عيم�hا

 ىrاتك موXفمك هللا توTلم موXفم ھلTش� امل رصانع ةعrرأ fgإ ZOشأ نأ دوأ ، ةطاس�لاو

  : ي�و`الو

 

 . gnKi heT  .كلملا : الوأ

 ضرغلو كلملا لوح ءIJ< لt رودي ھتوTلم 45و .كلملا و` ھنإ دجن – YHWH  هللا توTلم 45

  .ملاعلا hÕاصيل حيسملا يف ىذلا ھضرغ قيقحتو هللا دجم و` يساسأ

 دXعلا يف هوÄC دجم ÓJع� اذ` ةيباتك تاåiطصم�و  سدقملا باتكلا موXفم بسحب اذ`

 و` حيسملا نا فشÎكت تاوبنلا سردتو ةسدقملا رافسألا فشكتت امدنعو ميدقلا

 ديد�hا دXعلا يف حيسملا عوس� صË² 45 هدجم هوÄC نلعµُو ، بالا د�¢ لماTلا نالعإلا

اديدحت ÈOكأ لTش� عوس� برلا نآلا
ً

 .هللا توTلم 45 كلملا و` 

 

ايناث
ً

  domain the. لا�¢ا :

� ، ��م ليجنإ 45 .كلملا اkCف دوس� ةقطنم كان`
ُ

 ةكلمم" ، ةرركتملا ةرابعلا مدختس

 ."هللا توTلم" fgإ راشُ� ، ىرخأ نكامأ 45 .ھئيجم 45 عوس� ھحتتفا ام فصول ، "ءامسلا

 ةالصلا fgإ ام ةلحرم 45 هذيمالت ھجوي ، ةالصلا نع ھميلع� 45 عوس� نإف كلذ fgإ ةفاضإلاب

 " .ضرألا ngع ءامسلا 45 امك كتJيشم نكتل كتوTلم ي�أيل" ،
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اد/زم عوس� يطع�
ً

 بلجي هللا نأب ميدقلا دXعلا ميلاعتل ديسجت و̀و ، ليصافتلا نم 

  لوقي 1 :66 ءايعشإ .ھمكحي يذلا ھكلمك ضرألا هللا سسأ ، ةقيلh²ا 45 .ضرألا fgإ ھمكح

 ديدمتل كلمك ضرألا هللا قلخ ".يمدق ئطوم ضرألاو IJ<رع ءامسلا :برلا ھلاق ام اذ`"

 .ھمكح

 

اثلاث
ً

 kingdom the of citizens heT. .ةكلمملا ÓJطاوم :

 امXفصوب ءاوحو مدآ قلخ 45 ھنأ 5× ي�اثلا رصنعلاو رصنعلا اذ` نZب عمجت �Jلا ةظحالملا

 كولمل ةميدقلا روصعلا 45 عûاشلا نم ناt .ھل ضرألا نأ ةقيقح هللا ت�ثي ، ھتروص n5ماح

 لا�¢ا نأ ngع لدي امم ، مBCكلمم نم ةديع� ناtرأ 45 اXعضوو مXسفنأل روص ةماقإ ضرألا

 .مXمكح تحت

 

 45 نوTي نأ fgا ñgس� وXف سدقملا باتكلا لالخ نم كلذ مXفنو ةكرشلا fgا هللا ñgس�

 ضرأ 45 ش}عµو ،هللا بعش نوTت نأ ليئارسإ ngع ناt .ھبعش عم دXعو ةيصË² ةكرش

 ضرغلا قيقحت 45 تلشف نكلو ."ةنXك ةكلمم" ةباثمب نوTيل ، دعوملا

 هدوعصو ھتمايقو ھتوم لالخ نم )ليئارس,و ى�اثلا مدآ( عوس� برلا دجن  ديد�hا دXعلا 45

 وأ( ليثمت ا�Cإ ، توTلملا 5× تس}ل ةس}نكلا .ةس}نكلا دلي ، سدقلا حورلا لاسر,و

 ةكلمملا 45 نونطاوم مXف كلذ عمو .لماTلاب ي�آلا توTلملل )توTلملا ةروصل ساTع�ا

اتقؤم ضرألا ngع مXليكش� مت/و لعفلاب
ً

 :ا/ؤرلا رفس 45 أرقن و يدبألا يوامسلا توTلملل 

 .)3 :21 ؤر(" مXXلإ مXل نوT/و مXعم ھسفن هللاو ھبعش نونوTيس "

 

اع�ار
ً

  :life of rule heT.   ةايhiا مكح : 

 .هد�¢ ھضرأ بعش مكحت �Jلاو ئدابملاو نZناوقلا نم ةعومجم لالخ نم كلملا مكحي

اضيأ
ً

 ³Cناوقلا هذ̀ فدZإ نfg و ةعيبط سكعË²كان̀و ان̀ ھتكلممو كلملا تافصو ةيص. 
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 :هللا توكلمل يCو5ال قيبطتو م>ف

 يفی ال ZOغص باتك ام�رو ةعساش هللا توTلمل ةيتو`اللا تاقيبطتلاو تاZOسفتلا نإ
 ام�ر ةلماكتم ةروص يف ةيباتكلا اماردلا عضي هللا توTلم نع يتوھال باتكل جاتحنو

 fgا جاتحن نكلو هللا توTلم نع ز/زع ميXف ق د باتك و` ضرغلاب يفی ىذلا باتكلا

  .لا�¢ا اذ` يف ةثيدح تاسارد

اعويش ÈOكألا مي`افملا دحأ
ً

 ngع يوتحت لازت ال �Jلا( نZتكلملا رظن ةXجو و` هللا توTلمل 

 ا`روط �Jلاو )هللا ةنيدم( يخیراتلا ھباتك 45 سونيطسغوأ اVCع NOع �Jلا )ةقيقد قورف

 .نفلاt نوجو رثول نترام لثم نوåiصم دع� اميف

 هللا نأ ملع� سدقملا باتكلا نأ ماع لTش� Two kingdom نZتكلمملا موXفم عابتأ لوقي

 لمع� يذلا "كyOشملا توTلملا" لالخ نم دحاو ؛ نZتفلتخم نZتق/رطب ةقيلh²ا لt مكحي

 اkCف مكحي �Jلا "ةيدفملا ةكلمملا" لالخ نم ي�اثلاو ، ñ5يبطلا ö5ولاب سانلا عيمج ھيف

 نأ نZيحيسملل 85ب�ي ال ھنأ توTلملا عابتأ نم نانثا دقتع� .صاخ ö5وب نويحيسملا

الدب مkCلع لب ،عمت�¢ا ngع ةيباتك ZOياعم اوضرفي
ً

 تام`افتلا اودشاني نأ كلذ نم 

 "ءادفلا توTلم" ملاع 45 .سانلا عيمج ھمساقتي يذلا ليم�hاو يقيقhiاو å²ZOل ةكyOشملا

 ةسدقملا رارسألاو ظعولا ق/رط نع ةس}نكلا لالخ نم مBCي�رت متت نZنمؤملا نأب نونمؤي ،

  .5$يسملا عمت�¢ا 45 ةكراشملاو

 

 صيلختل - هللا ةيلاسرإ 45 "دع� س}ل نكلو لبق ام" ةكلمم 45 نZنطاومك ةس}نكلا كراش�

 راXظ,و ةكراشم لالخ نم ةس}نكلا كراش� .ناسلو ةمأو ةليبق لt نم ھسفنل بعش

 ، مالظلا ةوق SÕفل نZنمؤملا لالخ نم رشابم لTش� هللا حور لمع� ، عوس� كلملا ليجنإ
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 ةرظن ءاقلإلو ، حيسملا 45 ةديدج ةقيلخ اوحبصي نأ fgإ سانلا ةوعدو ، ةاطh²ا ةنادإلو

 .هللا توTلم يف ءانبلاو لمتكملا لبقتسملا ngع

 

  :هللا توكلم ءانIب مامت5الا

 ناt اذإ ام فرعأ ال - يحیسم ينید ديلقت لt رظن ةXجو فصي ال هللا توTلمل مXفلا اذ`

 ةيضق م`ا و` توTلملا كلذ عمو  ؟ال مأ ةيحيسملا فئاوطلا بلغا رظن ةXجو لثمي

 .لغاشلا انلغش نوTت نأ دبال ةيتو`ال

انيدت لقأ ام�ر - ن/رخآ نأ نZح 45 ، نZيعتلا اذ` لثمب نوZOثكلا لفتحيس
ً

اصاË²أ وأ 
ً

 

 هذ` لثمل ةلادعلا ةصنم وأ IJ½اقلا مادختسا نأش� نZقلق نونوTيس - ةيناملع ÈOكأ

 .ةغللا

 يمآ تلاق" ، درغ ھنأل قلقلاب رعش� زلراش� نور تسوب نطنشاو ةفيBi بتاt نأ ودبي

tاقلا ، ت/راب ي�و½IJ عng بس�يج رداب ثور لحم لحتل بمارت ةمئاق سأرZOبجي اننإ ، ج 

امئاد ركذتن نأ
ً

 5× ةياغلا هذ̀و ... ةياغ قيقحتل ةليسو ىوس س}ل ي�وناقلا لمعلا "نأ 

 ." هللا توTلم ءانب

 ماسقنا دحاولا ت}بلا 45 انيأر دقو .ةديدع بابسأل ةيسايس تافالتخا كان`  مع�  اذل

 ةحاسلا ngع نيدوجوملا ءالؤ` لt ةبطاخم دصقأ الو ÓJيدلاو HIJايسلا ھجوتلا وحن ZOبك

 انÎس}نك 45 اصوصخ ثحبلاو ةساردلا قحتس� رمالا ZOغصلا باتكلا اذ` لالخ نم

 ةيجراh²ا وأ ةيلخادلا ءاوس ةسايسلا نم ن/رجاXملا نZيحيسملا فقومو  طسوألا قرشلاب

 ةيتو`اللا مي`افملا ب�س� م`دنع طلتخا ىذلاو ساسألا HIJ 45ايسلا لمعلاب مايقلاو

  .ةسايسلا ملاع 45 اXقيبطتو

اضيأ قحتس� عمت�¢ا 45 نZنمؤملا ةغل نأش� قلقلا نإف كلذ عم
ً

 ثحبلاو ةساردلا 

 اذ` يف ان` لعفأ نأ تلواح امك ،قيبطتلاو ثيدhiا 45 ةديدج تايناTمإل فاشكتسالا
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 ةماعلا ةايhiا يف اXقيبطتو ةيتو`اللا انمي`افم نZب نزاوتلل ةلواحم و̀و باتكلا

  .ةيسايسلاو

 

 هاجتإ 45 ة/ركف ةبقع åÕطصمو موXفمك "هللا توTلم ءانب" NOتع�  ضعبلل ةبس�لاب  مع�

 ولاوس ن/راt درغ امك نكلو  نZيلثملا جاوزو ضاXجإلا لثم عمت�¢ا 45 تا/رåiل نZنقتلا

ادر رو/رب
ً

 صاË²ألا باختنا / نZيع� لضفألا نم"  ىطارقميدلا بزhiا ءاضعأ دحا ngع 

اعµرس ي�أي ضرألا ngع ميhòiا لعج نود/ري نيذلا
ً

  "؟دقتعأ ام ngع 

ادج ZOبك عارصلا دجن  ùgامتجالا لصاوتلا لئاسو  fgا رظنلا لالخ نم
ً

 نم نZفرطلا نZب 

 فقس دجوي ال لوقي نمو اT/رمأ اkCلع ت}نب �Jلا ةي�يدلا ميقلا fgا عوجرلاب ىداني

 لTل ا�åم تراصو اT/رمأ 45 ان` ةي�يدلا ة/رhiا ةيلع ت}نب ام اذ̀و ةي�يدلا تا/رåiل

 . نالا ��حو ملاعلا لوح نيدXطضملا

 لمحت ةسردم 45 سµردتلا نإف f5 ةبس�لاب3 ةيتو`اللا نوت/و ةيلt ريدم رZìتس ديت لوقي

 تنك اذإ .ةيحيسملا ةس}نكلا 45 ةرشÎنمو ةيداع ةغللا هذ`  "توTلملاو حيسملل" راعش

 نم  ديدشÎلاو تاåiطصملا ب�س� كلذ نوTي الأ لمآ  راعشلا اذ` ةضراعم د/رت

 برلا انديسو انكلم ةالص ىدص ددرت ي�الص " لوق/و درطتسµو  .نZمyìلملا نZيحيسملا

 هللا راتخا اذإ " .ضرألا ngع كلذك ءامسلا 45 امك كتJيشم نكتل .كتوTلم ي�أيل"  عوس�

 هللا توTلم ب}صنت نZب ةيلاقتنالا ةyOفلا هذ` لالخ ةالصلا هذ` لثمل بيجتس� نأ

 مدختو ، ةاواسملا مدقتو ، قالخألا زكتyOسو ، رَّدقُتس ةايhiا نأ ملعأ انأف ، ھمامت,و

 لعجت ، ا`روذج �J 45لا ءايشألا 5× هذ̀و .هللا مركُيسو ، ةي�يدلا ة/رhiا د/ؤتو ، ةلادعلا

  ".ةميظع اT/رمأ

 

 
ةيتو.اللا نوت'و ةيل! 3 http://www.wheatonbillygraham.com:/ 
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اعون ةفرطتم ءارأ دجوت ام�ر
ً

 و` بمارت لعجي نا دبال هللا نأب ةددشÎم راTفأب ىدانتو ام 

 لوح نودّرغم لقانتو تياو الوب انيأر امك اذك̀و مالظلا ىوق دض هللا رايتخاو !!س}ئرلا

 ،يT/رمألا س}ئرلا ةراشÎسم ،تياو الوب ةيك/رمالا ةرش�ملل ةرّوصم تالي��V ملاعلا

nصت 5×و ،ةيحورلا نوؤشلل بمارت دلانود
ّ

 دقو "ھئادعأ ngع هرصني" يTل هللا وعدتو 5

ثب 45 ترXظ
ّ

 تاباختنالا جئاتن نالعإ عم نماyìلاب ،كوبس}ف ngع اBCحفص NOع رشابم 

 كراش دقو .ندياب وج ،يطارقميدلا ËÕرملا اkCف مّدقتي �Jلا ةيك/رمألا ةيسائرلا

 مXقيدصت مدع" نع نيNّOعم ،ةالصلا نم تافطتقم لصاوتلا عقاوم ngع نومدختسم

ةلئاق ،بمارت ةدناسمل "ةكئالملا" تعد اCّ�أ ذإ ،ا³Cالص نومضمو اC®ولسأ نم ،"مXلو`ذو
ً

 

 4 .ىrرع �HI ىW� rلا عقوم 4g ةلاقملا رظنأ ."رصنلا توص عمس�" اCّ�إ

 رشÎنملا داسفلا مك مغر�و ءامسلا 45 ةايhiا نع فلتخت ضرألا ngع ةايhiا نا :ةصال�<ا

 ان` ةايhiا ةسرامم لالخ نمو حيسملاب اC;ش ÈOكا نوTن ىTل ليكشÎلل ةصرف 45 ان` اننا الا

 سرامن لب ملاعلا نم ب�Viن انلعجي ال اذ̀و ھتوTلم 45 ةيح ةرا�X نوTنل انلقص متي

 : عوس� برلا ةالص بسحبف ھتباث ةيحيسم قالخا�و ZOنÎسم ركفو ùgاو بلقب ةسايسلا

 كلذ قيبطتب انيلع كلذل "ر/رشلا نم مXظفحت نا لب ملاعلا نم م`ذخأت نأ لأسا تسل"

 .قhiا نلع�و قhiا لوقن ددرت الب ھيف ش}ع� ىذلا عمت�¢ا ةايح يف ñgقاو لTش�

 

 

 

 

 

 

 
4 https://www.bbc.com/arabic/world-54828140 
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 ى4اثلا لصفلا

 ةمكا,+ا ةيسايسلا ةطلسلا

 !!رش?لا رايتخا مأ هللا رايتخا
 ناt ةطلسلاو مكحتلا ngع عارصلا نأ كردن نأ عيطتس� هللا ةملt 45 ةساردلا لالخ نم

 راTفألا ترادو حيسملا ��حو مدا ذنم سدقملا باتكلا امارد نم ýIJ}ئر رصنع لثمي

اXلا مكل نوtأ اناو ابعش f5 نونوTت متنا "و̀و دXعلا تو`ال لوح ةيس}ئرلا
ً

 كلذ مغر�و " 

 رومألا كرح/و كلمي نم لوح عارصلا أد�و بوعشلا رئاس لثم كلم نع بعشلا ثحب

 ھلثمي ىذلاو IJ½رألا كلملا مأ تونXكلاو ءاي�نألا ضرألا ngع ھلثمي ىذلاو ÐJلإلا مكhiا

 ةلحر 45 بعشلاب تطاحأ ��لا تا/روطاNOمالا وا بعشلا طسو 45 نZيسايسلا ماhiTا

 ضرألا نم دوkCلا وحم كولم خ/راتلا NOع لواح دقل لاثملا لي�س ngع نالا ��حو خ/راتلا

 شاعو مBC/روطاNOما تلازو  ءالؤ` تامف ةيXلإلا ةدارإلا تلخدت نكلو ىقيقح لTش�

   ؟ بوعشلا رئاصم كرحي نم رئادلا عارصلاو يدحتلا ناtو يدوkCلا بعشلا

 

 :نالا لاؤسلاو

 ؟ رشyلا رايتخا مأ هللا رايتخا نم روصعلا jkع ةمكا?<ا تاطلسلا ل; 

 لوح نونطاوملا قفتي نZح ةلودلا 45 مائو دجوي ھنا  (  ةسايسلا باتك 45 وطسرا لوقي

 مائولا نم أدبملا اذ` .اXقيبطت نورشاب/و عامجإلاب تاسايسلا نون�ت/و ،مhiXاصم

 مXضع� عمو مXسفنا عم مغانت ngع نونوTي ءالؤ̀ لثم نال ،نhiZاصلا لاجرلا نZب ققحتي

 ةمدh²ا نم نو�رBC/و مC;يصن نم ÈOكا 45 نوعمطي نيدسافلا لاجرلا نكل ،ضعبلا

 )عزانتلا 5× ةجيÎنلاو ةماعلا
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امومعو ،مغانت 45 اونوTي نأ دبالف نيدلا لاجرو ةسايسلا لاجر نوTي نا دبال ناt اذاو
ً

 

 ةليضفلاو ةيقالخالا ةيلوؤسملاو 5$لا YJملا ZOمضلا بلطتي  نيدلاو ةسايسلا نم الك ناف

 رشع نماثلا نرقلا نم يZìلجنالا HIJايسلا اXفرع� �Jلا ةيسايسلا ةليضفلاو .ةيندملا

`ÍOإب نوج تناس ي�Cا .ةرادالا ءوس تالاح عيمج ضراع� فقوم ذاختا ( ا�Cةبقارملا حور ا 

 نم بلطي وXف ) نZناوقلا حور( بحاص ويكسÎنوم اما  ) ةينطولا hÕاصملا ngع ةماعلا

 )نZناوقلاو نطولا بح ( لوقي امك ا�Cا ؟ةليضفلا 5×امو .ةليضفلا ةسرامم نZيسايسلا

 .نادلبلا لt 45 مXسفنا نونطاوملا هد/ري ام اذ̀و

 45 مالعالا لئاسو تلوانت ةدحتملا تايالولا 45 تاطلسلا نZب عارصلل لاثملا لي�س ngع

ادر بمارت س}ئرلا اfg ®Cدأ �Jلا لد�åل ةZOثملا تاقيلعتلا باقعأ
ً

 45 ة/را�hا ثادحألا ngع 

tسم ردصأ ،ةيلامشلا ا/روÎيجنإ راشn5 ا هللا حنم دقل" :لوقي اًنايب س}ئرللhiTةطلسلا ما 

 " . رشلا فقول - برhiا كلذ 45 امب - ة/رورض ةليسو يأ مادختسال ةلماTلا

القن
ً

 نم سµرفيج تر�ور يrون�hا ي�ادمعملا سقلا لاق ، 13 ةيمور 45 يrاتكلا عطقملا نع 

 ةXجاوم 45 قhiا لt ھل بمارت نإ تسوب نطنشاو عم ةقحال ةلباقم 45 ، ساسكت ، سالاد

 .ةر`دزملا ة/وونلا اBCناسرت ضارعتسال ةيلامشلا ا/روt بناج نم "بضغلاو رانلا"

 

 نوسدقم" ةداق نوأ غ�وج ميك ةيلامشلا ا/روTل ngعألا دشرملاو بمارت س}ئرلا ل` :س

 13 ةيمور لXف ، ةضراعتم ىوقلا كلت تناtو "ةدوجوملا ىوقلا" هللا راتخا اذإ ؟"هللا نم

 .ھت�/رق يف انZOسفت نوTي نأ دبالو كلذ يف كشا ؟برåiل يrاتك ريNOت
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 تاطلسلل ناس�إ لt عضخي نأ بجي" :n5ي ام ngع حوضوب 1 :13 ةيمور ةلاسر صنت

 fgوألا سرطب ةلاسر لوقت " .هللا مXماقأ نيذلاو ،هللا دنع نم الإ ناطلس ال ھنأل .ةمكاhiا

ف" :13-14 :2
َ

خا
ْ

Tِل اوُعَض
ُ

ت ِّل
َ

شَ� ٍب}ِتْر
َ

أ ْنِم ٍّيِر
َ

t ْنِإ .ِّبَّرلا ِلْج
َ

لِل َنا
ْ

ف ِكِلَم
َ

ك
َ

ف َوُ` ْنَم
َ

 َقْو

لا
ْ

T
ُ

أ،ِّل
َ

لِل ْو
ْ

الُو
َ

ف ِة
َ

ك
َ

نالِل ُھْنِم َنZِلَسْرُم
ْ

قِت
َ

ف ْنِم ِما
َ

شلا nِ5ِعا
َّ

لِلَو ،ِّر
ْ

فِل ِحْدَم
َ

hا nِ5ِعا
ْ

²
َ

ZْOِ.." كلذل 

 ءاسؤرلا كلذ 45 امب  ملاعلا 45 نZيموhiTا ةداقلا عيمج ناطلسلا حنم يذلا و̀ هللا نأ ىرن

 .لبقتسملا 45 نيذلاو نZيلاhiا

اضيأ ةداقلا ءالؤ` بساحي هللا نكل
ً

 نأ ةقيقح .مXل اXحنمي �Jلا ةطلسلاب ھماركإ ngع 

 ةداقلا ءالؤ` نأ ÓJع� اذ` .اعيظف هللا لعجي ال اذ̀و ةعيظف ءايشأ نولعفي ةداقلا ضع�

 13 ةيمور ةلاسر يطع� .كلذ نوقحتس� مC®وعش نا الا كلذب مXل حامسلا مغرب نوئ}س

 ةق/رطب كلذب مايقلا ngع اًضيأ مC;ساحت اVCكل ، برhiا fgإ مBCمأ ةدايقل ةطلسلا ةداقلل

اينمض [ تنك اذإ" ھنأ ngع 4 :13 ةيمور ةلاسر صنت .ةميلسو ةرNOم
ً

 لعفت ]ةي�نجأ ةوق 

 يضرألا ىوتسملا ngع ةميخو جئاتن ھل دیكأتلاب ،ءاب̀ فيسلا لمحي ال ھنأل  فاخف رشلا
اضيا يدبألاو

ً
 .رشلا لعفي نم بضغ� مقتنم هللا نأل 

 

 :ةدحتملا تايالولا eV ةموك?<او نيدلا نع قئاقح

 ةلودلاو ةس}نكلا نZب لصفلا عوضوم ضرع� دقل  ةيسايسلا ثاحبألل ويب زكرم بسحب

 بناج fgإ ايلعلا ةمكi¢ا تزاحنإ نأ دع� فيصلا اذ` ىرخأ ةرم قيقدتللو ةشقانملل

 تايالولل حمس�  نوناق نZناوقلا هذ` نم .نZناوقلا نم ةلسلس 45 نZي�يدلا نZظفاi¢ا

 ىواعد نم ةي�يدلا سرادملا رخآلا J/حي امن}ب ، رشابم ZOغ لTش� ةي�يدلا سرادملا ل/ومتب

 .ةيلارديفلا فيظوتلا Zì 45يمتلا
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 ذنم ةموhiTاو نيدلا نZب لصافلا طh²ا مسر نكمي نيأ نوشقاني نويك/رمألا لظ

اي�يد نZمتنملا ZOغ نZيك/رمألا ةبس� عافترا عم ��حو .ةلودلا س}سأت
ً

 ةس}نكلا لظت ، 

ابلاغ – ةZOثك حاون 45 نZكباشÎم ةلودلاو
ً

اي�يد مyìلملاو ظفاi¢ا روXم�hا نم معدب نوTي 
ً

. 

 نيدلا ام` يناسنإلا دوجولا يف ناتوق كان` املاط ةموhiTاو نيدلا عارص ىقب}سو

  ةي�يدلاو ةيسايسلا تادايقلا نم لTب رثأتت سانلا ةايح دجنسو ةسايسلاو

 فاشكتسال انيعس ةماعلا ةسايسلاو نيدلا نأش� ايلعلا ةمكi¢ا تارارق نم ةلسلس دع�

 ويب زكرم ا̀رش� �Jلا تاساردلا ngع دامتعالا لالخ نم ةلودلاو ةس}نكلا نZب ةقالعلا

 كلذ 45 امب ، رداصملا نم ةعومجم fgإ تاساردلا هذ̀ دنÎس� .ةZOخألا تاونسلا 45 ثاحبألل

 دنÎس� .CQ Roll Call اBCعمج �Jلا سرغ�وTلا تاناي�و تايالولا ZOتاسدل n5صأ ليلحت

 كلذ 45 امب رداصم نم تامولعملا ليلحت fgإ ءاسؤرلل ةي�يدلا تاءامتنالا لوح تانايبلا

 ةبتكمو ، ng PBSع "God in the White House" و ، اي�يجZOف ةعماجو ، رليم زكرم

 ثاحبألل ويب زكرم ر/راقت نم ةذوخأم يأرلا عالطتسا جئاتن .Harry S. Truman فحتمو

 :اًقبسم ةروش�ملا

 ئدابملاو ميقلا نZب ةيسايسلا تاسسؤملا لخاد قالخ رتوت كان` نا نZثحابلا دجوف

 انايحأ رNOي ZOطخ رارق و̀و برhiا رارق لاثملا لي�س ngعو ةيسايسلا ىوقلاو hÕاصملاو

 ةيجيتاyOسالاو ة/ركسعلا hÕاصملا كان` نا كش الو مالظلا ىوق ةXجاومل ةي�يد راTفأب

الثم لوyOبلا ngع ةرطيسلل
ً

 لظيسو مئاد رتوت 45 ةموظنملا عضو لظيس اذك̀و ملاعلا 45 

 نا لواحي ام�رو !! رمالا كلذ لعف كل لحي ل` نZيسايسلا لوقعل ىداني ZOمضلا توص

 نيدلا امو hÕاصملا قيقحت مXملاف ينید رNOم دجيس لشف اذاو يسایس رNOم دجي

  !!؟رش�لا 45 مكحتلاو ةطلسلا و̀و ةياغلا قيقحتل ةليسو الا ةسايسلاو
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  :ةطلسلا نع ىCو5اللا ركفلا

 ) هللا ةنيدم باتك( سونيطسغوأ تو;ال

 نم نZتئف روXظ fgإ يدؤي مVCم لt رئاصم نع Ie<انلا Zìيمتلاو ةسايسلاو نيدلا

 هللا ةنيدم - ندمك يراعتساو ù5امج لTش� سونيطسغوأ امkCلإ ZOش� ، صاË²ألا

 تمت نيذلاو ، ءاوحو مدآل ةددجتم ة/رذ م` ةيضرألا ةنيدملا ونطاوم .ةيضرألا ةنيدملاو

 هللا ةبحم نع ءا�رغ ، سونيطسغوأل اقفو  صاË²ألا ءالؤ` .مدآ طوقس ب�س� مBCنعل

 مBCيصË² نم SÕتي امك هللا بح نوضفري م�Cأل نكلو ، مC;حي نأ ضفري هللا نأل س}ل(

 ناt امXم - مBCبحم عوضوم نإف  عقاولا 45 .) مBCعيبط يھف طوقسلا نم ةثوروملا ةدرمتملا

 م³CوXش� "ةيضرألا ةنيدملا" ونطاوم Zìمتي ، صوصh²ا ھجو ngع .هللا ZOغ رخآ ءIJ< و` -

 يف م` هللا ةنيدم ÓJطاوم نإف ، ىرخأ ةيحان نم .ن/رخآلا ngع ةرطيسلاو ةيداملا علسلل
 س}ل ، مBCبحم عوضوم و` هللا نأل( "ملاعلا اذ` يف ءارفس وأ جا�X وأ ءا�رغ " عقاولا

احاتم
ً

ايلاح ھب عتمتلل روفلا ngع 
ً

 يوامس نطو لضفا نطو نورظت�ي مVCكلو ضرألا ngع 
 ال .ةيضرأ ةسسؤم نودب هللا ةنيدم وأ ملاعلا اذ̀و )حيسملا عم د�¢ا 45 نونكس� ثيح

 ngع ةوالع .هللا ةنيدمب ، ةيسسؤملا ةس}نكلا ��ح الو ، ةيسايس ةلود يأ ةاواسم نكمي

 ةرسألا دارفأ نم درف لt .نZت�يدملا 45 "ةيس��hا ةيجاودزا" ھمسا ءIJ< دجوي ال ، كلذ

 .طقف ةدحاو ةنطاوم fgإ J/ت�ي ة/رش�لا

 دوجول ير`اظلا ب�سلا نأ نم مغرلا ngعو يملاع �I½را نطاوم وأ يوامس نطاوم امأ

 لوقي امك ، ةلداع ةلود دجوت ال ، اBCكرابمو ة/رش�لا ةدعاسم و` هللا نم نZعملا ةلودلا

 ملاعل ةلادعلا ققحي نأ نكمي يذلا لضفألا ءfIJلا نوضفري سانلا نأل ، سونيطسغوأ

  .حيسملا ميلاع� نع ديعrو ،طقاس لب لماZO tغ

 ليدعتلا 45 لمأ لt عايض ÓJع� حيسملا ميلاعتل f5اhiا ضفرلا نأ سونيطسغوأ حyOقي ال

 دجوي ال ھنأ و` سونيطسغوأ ركفل لماTلا ىزغملا نإف ،كلذ عمو .لبقتسملا 45 حالصإلاو
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 5× امع ةفلتخم نوTتس ملاعلا اذ` 45 ةيسايسلا ةيئاضقلا تاطلسلا نأ عقوتل ب�س

 كلذ سونيطسغوأ جت�تسا ، مث نمو .لبقتسملل عقوت يأ و` IJ½املا ناt اذإ ، نآلا ھيلع

 نأ ، رمألا مزل اذإ ، نZعونمم . . .دونج ما ةاضق ما ءارما ما كولم اوناt ءاوس حيسملا ماد

امامت ةدساف ةلود رش اولمحتي
ً

 نوTلا 45 . . .دجملل اًناTم مXسفنأل اوبسكل لمحتلا اذC®و ، 

 .هللا ةدارإ 5× ھتعµرش يذلا ، يوامسلا

 

 fgإ ، ةينامورلا ة/روطاNOمإلا حاجنو س}سأت نأ دقتع� سونيطسغوأ نأ ÔÕاولا نم

 ھلإلل ةيXلإلا ةطh²ا نم اًءزج ناt ، اXل J/سر نيدك ةيحيسملل ا�Cاضتحا بناج

 طقف اًديفم نوTي نأ نكمي ة/روطاNOمإلا ngع ةيحيسملا ZOثأت نأ ىري ، عقاولا 45 .يقيقhiا

 :هZOثأت 45

 

 سرك/و سسؤيس ھنإف ، قحتس� امك ان�يد fgإ عامتسالا مت ول" :سونيطسغوأ لوقي

 عيمجو سوتور�و امونو سولومور ھققح ام لt زواجتت ةق/رطب ثلونموTلا عسو/و يوق/و

 .ي�امورلا خ/راتلا 45 ن/روXشملا ن/رخآلا لاجرلا

 

 ةيحيسم نوTت نأ امورل لضفألا نم ھنأ كش الب سونيطسغوأ دقتع� امن}ب ، كلذ عمو

 ةلودلا اًيئاقلت لوحي ال اًيمسر ةيحيسملا قانتعا نأ حوضوب كردي ھنإف ، اXمدع نم

اعون امور NOتع�  عقاولا 45 .هللا ةنيدم fgإ ةيضرألا
ً

 روطاNOمإلا ناt ول ��ح ".ةيناثلا لباب نم 

 حبصتل ةس}نكلاو ةلودلا لtاي̀ تجمدنا ول ��ح -دحاو صË² ةس}نكلل ابابلاو ي�امورلا

 ةنيدم 45 ةنطاوملا نأل ، هللا ةنيدم  قيقحت كلذب احبصي نلف - ةيسسؤم ةدحاو ةدحو

 اذ` ةعيبطب طبترت هدساف امئاد ةسسؤملاف ýIJسؤملا س}لو يدرفلا ىوتسملا ngع 5× هللا

 .دسافلا ملاعلا
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 اًمامت اC;نجت نكمي ال ممألا ن�Zو رش�لا نZب عارصلاو برhiا نأ fgإ سونيطسغوأ صلخي

 درجم و` برhiا Zìمي يذلا لاد�hا نإ .f5اhiا دوجولا تامس نم ةمس ةطاس�ب ا�Cأل

 ناس�إلل نكمي كلذ عمو .درف لZì tمي يذلا يدس�hا ي�احورلا رتوتلل ù5امتجالا ZOظنلا

 ñ5سلا لالخ نمو سدقملا باتكلا 45 ةدراولا ةيXلإلا ئدابملل ماعلا قيبطتلا لالخ نم

 ñ5مت�¢او يدرفلا نZ/وتسملا ngع رتوتلا اذ` ةرادإ ،لقعلا اkCلمي امك ةليضفلا ءارو

  .ةدحاو ةلمعل ناXجو مالسلاو برhiا .تقؤم مالس قيقحت fgإ يدؤت ةق/رطب

 ىأ رضاhiا تقولا 45 ھنم رفم ال لوألا نإف ،ةينافلا ةلاhiا 45 لصأتملا ملظلا ب�س�

 ةكلملا يأ رضاhiا تقولا 45 لانملا ديع� هدجن  لماTلا هرXظم ZO 45خألاو  IJ½رألا توTلملا

 .)هللا ةنيدم( ة/وامسلا

 

 اذإ .نوناقلا ngع جراخ ئطاخ ناس�إلا نأو .مظعألا عرشملا و` هللا NOتع� يrاتكلا ركفلا

 نم ZOثكلا دجويسو �I½وف ةلاح 45 نوTنسف ، ة/رش�لا رمأل ةموTح مسر دق هللا نكي مل

 45 دجنو ،اندالب HIJ 45ايسلا لمعلا ةداقو ان�يناوق ةعاطب انرمأي وXف اذلو ، ةلتقلا ةرباNOلا

خَتِل .7-1 :13ةيمور
ْ

t ْعَض
ُ

ن ُّل
َ

الَّسلِل ٍسْف
َ

لا ِنZِط
ْ

ف
َ

قِئا
َ

أل ،ِة
َ

ل ُھَّن
َ

لُس َسْ}
ْ

ط
َ

الِإ ٌنا
َّ

 ،ِهللا َنِم 

الَّسلاَو
َ

لا ُنZِط
ْ

T
َ

ةَنِئا
ُ

ةَبَّتَرُم 5َِ× 
ٌ

 "ِهللا َنِم 

 انماTح انعطأ اذإ .)٤ ةيآ( "å²ZOل يأ حالصلل ... مداخ" ھنأب مكاح لfg tإ ان` ZOش�

 ءاسؤرل ةدوصقملا ةعيبطلا 3 ةيآلا  45 دجن .رضحتم عمتجمو ةبيط ةعمس انيدل نوTيسف

افوخ اوس}ل ماhiTا" ةلئاق ، انتموTح
ً

 ngع بجي ، ىرت امك ."رشلل لب ، ةhiاصلا لامعألل 

tي نأ ملاعلا ءاسؤر  لTب�س اونو hiا را`دزالاو ةيعرشلا ظفhفملا نم .دي�yOنأ ض 

 نوT/و ، å²ZOل اودع دئاقلا ناt اذإ  كلذ عمو .ماظنلا ngع نZظفاحمو مالس ةظفح اونوTي

ابعر
ً

 ھيلع لحيسو ، ھيلع مكhiا مت}سف ، هللا مامأ رشلا لمعو ،بارخ ب�سو ھبعشل 

 ..مالكلا اذ` دكؤت �Jلا ةZOثكلا ةلثمألاب nÑم خ/راتلاو ضرألاو ءامسلا بضغ
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 45 انلو .مXل انيعم وأ مXل احومسم نوTي نأ ام,و هللا لبق نم نوفورعم ةداقلا عيمج

 ھنوقحتس� ام هللا مkCطعµو  ر/رش كلمب سانلا بلاطي انايحأف لاثمألا نم ZOثك خ/راتلا

  .حوضوب

  اذ` fgإ ءرملا رظني ةق/رط يأب كلذل ،ةطلسلا HIJرك 45 ءاش� نم عضي نأ Ö نكمي نكل

 امدنع ثدحي اذام  لاؤسلا ZOثي ام و̀و ."هللا نم الإ رش�لل هاطعم ةطلسو ةوق دجوت ال"

 لوقلا نكمي ؟مXلايح لعفت اذامو ، Kim Jung-un لثم ثيدح لاثم .ةمقلا fgإ رلت̀ لصي

 دوجو مدع نمو ، ةطلسلا fgإ م`دوعص تلXس ةاغطلا ءالؤ` ءارو تنا�J tلا تافاقثلا نإ

 ZOكفتلا دنع .مXسفنأ ngع ةعيظفلا جئاتنلا تبلج ، رش�لا نم م�Cاوخإب مامت`ا وأ مزع

 توم توملا ��ح دوkCلا داXطضإ مت دقو ةطلسلا fgإ رلت` لوصو ةيفيك 45

 بلغتلاو ھمومس رش�ل ىرخأ لود وزغ 45 أدب مث ، )دوkCلل ة/زانلا ةقرi¢ا(تسوtولوXلا

 �Ðتناو ھماظن ZOمدتل ةفلاحتم تراص ملاعلا لود نم ZOثكلا نأ ب�G الف  ملاعلا ngع

 .م١٩٤٨ماع

ايمسر ةدåiم ةموTح يروTلا روتاتكيدلا دوقي مويلا 
ً

 ةصاخ( ةي�يدلا تايلقألا دXطضت 

 هدودح جراخ م` نم دد³Cو نZضراعملا نم اXلمكأب رئاشع حبذتو توملا ��ح )نZيحيسملا

امامت ةرNOم برhiا نوTتسف ،ةعورشم ھتاديد³C تحبصأ اذإ .ة/وونلا خ/راوصلاب
ً

 ءا�Cإل 

  .اذ` ýIJجÍOلا با̀رإلا دXع

اZOخأ
ً

 رايتخالا انيلع ناt اذإ :ةموhiTا ةطلس� قلعتي اميف ةمساhiا ةيآلا كرابتعا 45 عض 

اذإ ة/رش� ةطلس يأ ةعاطو هللا ةعاط نZب
ً

 لسرلاو سرطب باجأف" .هللا عيطن نأ انيلعف 

 ھنا لوقن نا عيطتس� ان̀و )٢٩:٥ لامعأ(."سانلا نم ÈOكا هللا عاطي نا 85ب�ي " :اولاقو

 قرط قyOفم نZب فقن ان̀و توTلملا ئدابم قيقحتو �nIق ة/ولوأt هللا ةعاط يف كi¢ا

 .جئاتنلا لمحتو رايتخالا انيلعو
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 ثلاثلا لصفلا

 ٢٠٢٠ ماعل ةيسائرلا تاباختنالا عارص
 قرزالاو رمحألا ن)ب عارصلا

 فنعلا رطخ نأ ودب/و ةيسائرلا تاباختنالا دعوم بyOقي يT/رمألا خ/راتلا 45 ةرم لوأ 45

 قلقلاو ،HIJايسلا باطقتسالاو ،دياyìم وحن ngع نخاسلا HIJائرلا باطh²ا .دياyìي

 Black Lives Matter تاجاجتحاب ةقلعتملا ةداضملا ةئبعتلاو ،COVID-19 ـب طبترملا

 عفادتت .ةماعلا ةمالسلاو تاباختنالا نمأ ngع رطاخم اXعيمج لTش� ىرخأ فواخمو

 ngع ظافhiاب نZمتXملا نم اZÒغو ù5امتجالا لصاوتلا تاtرشو نوناقلا ذافنإ تالاtو

 دق م`دوXج نكل ،نكمأ املt اXليطع�و ةلمتi¢ا تاديدBCلا ديدحتلو ùgامتجالا مالسلا

 ميلسÎب ن�Zزhiا نZب قافتا ثدح اذإ الإ ةياغلل ةمتاق ودبت تاعقوتلاو ةيفاt نوTت ال

 .ةددحم عفانم فارطألا لTل نمضي لTش� ةطلسلا

اÂiرم ودبي ام و̀و فنع ثدح اذإ 
ً

 ةدا/ز وا ھعنم ýIJ 45}ئرلا يدحتلا لثمتي دقف 

 .امتاق ودبي ÓJطولا جازملاو تاباختنالا هذXل ةZOبك رطا²¢ا ،تايالولا نZب هراشÎنا
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اقبط زوفلاب مالعالا 45 ندياب وج نالعا مت نكل
ً

 اC® زاف �Jلا تايالولا تاوصأ ددعل 

 45 ةمكحملل  ر/وزت اياضق عفرب مدقت ھنا بمارت نلعا رخالا بنا�hا نمو نZيطارقميدلا

 بلطم و` ةقيقhiا نع ثحبلاو رمالا اذ` f5 45ارديفلا قيقحتلا ىراجو تايالو ةدع

 .نوTيس ام ب/رقلا يف ىÍOسو ثادحالا ع�اتنو !! ناT/رمالا نم عيم�hا

 4g مكحتي نم ل` و` قباسلا لصفلا 45 ةيلع ةباجإلا انلواح ىذلا بعصلا لاؤسلاو

 كلذب حمس� هللا نا ايباتكو ايتو`ال اندجوو سانلا ما هللا رايتخا و` سانلا ةكلمم

  !قhiا ق/رط ھ/ري ىTل بعشلا ھب بدؤي ھنكل ر/رش ءIJ< ول ��ح رايتخالا

 تاعارص لt ردصم و̀و ا³Cأش� ذنم ةيناس�إلا عارص و` كلمي نم ngع عارصلا ةيادب

 ة/رقلاو ةليبقلا لخادو رومألا كرح/و دوق/و مكحتي نمو ةرسالا 4g ةطلسلا نم ةيادب

 و` عارصلاو تاموhiTاو لودلا عارصو ةيناس�الا تاعمت�¢ا عارصو ةلودلاو ةنيدملاو

 ناt اذا اصوصخو مكحت/و كلمي نم ngع عارصلا لاز ام نالا ��حو بورhiا ب�س

  !! اT/رما لثم ة/روطاNOما HIJرك ngع عارصلا

 

 الب ملاعلا دوقت g×و ةيك/رمالا ةسائرلا شرع ngع سلجيس ىذلا نم بقyOي ھلt ملاعلا

 لTف ئطخي نم محري نلو ZOس}س خ/راتلاو ةZOثك اياضقل ةمساحو ةيخ/رات ةyOف 4g كش

>Ie ظ/و فشكن}سX4 رونلل رg ام اموي   !! 

 �Jلاو ١٩ديفوt ءا�و ب�س� ةبعص رومأ نم ھيف ام لTب ٢٠٢٠ ماع �Ðنن نحنو نالا ام�ر

 ةفاظنلا تاراXمو ùgامتجالا دعابتلاو طابضنالا وحن ىرذج لTش� ملاعلا تZOغ

 fgوألا ةل̀ولل HIJايس عارص ثدحي اذ` لt لظ 4gو نامألا لماوعو ةAiلاب مامت`الاو

 نولصي فوس باونلا سلجم 45 روس�لا نا ىرأ نكلو ملاعلا 45 رطخألا ھنأب ضعبلا ھللحي

الجاع قافتا fgا
ً

 ضوافتلا و` اذ̀و فارطألا لTل ةكyOشملا عفانملا قيقحت نمضي 

 .سرجنوTلا لخاد 45 ضعبلا ZOبك لTش� ھنم نكمتي ام و̀و HIJايسلا
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  :ةماعلا ةسايسلا ةسرامم `a `_يسمكو نطاومك كلسا فيك
 تا/وتسم ngعا ngع ةسايسلا نوسرامي تو`اللا لاجر نم ZOثك اندجو ةس}نكلا خ/رات 45

 ةيعمتجم تابارطضا طسو ترج لد�åل ةZOثم تاباختنا طسو 5$يسمك نالا نكلو

 .ءا�ولا ب�س� ةيعامج تايفوو قاطنلا ةعساو

 دقل  تاباختنالا هذ̀ لوقأ فسألا عم برطضم ملاع 45 نZنمؤم نZنطاومك فرصتن فيك

 ادج لXس ناt ح/رجتلا دجي لصاوتلا لئاسول دي�hا ع�اتملاو انم ZOثك 45 ام أوسأ تجرخأ

 ة/وق رعاشم كيدل نوTي الأ بعصلا نم .نZيحيسملا كلذ 45 امب ،يأرلا 45 نZفلت²¢ا 45

 هاجتا نZب دسألا يTف نZب تنا نمؤم يT/رمأ نطاومكو ملاعلا 45 نآلا اX`اجتاو انتمأ هاجت

 رظنلا ھجو لثمي ال فسألا عم كاذو اذ̀و ددشÎم ظفاحم هاجتاو ب}سÎم f5اNOيل

  !!رومألا 45 ةنزاوتملا ةيحيسملا

 نأ وأ رخآلا بنا�hا نم صاË²ألا ةنا`إب نذإلا انحنمت ال تناt يأ تاعانقلا كلت نكل

 نوTن نأ بجي .فسا لوقو عجارت نودب ةلوXس� قمحأ ةملt نولوقي نيذلا نم نوTن

 نأ اننكمي ، ي�اذلا انرب 45 .مBCيناس�إ نم مXعم فلتخن نم د/رجت مدع ngع نZص/رح

 .انسفنا لخاد 45 ا�Cا فرع� الو ن/رخآلا 45 ا`دقت�ن �Jلا ا³Cاذ ءايشألا حبصن

 

 ةق/رط داجيإ 45 ءدبلل  تقولا ناح دقف ،ةيباختنالا تاوصألا عيمجب ءالدإلا مت دقو نآلا

اعم ةدوعلل
ً

امدق óIJملا نZنمؤملا نZيحيسملل نكم/و 
ً

 لالخ نم انتمأ ءافش 45 ةدعاسملل 

 ةملTلل ةدوعلاو حيسملل ةنيمألا ةذملتلاو ةيسايسلا ةكراشملا 45 نزاوت قيقحتل ñ5سلا

 .توTلملل ةوعدلا قيقحتو ليجنإلاب ةزاركلل ةدوعلا ىrرع عمتجمكو اBCساردو

 

الوأ
ً

 يأ ةجيÎنلا لوبقب انل حمس� يذلا حورلا هدوقي يذلا ZOكفتلاو ةالصلاب أدبن نأ انÎيل :

tا ب`ذتس تناfg املاط ھفاخن ام انيدل س}ل ، رسخ وأ زاف نمع رظنلا ضغ� .ركسعم يأ 

أل" ١١:٢٩  ايمرإ 45 لوقي .حيسملا عوس}ب نمؤن اننأ
َ

�
ّ
فَرَع يِ

ْ
ألا ُت

َ
ف
ْ

T
َ

لا َرا
َّ

�ِJ أ
َ

ن
َ

 اCَِ® ٌرِكَتْفُم ا
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كْنَع
ُ

أ ،ُّبَّرلا ُلوُقَي ،ْم
َ

ف
ْ

T
َ

الَس َرا
َ

ال ٍم
َ

ش 
َ

أل ،ّر
ُ

كَيِطْع
ُ

ةَرِخآ ْم
ً

 هللا 45 ةقلطملا انتقث "..ًءاَجَرَو 

 45 رومألا يقبن انوعد .نZيسايسلا وأ ةسايسلا وأ انرارشأ وأ انلاطبأ وأ انسفنأ 45 س}لو

 .ñ5يبطلا اC®اصن

 

ايناث
ً

اعمتجم انحبصأ دقل .ضعبلا انضع� عم ثدحتن نأ بجي  :
ً

 تاشلا فرغ نم ةمأو 

 عضو ءانثأ لثامملا ZOكفتلا يوذ صاË²ألا نم انئالمز عم عمتجن ثيح ،ةC®اشÎملا

 وأ مولن نأ 85ب�ي ال ، ةيص²±لا ةثداi¢ا 45 ."ن/رخآلا" ngع مئاتشلا ءاقل,و تاضاyOفا

 ص²±لا ھيلع بيجيس ام ضاyOفا نود ةلئسأ لأس� نكلو - ل�hqا وأ بنذلاب رعش�

 .تا/وتسملا لng tع راوح يأ جولايد ةثداi¢ا لالخ نم و̀ م`افتلل ديحولا ق/رطلا .رخآلا

 

 كئلوأ ��ح ، لضفأ لTش� ن/رخآلا مXف ةلواحم لوح هراTنإ نكمي ال 5$يسم ءIJ< كان`

  .مXعم فلتخن دق نيذلا

 ضغ� كسفنك كب/رق بحتو، انناZOج ةبحم fgإ انوعدي هللا نأ ÔÕ 45او سدقملا باتكلاو

 - انلثم نودبع� وأ ، انلثم نورعش� وأ ، انلثم نوركفي وأ ، اننوC;ش� اوناt اذإ امع رظنلا

 ةفرعم اننكمي الو ، انناZOج فرع� ال انك اذإ "انناZOج بحن" نأ اننكمي ال .انلثم نوتوصي وأ

 .انناZOج fgإ عمتس� مل اذإ انناZOج

 

 ، ةيعمت�¢ا تاثداحملل ةبس�لاب .ةنكمم ZOغ نايحألا ضع� 45 ةيص²±لا ةثداi¢ا نكل

 فارطألا دحأ ضفري امدنع لصاوتلل ةق/رط لضفأ ةيملسلا تاجاجتحالا نوTت نأ نكمي

 لصاوت ةليسو 5× ةيملسلا تاجاجتحالا نأ ركذتن نأ مXملا نم نكل .ةين نسحب طارخنالا

احوضو ÈOكأ
ً

 .ھجوملا ZOغ فنعلا نم 

 



 35 

اعيمج ھيف كyOش� ام ةياVCلا 45
ً

اعيمج ñgس� اننأ و̀ 
ً

 نأو -لضفألل عمت�¢ا مدقت ةيناTمإل 

 نم ÈOكأ رمألا بلطتي .مC;حن نمو انتالئاعل را`دزالاب ةئيلم ةايح ZOفوتل ةصرفلا دجن

 �Jلا ةق/رطلاب اوتوص نيذلا وأ اC® ودبأ �Jلا ةق/رطلا fgإ نورظني نيذلا صاË²ألا درجم

 fgإ اعم ñgس� نأ بجي .كتلئاعو �Jلئاعل ةديج ةايح ءانب اkCف نكمي ةمأ ةلTيXل اC® تتوص

طاَو" 7 :29 ايمرإ 45 امك نZلوئسم نZنطاومك انندم ومنو را`دزاو مالس
ْ

ل
ُ

الَس اوُب
َ

ملا َم
َْ

 ِةَنيِد

لا
َّ

�ِJ كُتْ}َبَس
ُ

لِإ ْم
َ

kْCَلَصَو ،ا
ُّ

أل او
َ

fِإ اXَِلْج
َ

g أل ،ِّبَّرلا
َ

الَسِ� ُھَّن
َ

Tَي اXَِم
ُ

ل ُنو
َ

ك
ُ

الَس ْم
َ

 ".ٌم

 

 

 لاyìخا نكمي الو ةيسايسلا ةكراشملل ñgس� نأ انيلع ةلود يأ 45 نمؤم نطاومك

 عقاولا 45 نحنف ،كلذك رمألا ناt اذإ .تاونس عrرأ لt دحاو توص fgإ ةيندملا انتكراشم

 نكمتن ��ح موي لt انناZOج بحنو طرخننو 85صن فيك ملعتن نأ بجي .ةلTشملا نم ءزج

اعم لضفألا ةلودلا ءانب نم
ً

.  

 

 .ةيجاجتحا ةفقو ،ngصت نأ ،ةيباختنالا قيدانصلا 45 ت/وصتلا نم انرودب موقن نأ وجرن

 انيلع ."ةنيدملا مالسل اوعسا" هللا ىدان/و .قالخأو ةفاظنب ةسايسلا سرامن نأ انيلع

 .كناZOج بحت نأ .عضاوتب كولسلا .ن/رخألل ةمحرلا بحت نأ .ةلادعلا قيقحتل ñ5سلا

 .هللا 45 كتقث عض ةياVCلا 45و - ءايشألا هذ` لt لعفا

اZOخأ
ً

 ةسرامم لالخ نم كلذ رXظنو انسفنا بحن امك ن/رخالا بحنو هللا بحن نا انيلع : 

 لماعتلاو سفنلا طبض fgا عيم�hا ىدانا ان` نمو n5معو لاعف لTش� HIJايسلا لمعلا

 !!تب`ذ هاجتا ىأ fgاو تاباختنالا جئاتن تناt امXم رودلا قيقحتو ةمكحب
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 ةمتا�<ا

 راتخا امكو رشHلا رايتخإ وF ةيا:9لا 78 ةيباختنالا قيدانصلا رايتخا نا لوقن نا ةيا:9لا 78 انيلع

 ملاعلا \]اصلا انZلا كWXي الو مFرايتخا نمث اوعفد ديكأتلاب كلم لواش ميدقلا 78 هللا بعش

 نونوكiو ھتدارإ بسحب نوكلسdو قc]ا نوسرامي لاجر لالخ نم لخدتي وF لب ةفدصلاب X)س[

 نورظتiuو انF توكلملا نوققحiو ضرغqو ةلاسرب نوشpع[ نيذلا مF ءالؤFو ضرألل رونو \jم

امدق ��~ملاو لمعلل ةوق م:}طع[ ىذلا ءاجرلا اذFو ديجمتلاب مFداسجأل ىدبأ ءادف
ً

 قيقحت 78 

 رFدلا دبا ىقبpس نكل رورشلا وحن ھجتي بلاغلا رايتلا نا� نا ��ح نوكلا اذZل قلا�]ا ةدارإ

 بتك .رشHلل حرفلاو ةلادعلا ققحiو مالسلاو بc]ا رشuي صاخ قاذم اZل ��لا ةيقتلا ةيقبلا

s Guide to Engaging ian'Thou Shalt Not Be a Jerk: A Christ ھباتك 78 5 وش نوجيا

Politics"ادبأ نويحيسملا نلع[ الأ بجي
ً

 م:}لع بجي نكل .ھجوت وأ بزح ىأل �©عألا ءالولا 

 ليلد X±تع[ باتكلا .سانلا ¯®ع رثؤت ��لا تاسايسلا ھجوت ةسايسلا نأل ،ةسايسلا 78 طارخنالا

 وZف عوس[ برلا 78 ءاجرلا نأ ركذت ¯®ع ءارقلا وش¶ ع´d³و ةسايسلا 78 طارخنالل ²8يسملل

 عوس[ ص�« 78 نكلو - ةميظع ةمأ وأ ماظنلا وأ ��¹ايسلا ص�³لا 78 ءاجرلا سpلو ساسالا

 .حيسملا

 ةصاخو - مZعم نوفلتخي نم ةعمس ھiوش¶ نع فقوتلا ¯®ع ءارقلا وش ثحي بلقو مزع½

 امدنع" لوقيف .ھميلاع¶ اوسكع[ نأو عوس[ برلا اوعبÂي نأ ن)يحيسملا نم بلطiو - ءافعضلا

ن
ُ

 نإف ،ءافعضلا نع عفادنو ،ةمكc]ا لجأ نم 8®صنو ،ةÄcاو سدقملا باتكلا ميلاع¶ ىقب

 بiرقلاو Ç انÂبحم نع فقوتي ،توFاللا ��ح وأ ،ةفسلفلا وأ ،ايجولويديإلا وأ ،ةسايسلل انبح

 ءازعألا ءارقلا ل� ¯Ëا تلصو دق ��لاسر نوكت نأ دوأ ىذلاو بتاÉلل ��³�Èلا ھجوتلا وF اذFو "

                 .ءاجرلاو مالسلاو قc]اب ةادانملل ¯Îسdو ةيلعافب كراش[ ²8يسم نطاوم لجا نم ي¶الص عم

                                                                                                                  

 ميFاربإ قيفر سقلا 

 X٢٠٢٠±مس[د ١٨ اتiرم

 
5 https://www.amazon.com/Thou-Shalt-Not-Jerk-Christians/dp/0781411157 


