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 ةمدقملا
 ةحئاج لضفب ماعلا اذD يفف ،ةيناس;إلا ةركاذ نم 0123ي ال فوس ٢٠٢٠ داليملا ديع

 لماوع م\c طوحت عوس_ برلا داليم دسجتب م\]الافتحا نولصملا دجيس انوروS سوOPف

 rh دqملا ةحاس نوpت نأ mnرملا نم .ةيلئاعلا م\]اعمجتو م\]الحر صلقتو ،ghصلا رdefا

 نم 23|حي ال ددع عم لاduا وD امك ،xyس; ءودrh D نوpتس داليملا ديع ةيشع مdu تsب

 مالسلا نم �Pكأ يملاعلا قلقلاب ةقالع ھل نوpيس "تماصلا ليللا" ثيح س�انكلا

  .يوامسلا

ابنج ،تن�Pنإلا �Pع نوpتس ةيداليملا تاظعلاو مينا�Pلا من�Pس حي�س�لا قرف نأ دكؤملا نم
ً

 

 دِلُو دقل و حيسملا داليم ركذتن ماعلا اذD داليملا ديع rh .تن�Pنالا �Pع قوس�لا عم بنج ��إ

rh لثم Dا اذdfب انل ىذلا دسpضرفي دودح لqةيا\�لا �3ح ق�رطلا راس دقلو دسجتلا ا 

اققحم  دبالا ��ا توملا �¡ع رصت�0و موق�و تومي ىpل دلو ھنكلو
ً

 .ة�رش�لل ميظعلا ءادفلا 

 

ارظن ؟سوOPفب بsصأ دق عوس_ نوpي نأ نكمي لD لءاس�نو 
ً

اناس;إ ناS ھنأل 
ً

 ،لماpلاب 

ارظن نكلو كلذ ض�Pفن اننإف
ً

اضيأ ض�Pفن اننإف ،لماpلاب هللا ناS ھنأل 
ً

 نل سوOPف يأ نأ 

 ض�Pفن �hاتلا®و )١١:١٩ انحوي( قوف نم ھحنم مت اذإ الإ عوس_ برلا �¡ع ناطلس ھل  نوpي

 ، لبdfا �¡ع ة®رجتلا ءانثأ ناطيشلاب ىقتلأ امدنعف سوOPفلا دص ھناpمإب ناS عوس_ نأ

 سقرم ؛ ٥٣:٢٦ �3م( ةيص²³ ةعفنمل ةيqلإلا ةوقلا مادختسا بنجت ھنأ نم مغرلا �¡ع

  )٢٣:٤ اقول ؛ ٣٠:١٥

 Oºيمت نود ،¹23طع ةباغ rh رانلا لثم ةراش�نإ  لصاوي سوOPفلا نأ نالا ةحاسلا �¡ع ىرن

ابنج لعتش« رانلاو
ً

 برطضملا ماعلا باطd³او ةنخاسلا ةيندملا تابارطضالا عم بنج ��إ 

 Oºيمت دجوي ال ،Oºحت يأ ةئ®وألا رqظت ال .ملاعلا ءاحنأ عيمج rh ةدش¾ مسقنملا عمتf½او

 ةديج ةيÁu ةياعر �¡ع نولصحي ال نيذلاو ملاعلا ءارقف نOب سوOPفلا ىÀPف ،رش�لا نOب
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rh رملاو نسلا رابكو ايق�رفاÂ23 ملاو تايلقألاوqي دق ،لامعلاو نوشمpنو Dاذ Dديع و 

 .انتالص هذDو d³OPاب رش�ي حاقللا دوجو ام®رو انوروS سوOPفل OPخألا داليملا

 rh داليملا موqفم لوح ضعبلا تالؤاس« �¡ع بيجي ھنكل OPغص بsتك سوOPفلاو داليملا

 بضغ ا\Ëا ةلاduا فصتو باتكلا نم دDاوش ذخأت نأ لqسلا نم ام®ر سوOPفلا لباقم

 كئلوأ سsلو .سوOPفلا اذD ب�س« ةددحم اياطخ ال نكلو رش�لا عيمج �¡ع نلعملا هللا

 نOيلاطيإلا بحي ام ردقب Ìyيصلا بعشلا هللا بحي .انم ةيطخ �Pكأ ھب نوباصملا

 بحي ام ردقب ةصاd³ا تاجايتحالا يوذو نسلا رابك بحي .نOيك�رمألاو ن�Oروpلاو

اعيمج اننأ Íh ءا®ولا اذD اDدكؤي �yلا قئاقduا ىدحإ .ءاÁuألاو بابشلا
ً

 س0ج نم ءزج 

اعيمج نحنو .يرش�لا سdf0ا - دحاو
ً

 rh Dاعم اذ
ً

، rh حOب�س�ي مل هللا نأ ن rh Dءا®ولا اذ 

 .اندحو ھتqجاومل انك�Pي مل ھنأ الإ ،
Sنع ھب انرابخإ ءاملعلل نكمي ام ل COVID-19 Dفلا نأ وOPف نم روطت سوOPتاسو 

 .ھقلخ يذلا ءا®ولا وأ سوOPفلا اذD هللا ب�س_ مل .ةعيبطلل قراخ سsلو Øhيبط ھنإ .ىرخأ

 .طقاس ملاع rh شsعلل ةجي�ن وqف ، ىرخألا ةيعيبطلا ثراوpلاو ضارمألا لثم

 ى;اثلا لصفلا rh انشقانو داليملل ىÜاتكلاو ى«وDاللا موqفملا حرش rh انأدب باتكلا اذD يف

اOPخأو نOيحيسم نOنمؤمك اqعم لماعتن فيكو ةايÞuل ديد\Ýلا ةيضق
ً

 ةفسلف نع انملpت 

 تاح�رصت ماما فقي ىذلا نزاوتملا يباتكلا موqفملا �¡ع نيدكؤم توملا لباقم rh ةايduا

 باتكلا مدختس« لب ةيباتكلا ةن�رقلل حيàuلا OPسفتلا نم ب�Pقت ال �yلا ضعبلا

 سدقملا باتكلا ا\�لع_ ال هللا نع ةروص مسرو ةقبسملا اDراpفا ديكأتل ةيباتكلا صصقلاو

 طقاس ض�رم ملاع rh ءاجر ةلاسر Íh انتلاسر نا لوقن نا ىقبي ؤب0تلاو OPش�تلا نO®و

 . ءافش ��ا جاتحي
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 لوألا لصفلا

 داليملا ديع تو+ال
 ملاعلا مالظ طسو رون ةقارشإ داليملا

 

 "؟انوروS سوOPف ��إ رظنsس ناS فيك ، مويلا انطسو دوجوم عوس_ ناS ول لءاس«أ

 �¡ع انتدعاسمل ةديdfا ةلدألا ضع¾ سدقملا باتكلا انل مدقي ؟ عوس_ ركف�و رعشsس اذام

 رعشsس ، انوروS سوOPف مضخ rh ھنأ ىÀPس .ھيف ركف�و عوس_ برلا ھب رعشsس ام ة�ؤر

 rh لعف امك ãاب ةقثلاو ، توملا هاجت بضغلاو ، نوناع_ نيذلا هاجت فطاعتلاب عوس_

  !! رزاعلا فقوم

 باشل ةزانdfا .ةنيدملا ھلوخد ءانثأ ةزانج بكوم ھجاو ثيح 7 اقول rh عوس_ فطاع« ىرنو

Dيس فيك .ةلمرأل ديحولا نبالا وpع عوس_ لعف در نو¡� Dرلا عضولا اذDنأ دقتعأ ؟بي 

 عم مويلا ھلمحي يذلا فطاعتلا �¡ع ليلد وD ا\�باو ةلمرألا عم هرqظي يذلا فطاعتلا

 .مت\æ عوس_ .انوروS سوOPف نم نوناع_ نيذلا كئلوأ

 نيذلا كئلوأ هاجت نانحب لعافتي فوسف ، انوروS سوOPف ءانثأ نآلا شsع_ حيسملا ناS اذإ

 بيلصلا �¡ع ةاناعملاو توملا ھسفن عوس_ ھجاو امدنع ، نكلو .توملا نم بضغèو ، نوناع_

ِلُج عوس_ نأ ركذتن نأ انيلع ؟ھلعف در ناS فيك ،
ّ

اب�رقت توملا دح ��إ د
ً

 لمح �¡ع �Pجأو ،

 ةادأ بيلصلا ناS .بيلصلا �¡ع ءاوqلا نم سفن لS �¡ع لوصÞuل ةدش¾ حفاSو ، ھبيلص

 �¡ع قلعملا بولصملا صê³لل نكمي ال ثيح قانتخالا ق�رط نع ةداع ،ةئيطب توم

 .ھي�ئر ءلمل ءاوqلا نم يفكي ام �¡ع لوصÞuل ھسفن دش_ نأ بيلصلا

 كئلوأ ھنم ي;اع_ ام لثم كي�ئر rh ءاوqلا �¡ع لوصduا لجأ نم ةاناعملا هذD ودبت الأ

 ھي�ئر rh سفنتلا لجأ نم لاضنلا اذD عوس_ �Pتخا ؟انوروS سوOPف نم نوناع_ نيذلا
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ا\cاشم رمألا ودبي .بيلصلا �¡ع
ً

 عيمج rh ةزكرملا ةيانعلا تادحو rh مويلا فالآلا ة®رجتل 

 .عيمdfا ةلاح مqفتي عوس_ .ءاوqلا نم يفكي ام �¡ع لوصÞuل نوحفاpي - ملاعلا ءاحنأ
 

 ٥:٢ x3ليف rh لوسرلا سلوب بتكي

ف
َ

ل
ْ

كَي
ُ

كيِف ْن
ُ

ذD ْم
َ

لا ا
ْ

كِف
ْ

لا ُر
َّ

ملا rِh يِذ
َْ

أ َعوُسَ_ ِحيِس
َ

لا:اًضْي
َّ

ذِإ يِذ
ْ

 S
َ

ل ،ِهللا ِةَروُص rِh َنا
َ

 ْبِسْحَي ْم

خ
ُ

ل
ْ

ةَس
ً

أ 
َ

pَي ْن
ُ

الِداَعُم َنو
ً

 ãِ.أ ُھَّنِكل
َ

خ
ْ

¡
َ

ن �
َ

ذِخآ ،ُھَسْف
ً

ةَروُص ا
َ

ذðَِو.ِساَّنلا ِھْبِش rِh اًرِئاَص ،ٍدْبَع 
ْ

 

لا rِh َدِجُو
ْ

qَئْي
َ

S ِة
َ

;ِإ
ْ

ن َعَضَو ،ٍناَس
َ

أَو ُھَسْف
َ

ط
َ

ملا 3َّ�َح َعا
َْ

فَر َكِلذِل.ِبيِلَّصلا َتْوَم َتْو
َّ

 ُهللا ُھَع

أ
َ

أَو ،اًضْي
َ

طْع
َ

ف اًمْسا ُها
َ

S َقْو
ُ

pِل ٍمْسا ِّل
َ

ت ْي
َ

ثْج
ُ

S َعوُسَ_ ِمْساِب َو
ُ

كُر ُّل
ْ

 ْنَمَو ِءاَمَّسلا rِh ْنَّمِم ٍةَب

¡َع
َ

ألا �
َ

ت ْنَمَو ِضْر
َ

ألا َتْح
َ

�ْعèََو ،ِضْر
َ

Pِف
َ

 S
ُ

أ ٍناَسِل ُّل
َ

ملا َعوُسَ_ َّن
َْ

ِ½ ٌّبَر َوDُ َحيِس
َ

fِْبآلا ِهللا ِد. 

 :صنلل طسبأ حرش
ائsش هللا عم ةاواسملا �Pتع_ مل ،هللا ةروص rh هدوجو نم مغرلاب يذلا عوس_ برلا" .

ً
 نكمي 

اذختم ھسفن غرفأ لب ،ھب كاسمإلا ةلواحم
ً

 دجو ھنألو .رش�لا ھبش �¡ع راصو دبع ةروص 

rh ظملاqر Sاعيطم حبصأ نأب ھسفن عضخأ ناس;إ
ً

 .بيلصلا �¡ع توملا �3حو ،توملا ةجردل 

اضيأ ب�سلا اذqل
ً

ايلاع هللا ھعفرو هدجم 
ً

 يpل ، مسا لS قوف وD يذلا مسالا هاطعأو 

 لS ف�Pعèو ، ضرألا تحتو ضرألا �¡عو ءامسلا rh مD نمل ، عوس_ مسأل  ةبكر لÌy Sحنت

 " .بآلا هللا دf½ برلا وD حيسملا عوس_ نأ ناسل

 

اعم تايآلا هذD عمجب طقف انمق اذإ
ً

 وD ص²³ نع ثدحتن اننأ õnاولا نمف موqفمك ،

  داليملا ديعل ةيقيقduا ةلاسرلا Íh هذD .رمألا öyت0ي اذكDو برلا وDو رمألا أدبي اذكD ، هللا

اليلق كلذ حرش; انعد نكل .برلا وDو هللا وD حيسملا عوس_ نإ
ً

 rh .ةنوpملا ءازجألا ىرنو 

Dمامأ فقن �3لاو ةرقفلا هذqا rh قالا نكمي ال لالج�Pا\�م با. Dا ىدحإ هذdfاوDةيقنلا ر 
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rh علاqا دdfلامجف ، ديدqقامعأو اqيرورضلا نم كلذ عمو ، يرش�لا كاردإلا قوفت ا 

 .1سدقلا حورلا لمع ةدعاسمب اqحرش ا\c نكمي �yلا ةجردلاب لقألا �¡ع - اqمqف

 

 ةلاح rh ةدوعلا مث  توملاو  ضرألا ��إ ءh÷ملاب هللا نبا فطاع« وD مسقلا اذD انل هرسفي ام

 نم ثدح امب ان�Pخي وqف ، داليملا ديع توDال مqفن نأ انيلع لوقأ اذل .دf½ا ��إ ديجمت

  !!زولS اتناس ھنأS حيسملا نع انل ملاعلا مدقي امك سsل ةصقلا نم öyلإلا بناdfا

 نع اينروفيلاpب ةيتوDاللا رلوف ةعماج rh يماظنلا توDاللا ذاتسأ Oliver Crisp لوقي

 : داليملاو دسجتلا موqفم

ادحاو حبصي يpل ة�رش�لا خ�رات هللا محتقي " 
ً

 اندعتباو ، طقف ةقيقدل انفقوت اذإ .انم 

 ام rh طقف انركفو ، فيطللا - ع_دولا - عوس_ - برلل اDانمسر �yلا ةفيطللا انروص نع

اقح نايبلا اذD ھيلع يوطني
ً

الDذم نوpي نأ بجي ، 
ً

 نم دسجتلا ىرن انلعجي نأ بجي .

امامت فلتخم روظنم
ً

 " .)عوس_ برلا نع طولغملا انموqفم(�¡u½ا عوس_ رجفي رون - 

 

افقوم ذختاو ،ئطاخ بعش نم ب�Pقاو ،دبعلا ناpم لبقو ،يدايس بصنم نع �¡خت دقل
ً

 

اOPخأو ،تاذلا ناركن
ً

ادجمم دعص 
ً

 ب�سلا اذqل" .�¡عأ ��ا دعصو .11 ��إ 9 نم تايآلا ،

 اذqل ،بيلصلا �¡ع توملا �3ح ھتعاط ب�سو ،ھعوضخ ب�س" ؟انD ب�سلا ام  ".اضيأ

 .هللا ھعفر دقف ، ءادفلا ققحو امامت بآلا عاطأ ھنأل ، ب�سلا

 

 اضر ةمالع تاومألا نOب نم هللا ھماقأ .تاومألا نOب نم ھماقأ هللا نأ ديدdfا دqعلا ان�Pخي

 امك ، عقاولا rh .مسا لS قوفي يذلا مسالا هاطعأو ھنيمي نع هللا ھعفر مث ، ھتوم نع هللا

 
1 https://www.gty.org/library/sermons-library/80-354/the-theology-of-christmas 
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 نOمي نع سلجو  ءامسلا ��إ ھعفر هللا نأ 3 ةيآلاو 1 حاÁuا rh نOينا�Pعلا بتاS ان�Pخي

 ام .مسا ھيلع قلطأ مث ،داليملا نم ضرغلاو دسجتلا موqفم وD اذDو ءالعلا rh ةلالdfا

Dل ھنإ .برلا مسا ھنإ ؟مسالا اذsرأ مسا ھنأل عوس_ مسا سÂ2y. _س#y م\$انبأ سانلا 

 نآلا هللا ھعفر دقل .برلا وD مسا لS قوف مسالا .مسا لS قوف مسالا سsل اذD .عوس_

ايلاع
ً

 عوسsل يطعأ يذلا مسالا اذ\c ھنأ �3ح مسا لS قوف يذلا مسالا - مسالا هاطعأو 

 �¡ع مD نمو ءامسلا rh مD نم ةبكر لS ھل Ìyحن�س ىذلاو عوس_ برلا لوقن كلذل ،

 .بآلا هللا دf½ برلا وD حيسملا عوس_ نأب ف�Pع_ فوس ناسل لSو ضرألا تحتو ضرألا

 ةلماS ةرطيسو ديدج نم اDداليمو ة�رش�لا ديدجتل يھلإلا ق�رطلا راص دقل قدا OPبعتب

 عوس_ برلا عوضخ لمتكي ذإ ،بيلصلا دنع ترسك ا\�كل ةكوش توملا راصو توملا �¡ع

 ،هللا نOمي نع عفرُ�و ،تاومألا نOب نم ماقُي .ةرشابم هديجمتو ھميظع« ھيلي ، بيلصلا �¡ع

 نع لماpلا OPبعتلاو ،لماpلا زايتمالاو ،ةلماpلا ةماركلاو ، لماpلا دf½ا ��إ دوعèو

 .هللا ھعفرو انءادف متا دقو .ةلقتسملا ھتدارإل لماpلا مادختسالاو ،ةيqلالا تافصلا

 

 ددحي اذDو  6 ةيآلا ��إ عجرا ، يدايس بصنم نع �¡خت  عوس_ برلا نأ ةيادبلا rh ىرن

 .يدايسلا ھعقوم راصتخاب .ھئيجم لبق ةيدبألا rh ھتافصو ھتsص²³و ھتعيبطو ھص²³

ائsش هللا عم ةاواسملا �Pتع_ مل وqف اذكDو .هللا ةروص rh ناS ھنأ 6 ةيآلا rh ءاج
ً

 بجي 

 رDاظلاو ھتاذب هللا وD ھنأل ھيلع لوصduا لجا نم ة®راu½ا وأ ھيلع ءالي�سالا وأ ھكاردإ

 .دسdfا يف

 شDدملا نايبلا اذDو .5 ةيآلا ةيا\rh Ë هديدحت مت يذلا ، عوس_ حيسملا نع ثدحتن نحن

ايفرح أرقت .ةيساسألا ھتعيبط دسجي
ً

 c\ھنإ" ، ةق�رطلا هذ rh ھنإ - "هللا ةروص rh ةروص 

 صê³لا ةعيبط ��إ ى;ايكلا دوجولا OPش_ .ةظÞuل "نئاS" ةملS ذخ طقف .نئاS هللا
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 كلتمي ھنأو ، ھنع تباث لpش¾ حيÁuو ،OPيغتلل لباق OPغ وD امو ، هرDوجو  ة�رDوdfا

Dةعيبطلا هذ Sھلإ. Dاذ Dھنايك و، Dاذ Dلا وpىذلاو نئا Sو ناèشOP Dوج ��إ اذDهر 

 .هللا ةعيبط Íh ھتعيبط .هللا الإ OPيغتلل لباقلا OPغ وD نمو OPيغتلل لباقلا OPغ يرطفلا

اعيمج ھمqفن يذلا صê³لا نع ءزdfا كلذ فصي
ً

 نم ءزdfا كلذ فصي .ھتاذ ھنايك ،

امئاد لظ�و هدوجول يرورض وDو ، هOPيغ« نكمي ال يذلا صê³لا
ً

 ةبس0لاب .وD امك 

 لباق OPغو OPيغتلل لباق OPغ اذDو ، هللا وD ، دوجولا rh ھنأ Ìyع_ ھنإف ، حيسملا عوسsل

 - ليئونامع نوpي نأ بجي ھمسا نأ �3م ليجنإ rh انملع« اننأ rh ب�سلا وD اذD .نارودلل

 .انعم هللا وD .هللا ةملS وأ مسا وD  لياEl و ، "انعم هللا" ةي�Pعلا Ìy rhع_ يذلاو  ل�وناميإ

Sنا Dيسو هللا راصو هللا وpامئاد نو
ً

 .هللا دبالا ��او 

 

 لباق OPغ اذD ".هللا ناS ةملpلاو هللا دنع ناS ةملpلاو ةملpلا ناS ءدبلا rh" :انحوي بتكي

 ميDاربإ نوpي نأ لبق ".دوجوم" نئاS انأ ميDاربإ لبق" ، ٥٨:٨ انحوي rh لاق اذqل  ، OPيغتلل

ادوجوم
ً

ادوجوم تنك ،
ً

 قيقدلا ليثمتلاو هللا دجم عاعشإ وD حيسملا عوس_ نأ يأ .

 سsل :داليملا ديعل قمعألا ى«وDاللا Ì3عملا ھنأ ملظم ملاع rh رون ھقارشا وD ھتعيبطل

ادسج هللا راص دقل .دسجتلا لب داليملا
ً

اقرف ثدحي اذDو ،
ً

اOPبك 
ً

 

rh S2(ولوy 1 شqتدرو ةلثامم ةدا rh 15 ةيآلا. "Dغ هللا ةروص وOP ليثمت ھنأ يأ ".روظنملا 

 صê³¾ ھيف أدبت يذلا ناpملا وD اذD .ي�رملا OPغ يدبألا ھلإلل رشابم ساpع;ðو رشابم

 امك ،هللا الا فصت ال ةملÍ� Sو نئاS دوجوم يأ being ةملS  دجن نآلا .حيسملا عوس_

انوpم فيضي اذDو "هللا ةروص rh نوpت نأ" : ةيالا لوقت
ً

 .رخآ 
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 Dهذ Íh لاpةينانويلا ةمل    Morphē وÍh »شOP وأ تافص وأ صئاصخ ��إ ىرخأ ةرم 

 لمع« ال ةمج�Pلا هذDو "لpش"  ةملpلا هذÌ3 Dع« ةيOºلجنإلا ةغللا �r .ام ص²³ تامس

 نكمي ءOP 22yغتم ء22y  جراd³ا rh ام ء22y �¡ع ةلالد اqل نأل انD "لpش" ةملS .ديج لpش¾

 ةتباثلاو ةيساسألا تامسلا وأ صئاصd³ا Ìyع« لب .ةملpلا هذD ھينع« ام سsل اذD .هOPيغ«

 .ام ص²³ ��إ y#ت0ت �yلا

 

 :3 سوثنروrh 2 S ."ةلوحتم" Ì3عمب وأ "ةقباطتم" Ì3عمب ديدdfا دqعلا rh ھتمجرت تمت

 اذD .ھلثم ودبنل ايجراخو ايدسج انقلخ اننأ Ìyع_ ال اذD ".حيسملا ةروص ��إ لوحتن" 18

ايلخاد اننأ Ìyع_
ً

 موqفم وD اذD .ھيلع وD ام عم قفاوتن ،تافصلاو صئاصd³ا لالخ نمو 

Morphē.  أ نأ د�رأ .حيسملا بسكأ نأ د�رأ" ، لوقي سلوب نأ �3حSاشم نوc\ھتومل ا. " 

ايفرح
ً

 تافصلاو صئاصd³ا ثيح نم ھلثم نوSأ نأ د�رأ .ھلثم حبصأ نأ د�رأ"  Ì3عمب 

 .5hراd³ا رqظملا سsلو فقاوملاو

 

  لpشلا ثيح نم .�hزألا هللا وD ، دوجولا ثيح نم ، عوس_ حيسملا نأ ةقيقحب أدبن كلذل

 Ì3عم لpب هللا نم لقأ سsل ھنإ .هللا صخت �yلا تافصلا لS ، تافصلا لS كلتمي وqف

 نكي مل .هللا عم ھسفن يواس_ ناS ھنأل ١٨:٥ انحوي rh هونادأ دو\6لا نأ ركذتت تنأو .ةملpلا

Dأطخ يأ كان rh نأل كلذ Dاذ Dام طبضلاب و Sھلعفي نا. 

 

 تافصلا لS كلتمي ھنأو ةيساسألا ھتعيبط Íh هذD نأ نم مغرلا �¡ع .6 ةيآلا ��إ نآلا دوع;

 هللا عم ةاواسملا �Pتع_ مل" ، لوقت ةيلاتلا ةرابعلا نإف ، هللا صخت �yلا صئاصd³ا عيمجو
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 .تالالد لمحي نأ نكم�و ةياغلل عتمم نايب اذD ."ھيلع ءالي�سالاو ھكاردإ بجي اًئsش

 ء22y �¡ع ءالي�سالا Ìyع_ نأ نكمي .OPسفتلل ام دح ��إ ةعساو ةيناpمإ ھيدل "كاردإ" لعفلا

 ، ام ء¹2y¾ كسمتلا Ìyع_ دق وأ ، اًديع¾ ھب7uو ھيلع ءالي�سالا وأ ، ام ء22y عا�ºنا وأ ، ام

 .ام ء¹2y¾ كاسمإلا وأ

 .كلذ نوفرع_ مD .برلا وD عوس_ نأ نوفرع_ ال ميd8uا rh سانلا نأ ةظÞuل ركفت ام®ر

«و
ُ

 ءازج اذDو حيسملا اوركنأ نيذلا كئلوأ ا\c قÞuي �yلا ةبيDرلا ةاناعملا ا\Ëأب ميd8uا فَّرع

 .ةبسانملا ھتدابعو ھعوضخو ھتدايس ديكأت وD اذDو ،حيسملا صê³ل ركنملا ھقحتس_ ام

Dا ��إ سانلا لسري ام اذd8uأل ، ميË\حيسملا نوضفري م. 

ا®ر عوسsب ف�Pعيس ناسل لS نأ فرع; نأ دبال
ً

 اذام ، ةايduا هذrh D كلذ تلعف اذإ .

 نم هللا ھماقأ ، كبلقب تنمآو ، اً®ر عوسsب كمفب تف�Pعا اذإ" ، 10 و 9 :10 ةيمور ؟ثدحي

 نأ لضفألا نم .ةنونيدلا نم ، ةئيطd³ا نم ، ميd8uا نم اجن ".صلختسف ، تاومألا نOب

الدب ةنdfا rh دبألا ��إ ا\c فا�Pعالا rh رمتس«و نآلا ا\c ف�Pع«
ً

 فا�Pعالا rh رارمتسالا نم 

c\دبألا ��إ مدنو ةرارمب ا rh اd8uمي. Sعيس ناسل ل�P�3ح ةصرفلا هللا كاطعأ دقو ھب ف 

 ��إ حرفب ھلعجتسف ،كفا�Pعا ميدقت يف نآلا تu:ن اذإ .نآلا فا�Pعالا اذD ميدقتل مويلا

اث�رو نوpتسو ، ھشرع ��إ كعفOPسو ، دبألا
ً

ا�PSشم 
ً

 اذDو ة�وامسلا ھتاSرب لrh S كراش«و 

 .ديدdfا داليملاب ھيمس; ام

اقرط شقاني ھنإ ، ليفشان rh ةيخيشملا ةسsنكلا نم زلوس توpس لاق
ً

 وحن كرحتلل" 

الدب ملألا
ً

 اذD ديا�ºملا قلقلا طسو راdfا بحي نأب ھناميإ  �¡ع ًءانب ، "ھنع داعتبالا نم 

 كب�رق بحت ىÜاتك موqفم ھنأل  ءا®ولا راش�نا طسو انتايح يف ھليعفت جاتحن ام®ر موqفملا

 !! انناميإل OPبك ىدحت ھنا دقتعا ءا®ولا ءانثا كسفن نع دعت�تس لqف كسفنك
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 نا انل نلعأ داليملا نال  )توملا لباقم �r ةايduا( ةرابع rh داليملا توDال صيÞ³ت عيطتس;

 ةس�ابلا ةملظملا ةايduا نم اqصالخ لجألو !! ةيناس;إلا ةايduا وD دوجولا �r ام �¡غا

 ةتقؤملا ھتاذلم الا كل مدقي ال ملاعلا امنs®و öyلإلا دسجتلا فدD ناS اذDو هرونب قرشا

 لازام كلذ مغر®و ةيدبالا ةايduا كل مدقي داليملابف حيسملا اما ،ام اموي لو�ºس �3لاو

 ةيمDا ةيناس;الا �r ظقياو انوروS سوOPف ءاج كلذل رونلا نم �Pكا ةملظلا نوبحي سانلا

 دودu½ا �r دودحم OPغلا لخد داليملا �r ثدح ام اذDو ا\6لع ظافduاو ةيناس;الا ةايduا

 تلقتناو؟ ديدج نم تدلو كنا ثدح لqف رون ��ا ةملظ نم انلقن�و دودduا نم انصلخيل

 م\]ايح ةداعتسðو سوOPفلا نم نوناع_ مDو Â23رملا روعش نا ؟؟ ةايduا ��ا توملا نم

 .ةيناس;إلا �r داليملا ھلعف ام �¡ع لاثم وD ا\ÁuÝو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىJاثلا لصفلا

LM؟ا3عم لماعتن فيكو ةاي#"ا ديد 
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ادج نOمث ء22y ةايduا
ً

 نم OPثكو ضرملا شارف �¡ع نودقري نيذلا OPغ ا\Ýميق فرع_ الو 

 rh مايأ ةعضب دع¾ ö3ت0ت نأ نكمي ةايduا نا اوSردأ ،ةايduا دد\æ سوOPفب اوبsصأ نيذلا

 اqلعفت نأ كيلع نا�y Sلا رومألا نم ء22y يأ ةداعتسا نكمي الو !! ةزكرملا ةيانعلا ةفرغ

 ةيا\�لا �rو كلذاخت وأ كعرس« وأ كتبحم مدع وأ كتارارق ةينانأ ب�سل عيطتس« ملو

 مل امل ةOPبكلا ةراسd³اب رعش«و نمزلا فقوت نأ عيطتس« الو كنم توملا دعوم ب�Pقي

 rh أدبتو ديدج نم كتÁu ديعتس«و نسحتت كروما دجت ام®رو  !! هزجنت نا عيطتس«

 ةك�Pلاو بduاو ءاطعلا نو�pو ةايduا rh كتا�ولوا OPغتت ديدج نم ا\6ف دلوت ةديدج ةلحرم

 اذrh D كتايdu ةمصبك ھك�Pت نأ بحت ىذلا ثاOPملا وD نو�pو هد�رت ام لÍh S ن�رخألل

 .ملاعلا

 dnاصلا انqلا دي رظت0ن نالا ��او ملاعلا ك®را سوOPف طسو �r ماعلا اذD ي«أي داليملا ديع

 نم ا\6فشèو ضرالا �¡ع هرون قرشèو ديدج داليم ب�س ٢٠٢٠ داليم ديع نوpي نا �¡صنو

 .ءا®ولا

 عيمج rhو نورقلا �Pع نويحيسملا دجو دقل اعم دجاوتلا مدع مغرب ھنإ رمالا rh ع�ارلاو

اعم ةدابعلا نم اونكمتي مل نيذلا ملاعلا ءاحنأ
ً

 نم عمقلا وأ قيضلا وأ ضرملا ب�س¾ امإ ،

اقرط ،ةلودلا لبق
ً

اعم نوpن نأ نود ةسsنكلا اونوpيل ةركتبم 
ً

ايدسج 
ً

. 

 انوروS ةحئاج طسو rh مويلا نويحيسملا ھبعلی ىذلا رودلا لوح OPبك لدج دجوي 

اعيمج سانلا ق�رط اذqف ىداع رما ةايduا ديد\]و توملا نأب مDروعشو
ً

 عمتس; نأ دبالو 

 نا لوقي ثاحبألل انراب ةسسؤم سsئر نامنيك ديفيد لاثملا لي�س �¡ع ىرخألا ءارآلا ��ا

 ةساردلا كلت ذنم اماع 12 لالخ ةيحيسملا هاجت فقاوملا ةبقارم rh ترمتسا ھتسسؤم

 ةسسؤم ثاحبأ سsئر :نامنيك ديفيد لاق .OPثكلا OPغتي مل ، ظduا ءوسلو ، ةيخ�راتلا

 مدع نع OPخألا انثحب rh" لوقيف يكیرمألا عمتجملل ةقمعتم تاساردب موقت �yلاو  انراب
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 ةيبلسلا تاروصتلا نم ديدعلا نأ اندجو ،ةسsنكلا جراخ يأ يملاعلا طسولا rh ناميإلا

ابلاغ ةسsنكلا نع نودعت�ي نيذلا كئلوأ نأو ، ةمئاق لازت ال
ً

 داور قافن نم نوناع_ ام 

 نم نوناع_ م\Ëأب اودافأ م\]ديقع rh ةنورم �Pكألا كئلوأ نأ فاضأو ."ن�رخآلا ةسsنكلا

ايفطاع طبترم" Ìyيد عمتجم
ً

 كلذ rh امب ،ليdfا اذD ھجاوت �yلا يقيقduا ملاعلا طوغضب 

 ."بائتكالاو قلقلاو ةدحولاو ةيلقعلا ةàuلا

 ةدمل ةسsنكلا ��إ باDذلا نع تناتس«و�Pلا نم ةئاملاب 70 فقوتي ، LifeWay ثاحبأل اًقفو

اماع 22 ��إ 18 نس نم لقألا �¡ع ماع
ً

 نأ وD ب�سلا نإ ةئاملاب 26 لاق ؟نورداغ_ اذامل .

 نورخآ ةئاملاب 15 لاقو ، ءا�رلاو قافنلا مكو ن�رخآلا �¡ع نومكحي اوناS ةسsنكلا ءاضعأ

 كولس ىدأ دقل .م\c بحرم OPغو نيدودو OPغ ةسsنكلا ءاضعأ نأ ��إ عجري كلذ نإ

 .مqس�انكل ةيفلd³ا باوبألا حتف ��إ DEسلا نOيحيسملا

افقوم قلخ دق ةعمسلا DEسلا نOيحيسملا كولس نإف اذل
ً

 نم نو®ر\æ بابشلا لعجي 

 نود�ري ال ءاضعألا OPغو ،ءاقبلا نود�ري ال ءاضعألاف -اqصÞ³ن نالا ةلاduاو س�انكلا

 .ءدبلا

 ن�رخالا ىأر ��ا عمتس; ؟ يسایسلا عارصلا rh ةيحيسملا مادختسا لاثملا لي�س �¡ع

  ،ةيضقلا هذD لوح

 عارصلا rh ةيحيسملا مادختسا نع ھل لاقم rh نOيحيسملا ن�ركفملا دحأ لوقيف

 نOنمؤملا نم ةOPبكلا دادعألا هذD رمتس« نأ دعاس_ ال "2Jonathan Merrittيسایسلا

rh رمأ�pيليجنإلا ةصاخو - اOلاو ضيبلا نpا كيلوثا½uظفاOن - rh ئرلا معدsانلع س
ً

 يذلا 

 فصي بمارت نأ نم مغرلا �¡ع .نOنمؤملا نأش¾ نوOPثكلا اDqركي �yلا تامسلا سفن لثمي

 ، جرحم لpش¾ ھنم س�تق�و لب سدقملا باتكلاب حولي ھنأ ھنع فرعèو نيدتم ھنأب ھسفن

 ،ھموصخ نم رF³_ هاÀPف .سدقملا باتكلل ةيقالخألا ميلاعتلا عم ضراعتي ھكولس نإف

 ءارقفلا نم رF³_ امنsب ،ءاينغألاو ءا�وقألا نم ب�Pقي ھنإ .ةيلاعتم باقلأب مqفص�و

 
2 https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2020/04/christian-cruelty-face-covid-19/610477/ 



 15 

 اذðو ،ةعشجب عتمتسèو ،ھئاSذب رخافتي ھنإ ."ةرذق نادلب" rh نوشsع_ نيذلا نOشمqملاو

Sكام نوج لوح ھتاقيلع« لوبق ناOيحيسملا نا ��ا ةراشإ نOل نsدل سæ\شم مpةل rh 

اضيأ ى«وملا نع ءوسلاب ثدحتلا
ً

 نوGfت�ي نOيحيسملا بمارت راصنأ نأ  كلذ نم أوسألاو .

 ."ةي0يد ةيحيسم" درجم  ��إ  ةايÞuل موqفمك ةيحيسملا اولوح دقل .ھلاذتباب

 

Dع_ ال اذÌy  نإpامتجالا دعابتلاو ، قالغإلا تايلمع نأ راHh ، يداصتقالا بارطضالاو ، 

 ع�ارلا رمالا نكل .ةلئاD ةنحمو ةقشم لثمي ھنإ يملاعلا ءا®ولا ھثدحأ يذلا بارd³ا لSو

 سأيلا ��إ انعفدي امم ، انئاطخأو انتقامحو انفعض قيضلاو نu½ا تاقوأ �r فش�كن اننا

 .ءاجرلا ةيمDأ رqظي انDو

 نزاوتلا نم ةلاح �r نوpن نا دبال مادخك اننإ دقتعأ ؟ ءا®ولا تقو �r لعفن نا انيلع اذام 

  م\Ýنحم �r انب نOطيu½ا نOع; نا عيطتس0ل يركفلاو �Iورلا

 ،هللا ةمع; داجيإ �¡ع سانلا ةدعاسم Íh اذqك تقو rh ي«وDاللا ةمqم نأ دقتعأو

 ناميإلاب ھب اوpّسمتي �3ح ،فصاعلا كابترالا طسو ةدشرملا هدي Oºيمت �¡ع م\]دعاسمو

اقرط نودج�و
ً

امدق J2yملل 
ً

 rh اduدجن ةاي rh أ "ءایعشإ رفس
َ

فَرَع اَم
ْ

أ َت
َ

ل ْم
َ

« ْم
َ

 ُھلِإ ؟ْعَمْس

خ ُّبَّرلا ِرDَّْدلا
َ

أ ُقِلا
َ

ط
ْ

ألا ِفاَر
َ

ال ِضْر
َ

الَو ُّلpَِي 
َ

ل .اَيْعَ_ 
َ

sْف ْنَع َس
َ

qْف ِھِم
َ

ملا يِطْعُ_.ٌصْح
ُْ

 Dِyَْع

ق
ُ

ةَرْد
ً

لا ِميِدَعِلَو ،
ْ

كُي ِةَّوُق
َ

�
ّ
ِPُ ةَّدِش

ً
 نالعا مدقنو دحتن نأ مادÞ³ل يتوعد.)29-28 :40 شأ( ".

 بارطضالا طسو ءاجرلا ھلا نع سانلا ملع;و داليملا

احوضو �Pكأ لpش¾ هللا توص عامسل ةصرف ة®رجت لS حبصت نأ نكمي
ً

 لpش¾ ومنلاو 

Sلما rh ;لأ .ھتمعsتس Dةقثاولا ةلاسرلا هذ rh ;هللا ةمع Íh ع بلغتلل ھجاتحن ام¡� 

 ؟ةمئاد ةايحو تاعمتجم ا\6لع Ìyبنو COVID-19 ةحئاج

 

 داليملا ديع ديلاقت نم ديدعلا ليخت ةداعðو OPكفتلا ةداعإل ةصرف عيمÞfل ماعلا اذD رفوي

 اqفرع; �yلا داليملا ديع ديلاقت ةلصاوم rh ة�وق ةبغر كراش; ، ةيحان نم .انيدل ةميدقلا
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 نع اًديع¾ دايعألا هذ\c لافتحالل ةديدج بيلاسأ ءاش;إ اننكمي ، ىرخأ ةيحان نم .ا\Mحنو

 ماعلا اذD لعج rh نOتجاduا الك ةيبلتل قرط ر�وطت دعاسsس .ءا®ولا ا\Mبس_ �yلا اندويق

اOºمم
ً

. 

 

 اqصd³ا ةOPثك ة�ركف تارايت اندجو ٢٠٢٠ ةنس �Ìy rيدلا باطÞ³ل ةيملاعلا ةحاسلا �¡ع

r� ثالث طاقن :  

الوأ
ً

 افوخ ة®وتلاو عوجرلل رش�لا ظعول ةيملاعلا ةحئاdfا نم فوd³ا مدختس_ باطخ :

 لبقتسملاب ؤبنتلا �r ةيOPسفت سرادمو ةيباتكلا صوصنلا اومدختساو مداقلا كالqلا نم

 !!مDرظن ةqجو تابثأل

ايناث
ً

 تارايتلا ��ا عوجرلاو كلذ ��ا انتلصوا �3لا اqقرطو ةدسافلا ةيلا�Pيللاب ددني باطخ -

 اندجو ةحاسلا �¡ع كانDو ضرالا �¡ع نم هللا بضغ عفOPس ىذلا ذالملا وD ةظفاu½ا

 !! ةينانا تابغر �¡ع الا �Pع_ ال لدج

 

اثلاث
ً

 ي«وDاللا ةمqم وD اذD نا دقتعاو برطضم ملاع طسو �r ءاجرلا ةغلب مت\æ باطخ :

rh نوعاطلا نمز Íh ظإqو رونلا راðءاجرلا سانلا ءاطع. 

 

 rh خألا تاونسلاOPا تمص نالاو .خي®وتلا ةغلب ةقثلا ةغل انم ديدعلا لدب�سا ، ةdfعيم 

 تارابعو لاpشا يف رركم مالك وqف ظاعولا نم OPثك ىدل مالكلا نم OPثكلا دجوي الو

 اذ\c ت�تك دقلو ديدج نم  نزاوتملا ركفلا ��ا عوجرلا  وD ھجاتحن امو ةفلتخم ةيمالك

 نم لSو ينیدلا باطd³ا ةغل نم يناثلاو لوالا عونلا ةqجاوم �Ì3 rم ةبغر ثلاثلا موqفملا

 ىدل يعیبطلا فوd³ا ةdfاعم ةيفيكو يركفلا يفقوم ىري نا عيطتس_ يتاباتك علاطي

 انملاعل ديحولا ءاجرلا وD حيسملا نأ ةصالd³او انوروS سوOPف ب�س¾ توملا نم رش�لا

 !! برطضملا
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 مدعو فوd³ا نم قوبسملا OPغ تقولا اذrh D ، نآلا ھلوقنل OPثكلا كلمن ال اننأ ةقيقح نإ

الدب نزاوتم باطخ ��ا ملاعلا جايتحا �¡ع ىرخأ ةمالع وD ، نOقيلا
ً

  ؤب0تلاو OPش�تلا نم 

 ةيناس;الا �r انتوخأ نم نOلوfq½ا نOيالملل تاذلا ناركنو ةعا²f ��إ رظنن نأ Ohب0ي ام®ر

 ، نOيلا�Pيل وأ نOينانا نOكل\Ýسمو نOيدام مDرابتعاب مDانم\]او ةرم تاذ مDانب²f نيذلا

 ةqجاوم لجأ نم رمتسملا مqلمعو ،ضرملاو ة®رجتلاو ةاناعملل م�ركلا مqلوبق نم مqلتس;و

 هللا ��إ ةدوعلاو ةduاصملاب ةادانملا �¡ع لمعلا .طس¾ألا ركفلا ��إ عضاوتب دوع;و سوOPفلا

ال" .ليئوي x3نلا عم لوقنو ءاجرلا ةغلب اجوزمم
َ

ت 
َ

خ
َ

أ rِhا
َ

ألا اَ\Ýَُّي
َ

فاَو Ýَ\ِ÷ِhْبا .ُضْر
ْ

أل Iِhَر
َ

 َّبَّرلا َّن

ظَعُ_
ّ
لَمَع ُمِ

َ
 .رونلا ��ا ةدوعلاو ةيناس;إلل ديدdfا ءاجرلا وD داليملا )21 :2 ليئوي( ".ُھ

 

 )نويحيسملا نوينالقعلا م\6ف نمب( نوينالقعلا د�ري �gيسملا ركفلا rh نزاوتلا نم دبال

 اوسفن�ي نأ )نويحيسملا نويس;امورلا كلذ rh امب( نويس;امورلا د�ري .تاOPسفت

 ءاثر .ءاثرلل يÜاتكلا ديلقتلا ةداعتسا وD ام\�م يأ نم �Pكأ ھجاتحن ام ام®ر نكلو .ءادعصلا

 ھيلإ لصن يذلا ناpملا ھنإ .ةباجإ �¡ع لصحت الو "؟اذامل" ، سانلا لأس_ امدنع ثدحي ام

 عسوأ لpش¾ رظننو انتاقافخðو اناياطخ نأش¾ تاذلا لوح زكرمتملا انقلق زواجتن امدنع

 اذام .ندنل وأ كرو�وين ةنيدم rh ةحئاج ةqجاومل يفكي امب DEس رمأ ھنإ .ملاعلا ةاناعم ��إ

 نادوسلا بونج مأ ؟ةزغ نع اذام ؟ةينانوي ةر�زج rh نOئجالل محدزم ميخم نع

rh Dمازملا دوع« تقولا اذOP عضو ذخأتلqنكلا يف اsف ةسqلا باتك و�Pا ميناd³صا 

 .ا\�ع تلخت س�انكلا ضع¾ نأ ودبي امدنع طقف ، صاd³ا ا\Ëاpم ��إ ، سدقملا باتكلاب

 فجترت يماظع نأل ، Ìyفشا بر اي .قياضتم ي;أل ، بر اي Ìyمحرا" :سداسلا رومزملا h¡صي

اديع¾ فقت اذامل" ." بعرلا نم
ً

 تقو xE rhتخت اذامل" .نزحب رشاعلا رومزملا لأس_ "؟بر اي 
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 اًبعر �Pكألاو .)13 رومزم( "؟دبألل ي;اس0ت فوس ؟بر اي �3م ��إ" :ع¾اتي اذكDو "؟قيضلا

 .)22 رومزم( "؟Ìyتكرت اذامل ، öyلإ ، öyلإ" ، بيلصلا �¡ع ھملأ rh ھلقن ھسفن عوس_ نأل

 

 حيضوتل سsل ، هءاجرو هللا روضحب ديدج ساسحإب مينا�Pلا اندعاس« ديكأت لpب مع;

 .رخآلا هاجتالا rh نوبDذي نايحألا ضع¾ rh نكل .انلخادب ةنsنأمطلا OPفوتل نكلو ةلpشملا

 اqلS رومألا نأ نلعèو ةأجف لوحتي مث ، هدوعوو هللا حالصب لافتحالاب 89 رومزملا أدبي

 قيدصلا تلعج دقل" :مالظلاب öyت�0و سؤبلا rh ٨٨ رومزملا أدب�و .عيظف لpش¾ تراس

  .ةدحوو قيضب ا\6ف رمن �yلا انتاقوأ نع ةملS " .مالظلا Ph rhافر .Ìyع نادعت�ي ب�رقلاو

 ا\Ëأ طقف تسsل ، يÜاتكلا ديلقتلا جيس; rh ةق�رطلا هذ\c ةجوس0ملا ءاثرلا رظن ةqجو

 ةصقلا رس .اذاملو ثدحي ام مqف نع قلطملا انزRfو انتدحوو اننزحو انطابحإل ذفنم

 لS قوف ھنأ �¡ع هللا rh اوركفي نأ نOيحيسملا ضع¾ بحي .اضيأ بدني هللا نأ وD ةيباتكلا

22yفرع_  ء S22 لyنع لوؤسم  ء S22 لyء Dع_ اذÌ3 ھنإ Dغو ئداOP بعاتملاب رثأتم rh 

 .سدقملا باتكلا rh ا\6لع انلصح �yلا ةروصلا تسsل هذD .انملاع

 

ان�زح ناS هللا نأ ن�وpتلا رفس نلع_
ً

 r� ة�رش�لا ھتاقول³½ فينعلا رورشلا ب�س¾ ھبلق. 

  داع امدنع حرفلاب T¡تمأو .ليئارسإ بعش ھسورع ھنع تدعتبا امدنع ھبلق مطحت دقل

 ىpب - ھلوح رودي ام وD اذD نكي مل ام عوس_ برلا ةصقل Ì3عم ال -ھيلا ىرخأ ةرم ھبعش

 مالآ rh نUن امك ، انيف سدقلا حورلا "نOنأ" نع سلوب س_دقلا ثدحتي .ھقيدص �Pق دنع

 باذعو عوس_ عومد rh دحاولا هللا �¡ع فرعتن نأ  ثولاثلا ةديقع انملع« .اqلS ةقيلd³ا

 .حورلا
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اءزج سsل ، نذإ
ً

ارداق نوpت نأ ةيحيسملا ةوعدلا نم 
ً

  عقاولا rh .اذاملو ثدحي ام حرش �¡ع 

ارداق نوpت الأ ةيحيسملا ةوعدلا نم ءزج ھنإ
ً

الدب بدنلاو - حرشلا �¡ع 
ً

 امك .كلذ نم 

 نأ نكمي ثيح ةOPغص تارازم ، ةيتاذلا انتلزع rh �3ح ، حبصن اذكD ، انيف حورلا بدني

 ، ةديدج تايناpمإ رqظت نأ نكمي قلطنملا اذD نمو .ةيفاشلا ھتبحمو هللا روضح نكس_

 ةمكح .ديدج لمأ ، ديدج y#لع مqف ، ةديدج ةبيط لامعأ

 �Pتخنو ىرن دق اننأب انناميإ" :ان�بحمو انناميإ ت�ثتو �Pتخت ة®رجت ةباثمب ءا®ولا رثول �Pتعا

 ان��رق هاجت فرصتن نأ بجي فيك كردن نأ rh ان�بحم .هللا هاجت فرصتن نأ بجي فيك

الوأ اوركفي نأ نOيحيسملا �¡ع بجي ، ب�رقلا ةبحم نم عفاد®و ãاب ناميإلا لالخ نم ."
ً

 

rh اسملا ةيفيكDةم rh ا ةياعرلاdfلوزعملا وأ ءافعضلا كئلوأل ةيحورلاو ةيدسOنع ن 

 تارارق ذاختاب نOيحيسملل رثول حمس طقف اDدنع .ن�رضتu½ا وأ Â23رملا وأ مqسفنأ

 ةعساو ةيسسؤم ةيÁu ةياعر ھيف دجوي ال رصع rh رثول بتك .رارفلا نأش¾ ةصاخ

 نأو ىفش�سملا rh ةياعرلا مدقن نأ بجي" :غارفلا ءلمب نومزلم نOيحيسملا نأ ، قاطنلا

 ةمع;و صالd³ا نادقفب رطاخن اننإف الðو فرط يأ rh ضعبلا انضعبل نOضرمم نوpن

 ."هللا

Dكأ نولصي سانلا نأ دقتع« ل�P؟ 

 

 اًئجافم سsل اذD .انوروS سوOPف لبق نم �Pكأ نولصي سانلا نأ ثيدح عالطتسا رqظأ

 ، يقيقduا بduا �¡ع روثعلا لجأ نم نولصي م\Ëإ .تقولا لاوط نولصي سانلا نأل

 نونوpي امدنع سانلا h¡ص�و ، ةرايسلا نكرل ناpم �¡ع لوصduا �3حو ، رابتخالا ءارجðو
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 كلذل ، ام ائsش اقح نود�ر�و رتوتلاب سانلا رعش_ ، نآلا .اًئsش نود�ري امدنعو ن�رتوتم

 .نولصي - نOنيدتملا OPغ �3ح - سانلا نم ديدعلا نأ اشDدنم تسل

 

 ةلئسأ OPثي ھنإ .انتايح rh ةي0يد ةصق �Pكأ 5hاتلا سوOPفلا نوpي دق :رمألا rh ركف

 نكمي ليبقلا اذD نم ةلئسأ ؟Ìyع_ اذام ؟اذD ثدح فيك ؟اذD ثدحي اذامل :ةيقيOºفاتيم

 نم ا\6ف جرخن ةرم لrh S ةيقالخأ تارارقب سوOPفلا انqجاوي امك .ةالصلا ��إ يدؤت نأ

 ةدعاسم Ìyنكمي فيك ؟تكرام ر®وسلا ��إ بDذأ نأ بجي لD ؟ةمامك يدترأ لD :لÀºملا

 ؟رطÞ³ل 12yفن ض�رع« مدعو يراج

 

 ھجاون نحن .نطولا ��إ لصت ، ا\6ف ركفي الأ انم OPثكلا لواحي �yلا ، ةOPبكلا ةلئسألا

 يذلا نم :انتاعمتجم نأش¾ اًضيأ نكلو ان�يDافر نأش¾ طقف سsل ، توملاو ةايduا تارايخ

 ؟مOPDغ نم ةضرع �Pكأ سانلا تاعومجم اذامل ؟Hhانصلا سفنتلا زاqج �¡ع لصحي

Dكفت يف ةدعب�سملا رومألا نم ةدحاو هذOPفلا نع انOPانضعبب نوطبترم نحن :سو 

 كنكمي وأ ، ب�رغ ص²³ نم سوOPفلا اذD طاقتلا كنكمي .نوطبا�Pمو ضعبلا

 كدعاس_ نأ نكمي ، ىرخأ ةيحان نم .كترسأ دارفأ دحأ وأ كراج نم ھيلع لوصduا

 .كعم تن�Pنإلا �Pع لصاوتي يذلا كترسأ دارفأ دحأ نم كل برقا نو�pو ب�رغ ص²³

ادبأ م\c يقتلن نل نيذلا ةيبطلا تامدd³ا يمدقم �¡ع دمتع; نحن
ً

 لاجرلا �¡ع دمتع;و ، 

 ليصوتو ةلاقبلا رجاتم ةرادðو دي�Pلا ميلس�ب نوموقي م\�كلو  اننوفرع_ ال نيذلا  ءاس0لاو

 لاطبألا مD 19- ديفوS سوOPفل ةيمامألا طوطd³ا rh نولماعلا .لزانملا ��إ تابلطلا
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 نودعاسèو مويلا يف ةعاس ٢٤ انوروS سوOPفب Â23رملا نوع¾اتي نم كانqف نويقيقduا

 ديدج نم ةايduا ةدوعو سوOPفلا ضارعا ةمواقم �¡ع Â23رملا

اضيأ كردن نحن
ً

 .فيخم رمأ وDو ، انOPصم rh مكحتلا نم ليلقلا ىوس انيدل سsل ھنأ 

 بعصلا نمف ، قالطإلا �¡ع نيدتم OPغ وأ انيدتم ھسفن ام ص�P ²³تعا ءاوس ، اذكDو

 ةقلعتم تاعوضوم نم اOPDغو ةالصلاو – ءا®ولا تايقالخأو ةيناحور rh طارخنالا مدع

 .ملاعلا يف يسوریفلا ءا®ولا راش�ناو ىÜاتكلا انركفب

 نم اصاخ Ì3عم سانلا ذخأيس لD .داليملا دايعأ مسوم وD مسوملا اذD نوpي نأ فداصي

D؟ءا®ولا اذ Dأ دقتع« لË\ديلاقت نورسفيس مDش¾ ةيحورلا مp؟فلتخم ل 

Sيحيسملاو دو\6لل ةمداقلا دايعألل ناOلالخ قيمع ىدص ن Dا ةمزألا هذduلفتحي .ةيلا 

 .ر�رحتلا ��إ ةيدوبعلا نم مqلاقتنا دو\6لا ركذت�و ، رصم نم Hhامdfا جورd³اب ànفلا

 تقولا ��إ علطتن نأو دويقلا نم ةدحاو اDرابتعاب ةيلاduا ةظÞuلا ��إ رظنن نأ لqسلا نم

 ديع ةلاسر نع ثدحتي ءا®ولا نإف  اذل .انتايح فانVتساو انلزانم ةرداغم ھيف اننكمي يذلا

 .ànفلا

 

اضيأ ھنإ
ً

 وأ رقفلا ب�س¾ كلذ ناSأ ءاوس - ةيدوبع rh نولظي ن�رخآلا نأب فا�Pعالا تقو 

ارمأ انتازايتما انم OPثكلا �Pتع_ .ضرملا وأ ةيسايسلا فورظلا وأ نامدإلا وأ Oºحتلا
ً

اغورفم 
ً

 

 م\æدل نيذلا انم كئلوأ .انOPغ نع نوظوظحم نحن مك كاردإل ةظdu هذD نكلو ، ھنم

 ، ن�رخآلا ةدعاسمل م\]ايحب سانلا نم OPثكلا رطاخي .اندئاوم �¡ع ماعطو ةفيظوو لزانم

 ضع¾ لاز امو .ليصوتلا rh نOلماعك وأ ةمدd³ا rh نOلماعك وأ نOيبط نOف�Pحمك ءاوس

Dلزانم جراخ نولمع_ صا²³ألا ءالؤqأل مË\راجيإلاو ماعطلا ءارشل لاملا ��إ ةجاحب م. 
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 م\]الئاع لجأ نم م\ÝيDافرب نورطاخي نيذلا كئلوأل نOعاو نوpن نأب داليملا ديع انركذي

 .ھلعفن نأ هللا انوعدي امو انتايح rh هللا فرصت ةيفيك OP rhكفتلل تقو اذD .م\]اعمتجمو

اديدجت اضيأ ماعلا اذD نوpي ام®ر
ً

 .عوس_ لثم شsعلا rh ان�بغرو عمتf½اب انساسحإل 

 

 .هللا دوعو rh ءازعلا داجيإ �¡ع نOيحيسملا رثول Þnصملا عêf_  رطÞ³ل ةايduا ضرع« عم

 ناطيشلل ة®رض" ھيجوت نكلو ."ض�رملا ةرضح rh زاUºمشالاو بعرلا" ـب ناطيشلا ان�رغ_

Dھب يذلا ميظعلا هللا دعو و _êfا نومدخي نيذلا ع½uجاتOلوقي .ن rh 41 رومزم ، 

 لجأ نم Â23رملا مدخي نم لS"  كلذل ." قيضلا موي rh هذقني برلا .OPقفلا ىري نمل ىÜوط"

امداخ ھسفن هللا نوpي .هرودب ھب ءانتعالا متsس ھنأب ةOPبك ةقث ھيدل ... م�ركلا هللا دعو
ً

 ھل 

اضيأ ھبsبطو
ً

 " !بsبط نم ھل اي !وD فيضم نم ھل اي .

 

 COVID-19 هاجت انفقوم مس�ي نأ بجي ؟COVID-19 و انل ةبس0لاب اذÌy Dع_ اذام

 :)ةيكيسالكلا تاÞuطصملاب "ةلدتعملا ةمكduا"( بوسu½ا قلقلل ةيحيسملا ةليضفلاب

اروعذم سsلو ، بوسحم
ً

 كتايح نأش¾ قلقت ال" ، عêfملا انصلخم ريذحت ةاعارم نكلو 

 ؛ )10:28 ، 6:25 �3م(" لتقت نأ ردقت ال سفنلا نكلو دسdfا نولتقي نيذلا اوفاخ ...

الدب .بيذاSألاب انسفنأ ة�زع« مدعو ھتقيقح �¡ع رشلا كاردðو ، قلقلاو
ً

 رعذلا نم 

 OPثكلا وأ ، ةيàuلا ةياعرلا لاجم rh نOلماعلل يفكت ال �yلا ةعنقألا نم OPثكلا ن�زختو

 فيك :لأس; نأ بجي ، ا\6لع روثعلا نورخآلا عيطتس_ ال �yلا تيلاوتلا قروو ةنوركعملا نم

 ؟نOجاتu½ا ةدعاسم درفك انأو ةسsنكك اننكمي
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 ءارجإل ةيqلإلا م\]وعد rh ةعاêfلاب اولحتي نأ نOيàuلا نOينqملا وأ نOثحابلا �¡ع بجي

 ةياعرلا لاجم rh انم OPثكلا مسقأ دقل .Â23رملا ةياعرو ةقيقduا نع ثحبلاو ديج ثحب

 rh نOميلا مسقت نأ لqسلا نم ."انل لوألا رابتعالا Íh اناضرم ةÁu" :نOميلا ةيàuلا

 ةسدقملا ا\Ýعيبط �¡ع دكؤت لب ، ماسقألا هذD ةقشملا لطبت ال .ميعنلاو ءودqلا تاقوأ

ت ال �yلا
ُ

 نكيل ، انل ليق ثيح ، اqقيقحتل صاخ بجاو كانD ، نOيحيسملل ةبس0لاب .ك\Ýن

 !!ال ال مع; مع; مكمالك

 

 ، ةيبطلا ةيمامألا طوطd³ا rh ةكراشملل صاخ ب�ردت م\æدل سsل نيذلا كئلوأل ةبس0لاب

 رارمتسا �¡ع دعاس« �yلا انفئاظو rh :ةيلوؤسمب عمتf½ا rh انرود بعلل نووعدم نحن

 عمتس;و ا\c لصاوتن �yلا ةق�رطلا rh ؛ ءاقشأ وأ لافطأ وأ ءابآS انتالئاع rh ؛ انداصتقا

 ، ء22y لS لبق .انتاعمتجمو انندمو انناOPجب ا\c مت\�y Ëلا ةق�رطلا rh ؛ رابخألل بيجتس;و

 ةديdfا ةفاàuلا معدل اندqج ىراصق لذ®و Â23رملا لجأ نم ةالصلل نووعدم نحن

 ةمqم ةقيقduا نOيحيسملل ةبس0لاب .Â23رملل ةيبطلا ةياعرلاو داضملا لصملا نع ثحبلاو

 ةقيقدلا تامولعملا رداصم نع ثحبلا ةيلوؤسم ghيسم لS قتاع �¡ع عقت .õnاو لpش¾

 نم رابخا رش; rh ةدعاسملا وأ ةبذاpلا تاعاشالا رش0ب ةقالع يأ نود ا\6لع دامتعالاو

 .ةمولعم OPغ رداصم

 ةيناس;إلا ةايduا ةيامdu ةددشملا تاءارجإلا لS ذختن نا انيلعو ماD رما ةايduا ديد\]

 اذD طسو rh انتمqم Íh هذDو عمتf½ا دارفا نOب �Hولا رش0ب كلذ rh ن�رخألل ةودق نوpنو

 . توم ةاعد انسلو ةايح ةاعد نحنف ملاعلا
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 ثلاثلا لصفلا

 ؟ توملا لباقم () ةاي#"ا
 ةايduا نم اqصالخ لجإلو ةيناس;الا ةايduا وD دوجولا �r ام �¡غأ نا انل نلعأ داليملا

 كل مدقي ال ملاعلا امنs®و يھلإلا دسجتلا فدD ناS اذDو هرونب قرشا ةس�ابلا ةملظملا

 ةيدبالا ةايduا كل مدقي داليملابف حيسملا اما ، ام اموي لو�ºس �3لاو ةتقؤملا ھتاذلم الا

 ظقياو انوروS سوOPف ءاج كلذل رونلا نم �Pكا ةملظلا نوبحي سانلا لازام كلذ مغر®و

r� أ ةيناس;الاDا ةيمduاو ةيناس;الا ةايduو ا\6لع ظافDثدح ام اذ r� غلا لخد داليملاOP 

 تدلو كنا ثدح لqف رون ��ا ةملظ نم انلقن�و دودduا نم انصلخيل دودu½ا �r دودحم

 سوOPفلا نم نوناع_ مDو Â23رملا روعش نا ؟؟ ةايduا ��ا توملا نم تلقتناو؟ ديدج نم

 ةيناس;الا �r داليملا ھلعف ام �¡ع لاثم وD ا\ÁuÝو م\]ايح ةداعتساو

 

 يناسنإلا دوجولا ءاطعاو رش�لا ءادفل يھلإلا عورشملا قيقحت وD داليملا نم ضرغلا
 ظاقيا وD سوOPفلا نم ضرغلاو ةيدبالا ةايÞuل ىدبا دعÜو ضرالا �¡ع انD ضرغو Ì3عم

اضيا ةيدبالا �rو انD يناسنإلا دوجولا دصق ةفرعم �r ةبغرلا
ً

 

 

 رونلاب يناسنإلا دوجولا زD لوالا ام®ر ضرغلا �r سوOPفلا عم لباقتي داليملا نأ ىرأ

 توملاو نزduاو فوd³اب يناسنإلا دوجولا زD رخالاو ديدج نم ةايduاو حرفلاو

 

 مdu تsب ��ا ةرصانلا نم ةرسألل لاحرت ةيعيبط OPغ فورظ �r ءاج عوس_ برلا داليم

 ق�رطلا حبصاو صل³½ا ءاج نكلو سوجمو ةاعرو ةدالولل صصخم ناpم دوجو مدعو

 ام®ر ظاقي�سالل ىوعد وD ةنسلا هذr� D داليملا اذD نكلو هللا عم ةمئاد ةقالع دوجول

 يملاعلا لافتحالاو �Pمس_د رqش �r داتعملا يونسلا ان0يتور ب�س¾ �Iورلا مونلاب انرثأت



 25 

افلتخم نوpيس 2020 داليملا ديع نكل .ةنسلا لواو سامسèركلاب
ً

امامت 
ً

 طسو نآلا نحنف 

 �3لا رومالا لضفأ نم حبصأو فورعملا يونسلا ا\�يتور نم ة�رش�لا تظقيا ةيملاع ةحئاج

 عقوتملا OPغ داليملا ديع انيطعèو يقیقحلا سامسèركلا ھينع_ ام ��إ انديع_ ىpل انل تثدح

اب�س 2020 ماعل
ً

  .لمألا ةبيخب سsلو لمألاب روعشلل �Pكأ 

 ةمكا�Pملا ةعتمألا نم تاونس نم "�Iورلا كداليم ديع" ر�رحت ماعلا اذD هللا دصقي ام®ر

 نكمي ال �yلا ھتاعقوتو رمعلا نOنح ��إ �Pمس_د رqش بÁ³ نم ، تا�ولوألا بsترت مدعو

 نوpت ام®ر ظاعولاو سانلا ھلوقي ام وا ةئطاd³ا تاDاجتالا عيمج rh يرdfاو ، اqقيقحت

 ان®ولق طبض ةداعإ rh أدبنو انتا�ولوا ةداعاو OPكفتلل ةصرف ماعلا اذD داليملا ديع ة�Pف

 يفف رش�لا ةOPحو مايألا هذD مالظ �P rhكأ قلأتي فوس يقيقduا داليملا ديع نال انؤاجرو

 �r داليملا Ì3عم ددجتي نا Â23وفلاو ءا®ولا طسو �r جاتحنو داليملا ءاج Â23وفلا طسو

  !دعتسم تنا لqف !! ديدج نم انتايح

 

  ؟؟ ٢٠٢٠ ماع 89 انتايح ت01غ. ل,

 عم ةديدج ةجومل جاتحن ام®ر OPيغتلا اذqل ةجي�ن كانD لD لاؤسلا نكل ديكأت لpب مع;

 BLM ةكرح ترqظ ٢٠٢٠ ماع �r ناS ناو ،ةيناس;إلا ةايduا ةيمDا كردنل سوOPفلا

 rh نيذوبنملا دوسلا اصوصخو عيمÞfل ةايduا ةيمDأ �¡ع دكؤت �yلا )ةمqم دوسلا ةايح(

 نم ة®رتألا ل�زت ناميالا ةعامج ةايح لخاد ةديدج ةكرح روqظ ��ا جاتحن ام®ر عمتf½ا

 ققحن انلعجي لpش¾ انتاqجوت OPغتتو ملاعلا اذD �¡ع OPثأتلا �r ةميدقلا انميDافم �¡ع

 ءافعضلل بduاب ي;اس;إلا عمتf½ا ةايح �OP rثأتلا وDو ةسsنكلا دوجو نم öyلإلا ضرغلا

 امكو ةيمDأ ھل اندوجو ءارقفلا نع ةاناعملا عفرو مولظملا ةرصنو نOكاسملا عم فطاعتلاو

Sرون ةقارشا داليملا نا r� إ  ،ملظم ملاعË\ع تباجا ةصق ا¡� Sلا ةبعصلا ةلئسألا ل�y 



 26 

 فالآ لبق نكلو اqفيلأت مت ةصق ا\Ëا ضعبلا دقتع_ ام®ر ،هدوجو ذنم ناس;الا OPحت

 نOنسلا لوط مغرب اqل دحاو فلؤم دجي نأ عيطتس_ اماردلا عب�تي ىذلا نكلو نOنسلا

اعيمج ا\]ءارق كنكميف ، ةي�Pعلا ةءارق عيطتس« تنك اذðو
ً

 rh ةظوفحم تاباتك مدقأ rh 

 روصعلا نم ا\Ëزاخم نم طقف اqفاش�كا مت �yلا - تيملا رحبلا تاطوطخم - ميدقلا ملاعلا

 ل�وط راظتنا كانD ناS ، ةOPخألا ةلاسرلا ةباتك عم .دوقع ةعضب لبق ةقيمعلا ةميدقلا

 لS ققحتت نأ نكمملا نم ناS لD ، عقاولا rh ؟ت�تك امك اماردلا فشكت�س لD .عقوتمو

Dزاغلألا هذ rh ركف ؟دحاو تقو Sفقثملا نم لOغو نOP ملعتملاOن rh Dرورم عم زاغلألا هذ 

 .نورقلا

 

 ةاعرلاو عوس_ لفطلا عم ةيباتكلا داليملا ديع ةصق طقف تأد®و اذD لS تيطخت اذإ

 ام®ر .ةينوpلا ةصقلا ىرت ال تنأ .ةكبduا روطتو ق�وش�لاو اماردلا دقتفتسف ، ءامكduاو

 ةيادب عوس_ ةدالو تناS  ةقيقduا rh نكل .ى�Pكلا كتدdf ميدق ديلقت ھنأ �¡ع طقف ها�Pس

 نمو حيسملا rh اqعيمج تققحت ا\�كلو ھموqفم OPغ نورقل تدتما �yلا تاوبنلا قيقحت

Dغ« انOPا تduع_ سانلا حبصاو ةايsنوش rh ل ءاجرلاب ةءولمم ةلئافتم تاعقوتÞfعيم. 

  : ةينغلا ةمعنلا اNOإ ةيناجم سامسFركلا ةيد,

  كلذ نم لضفألاو .ةع�ار ةصق �¡ع لصحتسف ، ةيادبلا ذنم ء22y لS تمqف اذإ نكلو

 فشكتت �yلا ةصقلا هذrh D ة®وتكم تايص²³ حبصن نأ ةصرف �¡ع تنأو انأ لصحت

 ، م\$اطعإب قلعتي ام ردقب ءابحألا نم ايادqلا يقلتب قلعتي داليملا ديع نأ امب .لصاوتتو

 ، حناملا rh ةقثلا ةيدqلا هذD يقلت بلطتي .مكلو �h ةيدD ميدقتب جوتت ةصقلا هذD نإف

 .ةيدD ھيلع تضرُع امدنع ميDاربإل ناS يذلا ةقثلا عون سفن وDو
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 .عقاولا ضرأ �¡ع ةيقيقح ةصق هذD نأ �¡ع ةلدألا نم OPثكلا كانD ، كلذ نم لضفألاو

 وأ ، �hامشلا بطقلا rh ھل ققحت نع ثحبلا �3ح لواحن ال يذلا ، زولS اتناس سكع �¡ع

اقلاع هوأر دوqش �¡ع روثعلا وأ ، ءامسلا rh ھتجالز �¡ع
ً

 rh ةنخدم ، Dرات تابثإ كان�Zh 

 نم دو\6لاو نامورلا نوخرؤملا ا\6لإ OPش_ .ةصقلا نم ءزج ءارذع نم ةدالولا �3ح - عوسsل

  .سدقملا باتكلا جراخ

 

ك �yلا نكامألا
ُ

 �3ح ةيقيقح ةتباث ضرأ Íh عوس_ راس ثيحو صصقلا عيمج ا\6ف ت�ت

ارظن .ا�رملا لبجو ميلشروأو مdu تsب كانD .نالا
ً

 ، ا\]ودح لبق انل ت�تك ةصقلا نأل 

 ءايعشðو 23(ومو ميDاربإ نأ ةقيقح .ةصقلا هذrh D دحاو فلؤم دوجو �¡ع ليلد انيدلف

 تائمب كلذ لبق ھتومو ھتايحو عوس_ ةدالو ثادحأ ديدحت اوعاطتسا ن�رخآلاو لاينادو

 ةصقلا هذD بتك نم وD - هدحو لبقتسملا فرع_ يذلا - قلاd³ا نأ �¡ع ليلد Íh نOنسلا

 !ى�Pكلا ةصقلا هذrh D ھيلإ مضننل انأو تنأ كـل ةوعدك ،

Dعوس_ داليمب انتايح اذك r� ت ان®ولقpل ردصم نوÞuلاو ن�رخألل ةاي�Pةك dfا عيم½uطيOن 

 باوبأل حتفو كب نوطيحي نم ةايح �¡ع OPثأتلاو ةك�Pلل ةانق تنا لD داليملا ��h rاؤسو انب

 نOفعضتسملا ماما باوبألل قلغو ةاناعملا نم د�زمل ب�س كدوجو ما ةايÞuل ةديدج

 ؟؟ رغاصالا ي«وخإب متلعف اذام انqلا انلأسsس موي �r ھنأل رغاصالاو

 

 ةرطيسلاو مكحتلا مايالا نم موي �r متsس ٢٠٢٠ ماع �r رش�لا ةايح ددD ىذلا سوOPفلا

 حبصا مالكلاب لتق�و حبذي ىذلا ھناسلو ناس;الا بلق تابغر نكلو هراش�نا عنمو ھيلع
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 ةطقاسلا ةعيبطلا نم ع¾انلا يقيقduا سوOPفلا وD اذqف ھيلع ةرطيسلا بعصلا نم

 تسsل ةايÞuل لتاق وqف ءامسلا �rو ضرالا �¡ع انD اqضرغو ةايÞuل رمدملاو ناس;ألل

 �3لا ة�رش�لا محر نم جرخا داليملا ھلعف ام اذDو ، ةديعسلا ةيدبالا لب ةتقؤملا ةيدسdfا

 �r توملا نم فوd³ا لتقتو رمتس«و ىقبت لب تومت ال ةديدج ةايح توملاب ا\6لع مكح

 يدبألا ءاجرلاو رونلاو ةايduا ققحتو لتقم

اضيأ نكلو ةايduا 3#س_ يذلا ء¹2yلا عم طقف سsل ،شsعلا ھينع_ ام ةفرع
ً

 ، توملا عم 

 انأ .اqفرع; �yلا ءايشألا لجأ نم تومن نأ بجي ، قمع¾ ھيف قمعتلل ، لوfq½ا وDو

 نع ثدحتن نحن .كبتكم وأ كلÀºم لثم ءايشأ نع سsلو ،ةيسفنلا ةفرعملا نع ثدحتأ

  انملؤت �yلا ءايشألا لجأ نم تومن نأ د�رن ، ملع« امك .كلقع ا\c ث�ش�ي �yلا ءايشألل توملا

ارثا تكرت �yلا تاناDإلا نع تومن نأ د�رن
ً

 rh ةبقارم �5ري .ءارطإلاب ث�ش�ن اننكل ،انسوفن 

  توملا rh ركفت ال تنأ ؟نآلا نكلو ةيا\�لا rh سsل ، ةعتملا هذqل تومت نأ نكمي لD .كلقع

الادج ضوخت نأ كنكمي ال
ً

  كتداعس لجأ نم ةيعاوط تومت نأ كيلع .توملا عم الوطم 

ايساق حبصت كنأ Ìyع_ ال اذDو
ً

ايشحوو 
ً

احيبقو 
ً

 ديدش حبصت كلذ نم سكعلا �¡ع - 

اساسح كنوSو ؛ ةراذقلاو خاسوألاو لامÞfل ساسح ،ةيساسduا
ً

 .دودح الب مت\] تنأف ،

 . رايتخالا كيلع تناو دحاو ام, لب نامسقني ال امNOإ توملاو ةايUVا ةفسلف

 ذخآ فوس - انD توملا Ì3عم وD ام ؟كسفن نع ھفرع« امع تومت نأ نكمملا نم لD  نآلا

الاثم
ً

ايحطس 
ً

  نOخدتلا وأ برشلا ءاوس ةنيعم ةداع نم صلختلل ،ةئsسلا ةداعلا - ادج 

 باFu;الا متي فوس ،�¡ثملا سdf0ا ةسرامم ةداع وأ ، ماعطلا نم نOعم عون لوانت وأ

 رطيس« ة�وق ةي�صع تاراسم نوpتت ةينامدإلا ةداعلا عم ھنأل، ديدش عارصب و دqجب ا\�م

 .ا\�م صلختلا نكمي ال عارص نودبف كلذل ىرش�لا كولسلا �¡ع



 29 

 

 ءايشألا لS تا�ركذو ةd³�Pاو ةفرعملا كءارو تكرت دق كنأ ى�Pس ا\�م صلختلا دع¾ نكل

افئاخ دع« مل �hاتلا®و .ا\c تشعو ا\Ýملع«و ا\Ýفرع �yلا
ً

 لDذم لpش¾ õnاو كلقعو ،

 ، نOنسلا فالآ �Pع ا\�م ناس;إلا فاخ �yلا ،ةيداعلا OPغ ةرDاظلا هذD ةيDام ةظحالمل

 لقعلا اذD طقف .لوfq½ا وD لمجم ھيفو ، تقو ھل سsل وDو  ھqجاوت ء22y ةظحالمل

افئاخ سsل وDو ، كلذ ظحالي نأ ھنكمي
ً

  كبضغ نع فورعملا - مولعملا نم ٍلاخ �hاتلا®و 

 مqعم عراصنو انيدل نوفورعم ءالؤD لS .ةOPغصلا كتابلطتمو كعشجو كتاحومطو

ايموي
ُ

 يأ نود  ةلوqس¾ مqطاقسإل  ةيعاوط نولحري مqك�Pتل  مqلجأ نم تومت نأ كيلع .

 حورلاب لوسرلا سلوب فشك دقل �¡مع رما لب ة�رظن تسsل هذD .نكمم اذDو .عارص

ملا َعَم " ٢٠:٢ ةيطالغ rh لوقيف نالعإلا اذD نع سدقلا
َْ

ف ،ُتْبِلُص ِحيِس
َ

أ
َ

ال اَيْح
َ

أ 
َ

ن
َ

 ِلَب ،ا

ملا
َْ

ف .rِhَّ اَيْحَي ُحيِس
َ

أ اَم
َ

dا rِh َنآلا ُهاَيْح
ْ

fَف ،ِدَس
َ

أ اَمَّنِإ
َ

لا ،ِهللا ِنْبا ِناَميِإ ،ِناَميِإلا rِh ُهاَيْح
َّ

 يِذ

أ
َ

أَو Ìِyَّبَح
َ

لْس
َ

ن َم
َ

أل ُھَسْف
َ

 ".hِ¡ْج

 عم ش_اعتلا ھنكمي �hاتلا®و يقن ءيرب باش لقعلا ددجتي مث ھب موقت رايتخإ ھنإ انD دجن

امامت ةفلتخم ةدام ةايÞuل نأ ى�Pس مث .توملا 3#س_ يذلا ء¹2yلا كلذ
ً

 مسقنت ال مث .

ايدبأ شsع« يpل مويلا نم ةقيقد لS تومت كنأل دحاو مD .توملاو ةايduا
ً

 تومت نأ بج�و .

Sعتل موي لsو شðا ةناوطسأ لثم راركتلا لصاوتس كنإف الdfراركتو ، نوفومارDا ، 

 .لوزت نا ��ا اDراركتو ، اDراركتو

 

اقح كيدل نوpي امدنع كلذل
ً

أ 
ُ

 ضع¾ rh سsل  كنايك rh  كسافنأ rh  ء¹2yلا اذD رطع رش;

 ظاقي�سالا �r موي لS نكلو نالا ا\6ف نحن �yلا لثم ةيخ�راتلا ثادحالا وا تابسانملا
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  عقاولا شsع« نأ �r يداعلا OPغ ء¹2yلا وD ام ، دحأ ك�Pخي نأ نود كسفنب ى�Pسو  مونلاو

 ھيف سsل ملاع rh ةقيقد لS شع �hاتلا®و ، توملا عم شsع« نأ ، زومرلاو تاملpلاب سsلو

امئاد كانD نكلو ، مولعملا
ً

 يذلا وD هدحو لقعلا اذD لثم نإ .مولعملا نم ررحتلا 

 .دبألا ��إ لزألا نم وD امو لامdfا وD امو ةقيقduا Íh ام ىري نأ عيطتس_

 

 لباقم rh ةايduا ةفسلف öyف داليملا ةفسلفب كسمتلا انيلع سوOPفلا دض فقن ىpل

 دجوي تقو لrh S ھنإ �gلا انqلإ دكؤيل مدعلاو توملا راpفأ دض داليملا فق�و توملا ةفسلف

 .مامألل ةعفد يطعيل ةايduا محر نم داليم
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 ةمتا$#ا

 قئارحو ءاFوو ءابحا لاقتنا نم /;ثكلاب٢٠٢٠ ماعلا اذ0 /.مس+د ر)ش انيلع يتأی

 طسو ذالملا و0 انتايح ظفحي ىذلا هللا مالس ىقبي اذ0 لN طس نكلو فصاوعو

اعم ھجاون اننألو قيضلاو ن\_او نز\]ا
ً

 نم رشgلا نم لتقي سرش سو/;ف 

الاتق ناN أدبلا ذنم ىذلا سnلبإ لمعl انلق امك انركذي اذ)ف ھيلع رطيس+
ً

 سانلل 

 ھلالا دجن اذ0 لباقم {| نكلو ،ة~رشgلا {| توملا ةفاقث رشxل قرطلا لvب tuسsو

 نوvل�� هدالوأ عدي الو قيضلاو ن\_او براجتلا طسو ءاجر ىطع+ ىذلا ريدقلا

  .كلذ {| ة\]اص ةدارإ ھل و)ف كلذب حمس نإ ��حو جراخم توملا {| ھل نكل

 حمس+ اذامل و0 نالا ناvم ل�u |} Nيسملا عمت�_ا ا)لأس+ ��لا ةلئسألا نم دحاو

 مغرب، هذ0 لثم ةلئسأل ةل)س تاباجإ دجوت ال  ؟؟هذ)ك ةيملاع ةاناعم ثودحب هللا

 اذ0 {| انملvتو يفسلفو ى�اتك بناج نم عوضوملا انشقان باتكلا اذ0 {| اننا

اعيمج انل رون ةقارشإN داليملا تو0ال نع باتكلا
ً

 كلذ انبقعأ مث ملظم ملاع {| 

 ام ة)جاوم {| نزاوتم ي�و0ال ركفب ى�اتك {�يسم فقوم فقن فيك نع مالكلاب

� u¥ع ع�¤� ةاي\£ل رظن ة)جو و0 داليملا نا نع ثيد\]اب انمتخو ،ةاي\]ا دد�

 م~ركلا ئراقلا تفلن نأ دون مات¦]ا u|و مدعلاو توملا لباقم {| ةاي\]اب كسمتلا

 .ةاي\]ا و0 لب ةاي\]ا روحم و)ف عوس+ برلا u»و خ~راتلا {| ةيد0 مظعأ u©ا
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 كبح~و كبلق ة/;ح ىفشsو كبلق تانا عمس+ و)ف ھعم ملvتت ىvل كوعدن كلذل 

 كر)طي و0 ةميقلا مدعو راعلاب روعشلاو ةيط¦]ا عاق {| تنأو ��ح كلبق~و

 ةلحر {| دبالا u©ا �®تxت الو ان0 ا0أدبت ةيدبا ةايح u©ا كلقن~و صال¦]ا كل نمض~و

 {| ةظ\] {| كتايح /;غتتو عوس+ برلا ةروص ا�±يع ةروصلا كلت u©ا /;غتت ليكش�

 .�®تxي ال ىدبا رون u©ا ةملظلاب موتحم /;صم نم ن;ع ةفرط

 اننا ملع+ د)شملا u| دوجوم و0 لب ،اندرفمب سو/;فلا ھجاون انعدي ال هللا

 اذامل انل فشكي نا عيطتسsو ةمولعملا /;غ رومالا ة)جاوم u| ءافعضو نيدودحم

Nءود)لاب انيلع نكل اذ0 ل |u س و0و هرضحمnتvولق بارطضا ن³مط~و انل ملFان. 

 

 داليملا ةصق عم دحتت نأب ي/;صم رارق ذختت نأ روطسلا هذ0 ئراق كع�´أ

 ىرت ثيح ةديجم ةروص u©ا ليكش¶لاو /;يغتلا ةلحر دوجولا {| ةلحر مظعأ أدبتو

 ص¦´ عم دحتت ىvلو �¹عمو ضرغ ةاي\£ل نوv~و هروضح {| شnع�و هللا دجم

 كتFوت نلع�و كبلق ھل حتفتو كل بحم قيدصك ھعم ملvتت نا كيلع ام لN حيسملا

 عم ةاي\]ا وحن ،توملا ق~رط لباقم {| ةاي\]ا ق~رط /;س� نأ كتبغرو كتبحمو

 .دبالا u©ا حيسملا

  مي0اربإ قيفر سقلا

  اينروفيلا'-ات#رم
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