
 ٣٤٢سـالة لرا
 

  ككــععى مى مألنِّألنِّ.. .. فْفْــخَخَال تَال تَ
 

(Arabic – Do not fear for I am with you) 
 

 ككــععى مى م ألنِّ ألنِّ....فْفْــال تخَال تخَ :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 فر إشَِسوِمنعياح  اءحاألصاِدالحى واألربن عينيددأ العنقر اِشالعثَ والثاِلرشَ عر  : 
 

 كِسم المكلهإ با الرنَأ ىنِّأل. ىمين بر بيتكدضع ونتكعأ وتكد أي قد.كلهإ ىنِّ ألال تتلفتْ. كع مىنِّ ألفْال تخَ"
ميِنبيُل القاِئ.كأ انَأ فْتخَ ال : لك١."عينك  
 

كر  بالِذصخُيو. ريناِضور الحمهج ِلكراً شُ الحفلِةهايى ِنِف مدقي فَى بِهى المحتَ التكريم نرفالِتى حِف 
 هانَ وأعهد وأيهعج شَن مل بفضشيداً م.ِهاِحج نَر ِسهمإليى زع ياًياِس أسالًاِم كانوا عةنَعي ماٍتصيخْ شَأوية صخْشَ
وعضدهبم حاِل خٍَةبةص .نّأ بعترفاًمهلو عال فضلهم ِهليم ا كانِظ حى بتكريم على ما أصِماب نَن اح وتفَجقو.إن  
العوالتشْو نجيعوالتع ضيدع ُلاِموأس اسية وواِفدعة لالجِت قويواِده مضِةفَاع بذل الجبا ِدهمِللع ل ِلتواِصالملوول ص

إلى الهِفدالم روقم .ا نَومرِماه نح اس امشَلمِفجعين ِبالِعى المالر يِةاضيه ِمو نأكب ر العِل لاِمودفع الالعبين 
إلى تقديم أحسنا ِف مى جبِتعِمهم نواِه مبو حساءن أد.لي س ِم طٌلبناريخطال الت أبلم ي ساورشُه عبخَور ٍفوحين  

 .ةاسبنَ المنو العد يِه إليدمي وانبِه بجفُِقي وهعجشَ ين مدجحتى و .ِهفِسنَ ِلهتارى اخان الِذديى الم ِفهاد جهفَاستأنَ
معاًنويأو أد اًبيأو م اًاديأو ذِلاكَلا شَ م ِمك نم ساعِموال أقّل .اتد كِلن اٍتماِف دتشٍَةع ددوتشَه جعوه على تحثه 
المثابفالنَ.ِهاِحفَى ِك ِفِةر جاحِل ليفٌ حميِقن ِضفون دالتي ار المضادالم ِلساِكع سعيهمالج اد٢.صخِل الم  
 

 وليتْس الحياة الرإالةوحي جه ادو سعىم ِضاقٌ شٌّلاِصتو د العبإغْ راِضالم الحرِهاِتاء. على ذِلزد ك 
ِطاضهاألشْاِتاد رار الماِمتضنينم عِهبحيِل  إبليسو َؤمامِهاِتر. نَوِماهيك ن الجالِذ ِدسى يعِضُلم د إلشْ وحالراعب 

 ن ِميستفيدِلن نيؤِم المِهِتوإخْ إلى حتاج يرى الشّ قوع مِهعِتارصى م ِفاناإليم ديثُ حنؤِمالمو .ِهاِتوهشَو نَزواِتِه
اختباِتارهم.اناًيَِ فأحينتاب شُه عوربض فع. وفهي سارعإلي وهم يصارحهِهلِت بمشِكم.و هبنَ معلىاء م ا اختبروه 

وا فيِهواجتازلن نِّض يِهوا عليبالر ة والديِدأى السِة الحكيمشُورم.  إنبولس الروَلسِهالِت برسى ِنؤِم األولى إلى م
ىالونيِكتساألص شَشَ":  يقوُلساِماح الخَحججعغَغَوا ِصوا ِصعارالنفوس النفوسار ..  اسنِِناسددوا الضوا الضعفَفَعاءتأنّتأنّ  ..اءوا على الجفر إشَبِسو ."ميعميعوا على الجعياء 

األصحاِداح الحى واألرعين نَبجدِم داً وعاإللِهن القدير ي زدو ؤِمالمنِة بالقواِف الدِةعشَ المجِت و.ةعلكالقو ةة العلوي 
ل وبالتأم. رى الشّ قوع متهارعصمة ووحيالر بر الحتْا اشتدمه م.ِهاِئد على أعِهِترصن ونؤِمالم كفيلة بتحقيق فوز

  ٣.اأنَا قرفيم ِةاميى الساِنعضيح المتوور ِل أمِةسمى خَا ِفنَالِت تأم نوجز أنستطيعنَ أناهى قر الكتابى الِذصى النِّف
 

  أوالخَالخَ  ::الالأووفُفُووكي فَفَ وكينتغلب نتغلب علي هِِه علي.... قوُليالر ل بىىنِّنِّ أل ألفْفْال تخَال تخَ": ِمنؤكلِّ مم م ععكك" .أحيأِتاناًي إلى ى إبليس 
ديق  تصنا ِمنَرِذ تحة اِهللا كلمولكن. ةميهور و أمن ِمفاًو خَهأل قلبما لي بههاع إقنَاوُلحيو .ةجِعزن بأفكار مؤِملما

ى ؤد يه ألنّ.كمة الِحأس روه و اِهللا اِهللافُفُوو خَ خَوو ه هلُُلاألواألو. انوع نَفَو الخَإن .ه أالعيباى علينَ تنطِل أنوزجال يف أكاذيبٍه
اِهللاِةإلى طاع أغْ حتى لو ِذضب لكشَ البونَر اصوا بؤِمالمنالع دوالثاِنوالثاِن. اءى هى هوخَ خَو وفُفُوالب ررشَشَ البو منبعهوذِل  إبليسك 

 إلى ِة الثانيِهالِتى رس ِفوُلسالر ولسبو .ة هللاود عِه وهِذرشَ الباِءض إلرا اِهللاايصن وايصِعى إلى  يؤدوفُالخَ
ِنؤِممى كورنثوسْاألص ا ال نَا ال نَنَنَنّنّإإوو": يقوُلى اح الثاِنحجهُلهُلجأفكار أفكار هلنَ."ه نَ ا إنحنالم ؤمنين المة ِم الثمينَواعيداِهللان  

 ن وثقتهؤِم المان إيم إن." فقط فقطنن آِم آِمفْفْال تخْال تخْ. . ا أعينكا أعينك أنَ أنَفْفْتخَتخَال ال . . عكعكى مى م ألنِّ ألنِّفْفْال تخَال تخَ":  يقوُلبفالر افَخَحتى ال نَ
بمِةعيالر بله تطر خَكّل د ت يٍفويقوُل.  إلى قلبِهقُطرب ولس الرِفوُلس ِهالِتى رسِنؤِم إلى مى رةومي األصاح ح
  اَهللا اَهللاونونحبحب ي ير للذينر للذينييلخَلخَ ِل ِلعاًعاً ِم ِممُلمُلاء تعاء تعييشْشْ األ األ كّل كّلننأأ  علمعلم نَ نَننححونَونَ": ضاً أي ويقوُل."ا؟ا؟نَنَ علي عليننا فما فمنَنَعع م م اُهللا اُهللا كان كانإنإن" :نِمالثا

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع     ،                       ١٣ & ١٠: ٤١سفر إشعياء  ١
  ١٦ – ١١: ٦      ،     سفر القضاة ٩: ١سفر يشوع  ٢
   ١٤: ٥الرسول األولى إلى مؤِمِنى تسالونيِكى  رسالة بولس ٣
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الذينالذينه ه ممم م ددععووونونح ح سسببقص هِِهدِِد قص". وإذا حثَدأم وشَر عنَرا أنالع دو دشَ بِهقص ار.فالر بي ِم عُلجخَنه اًري.لقد ج اء 
 ١."يرايرا خَ خَ بِه بِهدد فقص فقصا اُهللاا اُهللاممأأا ا رر شَ شَىى ِل ِلدتمدتم قص قصنتمنتمأأ": ِهِتوديق إلخْ الصفَوس ي قوُلسينماح الخَحفر التكوين األصبِس
 

 الص الخَإن ."ككلهلهإإ  ىىنِّنِّ أل ألال تتلفتْال تتلفتْ": ِمنؤكلِّ مل ب الرقوُليو ....ههددحح و وبب إلى الر إلى الر وااللتفاتُ وااللتفاتُالنظرالنظر: : ثانياًثانياً  
  ميعميعا جا جوا يوا ي واخلص واخلصىىللإإالتفتوا التفتوا ": ب الر يقوُلاءيعإشَ فر ِسن ِمعينس واألرباِماح الخَحفباألص. ب إلى الرلتفتَ انمِل
 داو د يقوُلابع والثالثينور الرمز فبالم.اوفَخَ المزيُل يب إلى الروالنظر. "رر آخَ آخَسس ولي وليا اُهللاا اُهللانَنَأأ  ىىنِّنِّألأل  ضضرر األ األىىقاِصقاِصأأ

النبى :"طلبإإ  تُتُطلبلى الرلى الرببفاستج فاستج ابىى ِل ِلابو مِِم ونكلِّ كلِّن م نَنَ  ..ىىنقذِننقذِنأأ  ىىاوِفاوِفخَخَ مظرإإوا وا ظرليه واستنَه واستنَلياراروا وووا ووججوهوهههم لمجْلجْل تخْ تخْم لم". 
وكاتبالر الِةسإلى العب ينرانيباألص اح الثاِنحشَى عر يوجهنَ نظرا إلى الرب نَنَ": ِهِل بقوانَيماِنإئيس راظرينلى لى إإ  اظرين

رئيس اإلئيس اإلريميمان وان وممكملِهلِهكمي ي سسوعِم ِمىى الِذ الِذوع نأأ  نجل السجل السررور المور المووضأأوع وع ضممامامهاحتمَل احتمَله الص الص ليبليبم بالِخ بالِخستهيناًستهيناً م زىىزفجلس ىى ِف ِف فجلس  
ييمين عمين عريقوُلو ."ش اِهللاش اِهللارب ولس الرِفوُلس ِهالِتى رسِنؤِم إلى مى فيلبى األصأأ": ثاح الثاِلحييهخْخْا اإلا اإلهونَنَأأة ة وا لستُتُا لس  
  ووححى نَى نَععسسأأ  ..امام قد قدووا ها هلى ملى مإإ  متدمتدأأ و واءاءرر و وووا ها هى مى منسنسأأا ا نَنَأأذ ذ إإ  داًداًاِحاِح و ويئاًيئاً شَ شَفعُلفعُلأأ  ىىنِّنِّولِكولِك  ركتُركتُددأأ   قد قدىىنِّنِّأأ  ىى نفِس نفِسببسِِسححأأ

 ٢."ككلهلهإإ  ىىنِّنِّ أل أل ال تتلفتْ ال تتلفتْ..ككعع م مىىنِّنِّ أل ألفْفْال تخَال تخَ" ب الرقوُلي ."وعوعسسسيح يسيح ي الم المىىا ِفا ِفليلي الع الع اِهللا اِهللاوِةوِةعع د دالِةالِةععجل ججل ج أل ألضضررالغَالغَ
 

 ِلشَعبِه تهدانَس مدؤِك يب والر.ةى تشير إلى القونم الياعر الِذ إن....هِِهمين برمين برا بيا بينَنَددضضععييا وا وعيننَعيننَ ي يببالرالر: : ثاًثاًثاِلثاِل 
  سس تر ترىى ِل ِلعُلعُلوتجوتج" : النبىداور يقول دشَن عور الثاِممزوبالم ."ىىمين برمين بر بي بيتكتكددضضعع و ونتكنتكععأأ و وتكتكدد أي أيقدقد": ِهبقوِل
  ككمينمينويوي  .. بك بكىى نفِس نفِسقتْقتْالتصالتص":  يقوُل والستينِثالثاِل ِهورمزوبم ."لطفك يعِظمِنىلطفك يعِظمِنى و وىىنِِنددضض تع تعككمينمين وي ويككالِصالِصخَخَ
تعتعضضدىىنِِند"". إنالع دوال ي جرؤ أنشَب  يقتربر ىنّيتغَ  لذا.نؤِمإلى الم ؤِمنالم معد اوشَ شَافُافُال أخَال أخَ": الًقاِئ د النبى را ا ر

ألنكتَتَ أنْ أنْألنكم ىىعِِع م". يقوُلوب ولس الرِفوُلس ِهالِتى رسأأ": ى فيلبىِنؤِم إلى مستطيعشَ شَ كّل كّلستطيع ىِف ِفءٍٍءى ى المى ى سيح الِذسيح الِذى الم
ييقويِنىيِنىقو". وشَيجع الرأ بتقياءهبو ِهِدعبالم زور الخَممالقاِئل سين :"ادادعىى ِف ِفىىنِِنعي ي ووم الضأأق ق ييم الضنقذكنقذكفتم فتم ججد٣."ىىنِِند   
 

 رابعاًابعاًر : :الرالربباإلله الال   اإللهممِسمِسمككبي بي مين المننؤِمؤِممين الم.... إنالي ة دشَريالبمنَ اليى مهتْا بلغَما قوتهعيفة فهى ض .وقد 
 عنَ تصمين اليلكإن ِت ."ككميِنميِن بي بيككسِِسمم الم المككلهلهإإ  ببا الرا الرنَنَأأ": اإلهنَ دعا ويأتينَلذا . اه علي اتكَلذا إِمنؤمال ونتخُ
المعاتجز حيني عضدالر بهدبع ؤِمنِسكاً  الممِهيميِنب معيفِة الضِةنَاِه الو. ى دليل على ذِلوأقوكالم عىالِت اتُجز 

 ُلجس يابع الراححل األصسال الرم أعفروِس .انم مكان وزى كلِّ ِفؤمنينى المِد على أيبا الرريهجيو أجراها
اس ِمة النّهشَدنِة إمكانيب طرسفاءِشوحنا  ويأع رِمج نب ِهطن أم.إذ مكتوب  :"فلمفلما رأوا رأوا ما مججاهاهررة بة بطرسسطروي وحنا وحنا  وي
ووووججدنّنّأأوا وا دههمإإا ا منسانَانَنسان عان عديما الِعا الِعديملم ولم وان تععاميان تععاميججبواواب..فع فع رفوهرفوهمنّنّأأا ا مههمكانَ كانَاام ا ما مععي ي سسوعوع..  ولكنإإ  ولكنذ نظروا اإلوا اإلذ نظرنسنسانىى الِذ الِذان  
. . لينلينقاِئقاِئ  ممههنَنَييا با بوا فيموا فيمررع وتآمع وتآمممججارج المارج الملى خَلى خَإإا ا ججررخْخْ ي يننأأا ا مموهوهررممأأفف  .. بِه بِهونونضضاِقاِقنَنَيي  ءءىى شَ شَمم له له يكن يكنا لما لمممههعع م مفاًفاًاِقاِق و وىىفِِفشُشُ
ماذا نفعُلاذا نفعُلمبه به ذيذين الرن الرجلينّنّألأل  ..؟؟ننجليههِِه ظا ظاهرِل ِلر جأأميع سكان ميع سكان جورورشليمأأ  شليمننآي آي ة مة معلومعلومة قدة قدج ج رأأ ب بتْتْرييديهما وال نقِدا وال نقِدديهمرأأ  رنننِك ننِكن ر٤."ر 
 

: ثم ختم بقوله. "ككعع م مىىنِّنِّ أل ألفْفْال تخَال تخَ": قاَل الربّ ....اناًاناًإيمإيموو   ِثقة ِثقةدهدهيزييزيوون ن ؤِمؤِململم ِل ِلتأكيدتأكيد  دِِدعع الو الوارارتكرتكر: : ساًساًاِماِمخَخَ 
 ال أظن ."؟فْفْال تخَال تخَ" : له قول الربراكر ِتعِم س وقدافُخَ يشَعب اِهللا ا أننَد أحرو يتص فهْل."عينكعينكأأا ا نَنَأأ  فْفْال تخَال تخَ"

ذِلك. إن ارِتكر الواناً ِدعإيمِثقة و دهؤِمن يزيِللم فكيفَ. تأكيد؟افُخَ ي .استهّللقد د اودالنبى م زمورهاب السع 
  ننمم ِم ِمىىاِتاِتيي ح حننصص ِح ِحبب الر الر..؟؟افُافُخَخَأأ  ننمم ِم ِمىىالِصالِص وخَ وخَىى نور نورببالرالر":  الواِثق ِمن رب العرشاؤل التسك بذِلرينشْوالِع
 ."ننئِِئطمطما ما منَنَأأ  كك ذِل ذِلىى فِف فِفببرر ح حىى عل علتْتْ قام قامننإإ. . ىى قلب قلبافُافُخَخَ ال ي ال يشٌشٌيي ج جىى عل علزَلزَل نَ نَننإإ  ..؟؟ببارتِعارتِع

 

 زيزى القارئع ..أدِل عوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السماوى.. رتَنَأ ىلهوإ ىبالم ِسمك 
ىميِنبي. قدأ وِنىتد أيِنىنتعو عضِنىتدبي مين برِمىالِص وخَىنورتَ أن .ك مِحأنْتَ  .؟افُخَأ نصنح ِمىاِتي من 

 ألنك  شرافاخَأ ولستُ. نِئطما منَأ ك ذِلى فِفبر حى علتْ قامنإ .ى قلبفُاخَ ال يشٌي جى علزَل نَنإ .؟بارتِع
   .قبْل إلى ال أخْرجه خَارجاًمن ي:  على وعِدك يا من قلتَ متِكالً. البار ِفى اسم يسوع صالِتى أرفع.ىِعمأنْتَ 

 

 : ِتلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفىإن أردتَ سماع.. أِخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
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