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(Arabic – Brother Ali El-sheriff's Testimony) 
 

 ىوِح الراطهفنشَ. ِهالقاِت بمفَر أتشَ أن قبَل  اِهللادبريف ع األخ على الشّن عتُعِم سلقد.. عزيزى القارئ 
عبراألثير وم ا يقدمِمه خَن داٍتمب يلشّ انٍة اِببددتعم ِفِفى كنَاِئس ى إحدى ماِتقاطعكند ا حازإع ابى وتقديرى ج
او. لهمِعندج اءلزي ِتارى ومعهز وجلة شَ الفاِضتهِخالى  ِفريكتهدِففتُاكتشَ ِةم ى كليهما توعاًاضج اًمو ودقةة فاِئاع. 

ان ِستؤكدنَر اح ِخجدِتمهما للربي سوع الماسيح فاديهم. غَىالِذ ذاك مرهما بحِهبوم أل قلبيهمجيبِهِمالا بسالع . 
  .اهماس إليب النّ أقرن ِماِدطهاع االضنو أشَتى  لتحمل.ِهونِتعبمن مؤيدي ليِبمل الصا لحماهعدو
 

 إنّهامي ىِنانَذكربد عال  اِهللاِةومباأل ِةذكورصالثاِناح حِمرشَى ع سفر التكوينن .فلقد ح ذلثَد كم ا  أبينَع
إبرقاَل إذ اِهللا خليلاهيم الر باا":  لهذهذهبِم ِمب ننأر ضِِض أرككوع وع شيرشيرتكوِم وِمتك ننب ب يتِِتيأبيك أبيك إلى األر ض التىض التى إلى األرأريك أريك ". ليسه ناً ي

على المِءرأن ي تركأر ضهشي وعِت ورتهيأبيِهب ذِل إال إذا كان كبد ٍةوٍةعِم واِضح اِهللان و ِهشيئِتوفقاً لمالص ِةالح. 
ى اِئب أِحواآلن. مهنْ ِمدريف واِح الشّ على واألخُ.اً كهذاختباروا اجتازور اص العر على مال اِهللا رجن ِمونركثي

يِعسىِندأن أقد مخَ األ إليكمالم حباِد خَريفَ الشّ علىوبمالر ببرناَخْ ليبم ا حثَد هعٍت  فىميبأع دتهاألم متِح المة د
ثاِلِهلالجئينا بنَف . أمهيا نقرأ مزاً ِموجنقارِه اختبالشي  .مٍفنقوالً بتصِمر نجيٍل تس١.ِهوِت بص 

 

 إلى جيب عنين إال ح بقلوبنَابقَي لم. نَاقاءِدص وأقنَا أهلنَا فارِددجالجئين لنَا كتِحدة األمم الم دته أعبيٍتفى   
ؤيِةراِب تركنّ.ى الغاِلنَاطنِِ و ا نسكنس اًوينّ ِم وكّل كالجئينحِكا يى قصة هِموبِهر أجلن ح اتِهيالم هدِةدي ماًوب عد 
يوم وساعة بعدس وذاتَ.ةاع  يم كنتُوج لىالساً أص الة الِتالصى اعتدتهفىأتُنشَسلم ا كم ائلٍة عباإلسالم تدين . 

عفقرب ِم فريقٌ البيِتاب ن ِن وٍلارجاٍءسح ضنَوا الفتقاِدرا وإظهار محكا  لنَبتهمغراءبوب عدأن س مواحله مخول  بالد
ا كنّسألوا عالجئين جف .ددوواخلد جلسوا مالءعالزم الالجئين الس فىاكنين تل ا ذلكيب. واِحكان الفريق ِمد هو ن 

المتكلم أمِةأفراِدة ا بقيوعمجالم الذين أتو ا معف هكانوا جفىالسين ص تم.أصلىى كنتُِن ولكو  لمِط أعهمأى  
 ٢.ك ذِلدع بثَداذا ح مرفُ أعتُولس .اهارجخَ وردا ي بمابئ عري غَىرفِت الى غُتُبى ذهالِت صام إتمدع وب.امهتما

 

كما  .بروح نشيطةو  باهِتمام باِلغةَمد بنفس الِخقوم وي.وعب أس كّل مرةى يأِت كان الفريقَذلك  أنالحظتُ 
اقية ة البوعمج الم كانتْ يقرأمهد أحا كان وبينم.أواقرإذا  مهع ميأتون بِه اًنعي ماًكتابيستخِْدمون  مه أنّظتُحال
ان ن تتجهأتير باماإذف. نزل للمارجى الخَاِب البدنْواقفاً ِع ا كنتُمندام ِع األين ِماًمو يدثَح .ا وتصلىهأعينَ ضِمتغْ
 ماوبتهج ف علىبادروا بالسالم. اًيصخْا شَ أنَىِعدثا متح يدا أنا قصمه ولكنّام له الطريق إخالءاولتُح. وىحنَ

بالسذِلك .ةالم والتحي دعى ِلقالتْ بإح داهن :ينَلدوا مضوعه امونريد أن نتح ثَدم عبشَأِنه ك.  
 

 سألتهعلى اام رلفو: ما هذا الموضوعاله فقالتْ.؟ام إح داهام: عفقلتُ. اهللان :لي سىلد اِن مع.ولكن  ىلد 
  كنتم فإن.داِح الو اإللِهِةادة لعبنَعيطريقة م دى ول.و إال ه ال إلهاًد واِحاً إله هناك بأنن أوِمىننّو أ وه.داِحط ورشَ
 .ىِع وقتكن منيع فال تض ِهللابن ااكنَ وه ثالثة اَهللانإ :ى ِل تقولون كنتما إذا أم.باً بكمحرى فماِن بنفس إيمنونؤِمت
سيح  الموعس ي أنقتُ تحقوره ثالثة شُن ِم أكثرتْام داٍت لقاءدع وب.اننَ بي األوُل هوقاء الِلهذا  وكان.نوافقُ: قاالف
هد  الذى اُهللاوسفى الج رظه. وهوى أ الِتة اِهللا كلما إلقاهلى مرِمتحققتُ .مي ذِلن كب عدم اٍتنَقاروقر اٍتاءة كثير. 
 ٣.ىاِتيقلبى وحبالم ور بسع شُمدوع ةيرحة م أسئلة كثيرى لدتْ كانَ ولكن.تُبالً ذهوفع ِةلى الكنيس إابه الِذتُرقرو
  

. ةيدِدا عطاي وخَطاٍء بأخْثقٌلى م أننّرع أشْى كنتُإلنِن.  اإلطالقى علنفسية ٍةاح بررع ال أشْار كنتُختصبا 
 ةلياِخ الدِةاح الردمع و بالذنِبورعلشّ ا ولكن.دأحم و ي كّلِةلى الكنيس إبأذه .نيرهة شَابال قر الحِهِذلى ه عوبقيتُ

هو هو لمي تغيثَو. ردحي ِماًمو نام كنتُ األيىساً فاِل جِم أستِة الكنيسإع ِظاِعلى الوو هوِع ىلِق يف .ظتهنّأ ظتُالحه 
                                                


	إإ  ا����ا����                   ،           ١: ١٢ سفر التكوين ١��
	�� ا�� �� ا
  ٣٥ :٢٥إنجيل متى  ٢
  ١٦: ٣تيموثاوس لى  األولى إولسولس الر ب   رسالة                 ،      ٣٢: ١٢إنجيل مرقس  ٣
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كانٍةا يلقيهادير عٍة غَيو  بقوبحول .ديداس شَمقد ببأد قرِم ٍةاءإنجيل متى األ نصاح حاِدالحدو رشَى عدن الثاِم الع
  ١."كمكمريحريحأأا ا نَنَأأال وال وممحح األ األىى وثقيل وثقيلتعبينتعبين الم المميعميعا جا ج ي يىىللإإا ا الوالوتعتع" :هذا نص وهرينشْوالِع

 

 شْبدأ يركيفَح ِم اَهللا أن أجل ن محللبشَِهِتب اءِةريعمج  محبة عةجيبال ي عبر عانه، اطانَأعاالبن حيد الو 
يسوعالم سيح ليِموتَم ل  على الصليبا أجلنَنينَطهرتبريراًاَل فننَ.ِهِما بد ِمريراً وتح خَن اانَطاي.تتحقق وبذلك  

اسة اِهللاقدوع التدهور محإ.ته نالر بي سوعالم سيح  يدكّلوع الم تعِمبين خطا ناياألىوثقيل هم حالم بال موم العمه
 فح والصةبحالم والمس الّلِحيل .ةاهي والكردسة والحغضوالب ر الشّوافع داهن ِمعينز ومهقلوب يجددف .الفاِنى ليأتوا إليِه

  .بينتع المريح ي أنر قاِددهحو وعسي بالرف. بينتعالم ِةاحلر ةوع دِةري للبشَاهوِس قدمي لم التاريخ  كّلىِف .انفروالغُ
 

 بعدأنْ أن ىه ظاِعالوِهِذ هات الكلمب دأ يقدمد عإةو اِملى السعين.نْداً ِم واِحتُا كنْعاً أنَ وطبهوقاَل.م :إن  
الذينلم عترفوا يدعب أن الم سيح هو الموخلص لميقبلوه  خْ شَاًخلصماًصيمله ، يمكنهمقوفَ الوالِة للصِهول وقبكر ب 

وممأشْ كنتُ.خلص له عرأن ه ذا الكالمم وجخْا شَ أنَ لىهاًصي.قِلى وقلبى إنان  عرتفجبالغَي ِة ِبضوالبغْض 
ا طاي الخَن ِما فعلته م كّلاماً أن تم أعلم كنتُبور بالذنْعاآلثام والشٌّل بمح ماِهلى ك كان.وح االنتقامر وِةاهيالكرو
مكتوبعلى ي ارى إسوفاِتىوم لى يوس فَوِح يتم و .ابىسم ِمغْعلى الرى ِننّ أنأعبغَ كنتُِنىنّ وأصِلى إال أ اّهللاد ير 
ِمٍدتأِكم ىِن ألنّ.الِصى خَنشْ أزلتُ ا معِنى أنّأب رحإتاج كنتُ.ريرلى التح أتوقع ِح أن ابىسس فَويكون ٢.سيراً ع  
 

 و اُهللا هسيح الموعس ي أنتُع وأقتنَ الكتبأتُ قرِنىنّأل. ةقليرفة ععسيح م الموعس يِةرفع إلى ملقد وصلتُ 
ة وعه الدِذاعظ ها قدم الوموعند .ةاحلرالم واكِفى لالستمتاع بالس ال تة كانتْرفة العقليع المِهِذ ه ولكن.دستجالِذى 

ةالقوي كانقص دهأن  اتعفَرعلى الر بي سوعم رفةعة قلبي. نَعومى ذلكأِت  أنإلىى  الربي سبكّلوع ِمو ىاِن كين 
ى ِنإنّ. ةاحالرالم ولى السإوان فرالغو ِةبحلى المإ اجحت أىِن أنّالًع ِفققتُتح  لقد.اًصيخْشَ اًلصخَ مأقبلهو  قلبىكّل

 ءااألشي . فى قلبىوعس يبالر  وقبلتُتُيصل و وقفتُِةهايى النّوِف .ى ِلىِصخْشَص ِلخَ كمسيح المرفَعأل حتاجأ
العتيقة قدم تْضوذا الكّل هقد ص ارديداً جكانتِْهِذ وه البد تحققتُو .ةاياَهللا أن  ليسذلك الج ارل زيقطعىِد األي 

ولكنّ.جلواألر ه اإلله ِحالمبالر حيمى الِذ.ؤوفُ الرج ِماء نالس اِءملنَ قَحِق ليا حبهوع دالته٣.ض على األر 
 

 عمسيو ىاِنري .ىِع موه مكان ى أى ِفبْل .ى صالِت فيِهيقبَلل عينم داِح و مكان لهس لي اَهللا أنتحققتُكما  
ا مندِعف .ها أريد موبكّل ىاِتاجحتي ا بكّل يهتماوىمو أبى السهّ اهللا  أن تحققتُلقدو. وهعا أدى أينماِئع ديقبُلو ىصالِت
شَقبلته عتُروبِه فيِه أن ر ىِتاح تحققتُو .ةالحقيقيأن ي سوعالم سيحه و الربوه و المو خلصفَ غَىو الِذهكّلر  

  سيح الموعس يبالر هكذا قبلتُو . على الصليبميعاًا جهنَ ثمفع إذ د.استقلبلها ومرهاِضا وحاضيهم اىطايخَ
كاً مِلوتوجتهعلى ع و.ش قلبىر أنَكم ا سألنّعيد ى ك قبلِنهوهذا هو ا. اا أنَمارىختبم عر بى يسوعي ٤.ىاِئا أحب  

 

ى ى  الِذ الِذاُهللاُهللا" : يقوُلىاح الثاِنح األصس أفسىِنؤِملى مإ  برسالِتِهولسلرولس اب كتب لقد.. عزيزى القارئ  
هفىنِِنو غَو غَه فىى ىالر الر ححمِم ِمةِِةم نأجِل أجِلن م م ححبهِِهتِِتبالكثير التى التىةِِة الكثير أح أح بنَنَبا بها ونَا ونَا بهححننأم أم وبالخَ بالخَاتٌاتٌو طايطايا أحا أحيانَانَيا ما مععالم سيحسيح الم". تلكالح اة ي

الجةديدم عسيح المله ا بدءولي سا ِن لهةهاي.تب دأ يوماً وفقاً لدوٍةعس مةاويا با نقبلهوب .اارنَختينَس ا إلى اِهللانَبقرعرفه 
  ٥.ةدي األباةَيالح  وبِهله وهعا مَينحف. ا فضالًنَب أحى الِذذاك ع مةحيحص ركٍةشَب نتمتعس و.رفة الحقيقيةعلما

 

 أدعل ى أِخوكتشتركىِع مفى تلك الِة الص:انَ أبا السماوى..أقد مالِل لجكح كراًداً وشُم.ي ا منبك أح ا ي
وأتحركوأوج د .أشكرِمك نور أجل نى الِذكس طععلى ح ىاِتي.لها ِم فبدنإ هٍل جلى مرفٍةعٍة حقيقي لشَخِْصك 

 ن ِمدمه ذَل بى الِذذاكص خْ شَ فى الصليبوِد على عرظهقد و. هنْ عربع ال يىالِذ كبح جيبع كم هو .المبارك
. انىد من فمزاً باس كاراية ألحناً وقووى عب رأسألك. وحياة أبِدية  بِهطقُنْحاً ال ي سالماً وفرتُنِل بِهف .ىِصالأجل خَ

صالِتأرفع اثقاً ِمى وان ابِتستجالقاِئل . إلهىك ِدكعتِكالً على وم :منال أقبْل ي خْ إلىرجارجاً خَه. 
   

 :سالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى ِتلك الرإن أردتَ سماع.. أِخى القارئ العزيز
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  ٢٨: ١١ إنجيل متى ١
  ٦ – ٤: ٢رومية ى ِنؤِملى م إولسرولس ال برسالة ٢
  ١٧: ٥كورنثوس ى ِنؤِملى م الثانية إولسولس الر برسالة ٣
  ١: ٣ األولى ولس الريوحنا رسالة ٤
  ٤: ٢ سى أفسِنؤِملى م إولسولس الر ب رسالة٥
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