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 رأنالق ومناألنجٌل الشرٌف، أٌات من    

  4إقرأ ص..الكرٌم، أحادٌث و أقوال مأثورة
  8 -5 إقرأ ص.... بٌل جٌتس

 لك الحمد إن الرزاٌا عطاء
9إقرأ ص   

 

 

 10إقرأ ص ..الشهٌد كبرٌانوس
 

   10 ص ..كبرٌانوس

 
 

 

 12و  11ص  ... إٌمان طفلة صغٌرة

 13ص ...ة وتعلٌقصور

 

  14 ص.. دعاء

 شخظٕح اٌؼذد

 وفذاخ طُفٕح

 

 لظح مؼثشج

 عؤاي َ جُاب

ُسج َ ذؼٍٕكط  

 دٕاجسدٍح 

 

 لظائذ َ أشؼاس

 وٍماخ مه رٌة

 أضغط هنا  :اإتصل بن

 

13ص ....سؤال وجواب  دػاء  

 4المزٌد ص ...العطاء عظمة

 

 وٍمح اٌمذشس

 

 "عرب حول المسيح"كتاب       

3 ص..التفاصيل   
 جديد

Facebook  

  مه اٌمٍة
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 صٞذّا تَْاصثح ػٞذ األظسٚ اىَثاسك ّرزمش قصح    

  هللا   إتشإٌٞ، اىزٛ أٗعل أُ ٝزتر إتْٔ، ى٘ال إُ 

 تَذٙ ّفنشٗىْر٘قف ْٕا ٗ . مثظ ػظٌٞ ذؼاىٚ إفرذآ

  .ٗ ذؼاىٚ تْا ٗ تَا ٝقذٍٔ ىْا إٕرَاً هللا صثسأّ 
 

 إّْا ّؼٞظ فٜ اىزٍِ اىزٛ قذس هللا فٞٔ ىضٞذّا ػٞضٚ

 ىَْٞسْا  اىَضٞر أُ ٝنُ٘ مثظ األظسٚ اىزٛ خاء 

 اىسٞاج تَ٘ذٔ، ٗٝزٝر ػِ اىؼاىٌ ّٞش اىَؼصٞح، ٗٝؼاىح 

زاىرْا اىشٗزٞح اىرٜ ٕٜ اىثاب اىزٛ دخو اىض٘ء ٍْٔ، ٕٗ٘ صش ٍِ أصشاس  

فقذ ذٌ فٜ ٍَينرٔ ذسشٝش األصشٙ ٗاىَقٖ٘سِٝ ٍِ قثعح إتيٞش اىزٛ . ٍين٘خ هللا 

زاٗه ذس٘ٝو زٞاذْا إىٚ أّقاض، ّٗضف خض٘س ذ٘اصيْا، ٗاىسٞي٘ىح دُٗ ػثادج 

. ال ذغؼش تأثش ٕزٓ اىسشٝحستَا ذنُ٘ تذأخ فؼ .هللا اى٘ازذ األزذ تاىسق ٗاىشٗذ

ص٘ف ٝرزاٝذ تغنو ٍيَ٘س خذا عؼ٘سك ٕزا تاىسشٝح ٍِ ّٞش اىؼاس، ٍِٗ 

مَا أُ أعناال أخشٙ ٍِ . اىؼث٘دٝح ىيخطاٝا، ٍِٗ اىخ٘ف ٍِ ًٝ٘ اىسضاب

اىؼث٘دٝح صرثذأ فٜ االخرفاء ٍغ ذقذٍل فٜ اىضٞش ٗساء ػٞضٚ اىَضٞر، َّٗ٘ ثقرل 

 . فٞٔ

ذّا ػيٚ فٌٖ مٞف دػاّا ػٞضٚ اىَضٞر ىْؼٞظ فٜ ٝضاػ  مراب ػشب ز٘ه اىَضٞر

 .ػالقح ٍغ هللا ٍٗغ تؼعْا اىثؼط مَدرَغ ٍرَاصل ٝضٞش ػيٚ خطٚ اىَضٞر

 أظغػ ْٕاىرسَٞو اىنراب 

"ػشب دُي اٌمغٕخ"وراب   

 

 ذاتؼا   ػَشٓ ٍِ غ٘ٝيح صْ٘اخ ػاط، (ػاٍا   صثؼُ٘) اىشاٍٜ ٕاٍّٜؤىف اىنراب ٕ٘ 

ٗخاله ٍضٞشذٔ ذؼيٌ اىنثٞش ػِ أصي٘ب زٞاج أذثاع صٞذّا ػٞضٚ  اىَضٞر، ػٞضٚ ىضٞذّا

ٕٗ٘ فٜ ٕزا اىنراب  ٝغاسمْا خثشذٔ تطشٝقح ٍثضطح ىٞرَنِ اىنثٞشُٗ . مَدرَغ ٍرَاصل

 ٍِ 

 .َضٞر  فٜ صفائٖا ٗػَقٖاٍؼشفح زقٞقح سصاىح اىضٞذ اى

 جذٔذ

http://ushaaqallah.com/category/12825/mg
http://ushaaqallah.com/category/12825/mg


 
  

 عظمة العطاء
ٌمكن تصور المحبة من دون نٌة  هل. لمحبة والعطاء صنوان ال ٌفترقان أبداا

ثم هل ٌمكن القول أن العطاء من دون محبة هو . استعداد للعطاء؟ طبعا ال أو
العطاء هو أن تعطً لغٌرك عن محبة صادقة ما . عطاء حقٌقً ؟ طبعا ال فعال

بل من غٌر أن ٌسألوك أن تعطٌهم، ومن غٌر .. نفسك عن طٌب خاطر تجود به
لعطاء هو أن ال تعٌش ألجل نفسك فقط، بل لآلخرٌن، ا. مقابال منهم أن تنظتر

العطاء هو أن ال تنظر لقٌمة ما ستعطٌه . تمنحهم أو تقاسمهم ما لدٌك هو أن
 .مقدار ما سوف ٌحدثه عطاؤك ومدى تأثٌره ولكن إلى

     (عيسى المسيح)      .خذالبركة هي في العطاء اكثر من األ *
 

يام كثيرة يرجع اليك أرسل معروفك عبر البحار، و بعد إ*
 (سليمان الحكيم)                                                 .بفائدة

* 

                 ال يؤمن أحدكم حتى يحّب ألخيه ما يحب لنفسه من الخير 

 (    حديث شريف)

            

 العطاء والمنع
 لمكااا. عندما ٌأتٌنً نقص فى األنفس و الثمرات، أبادر بشككر ربكًف فلعلكه خٌكر

  هاه الفترة؟ هل ٌحبنً و ٌختارنً لالمتحان؟ٌنعم هللا علً بالمنع و االبتالء 
  .و عنككدما تسككٌر األمككور علككى خٌككر، و تغٌككب االبككتالءات لفتككرة، فكك ننً أتسككاءل

لمااا ٌنعم هللا علً بالعطاء اآلن؟ ربما أراد سكبحانه أن ٌرٌحنكً قلكٌال و ٌعطٌنكً 
هكل سكبحانه و تعكالى أوقكف االختبكار و . من فضله أو إننً نجحت فكى االمتحكان

المتحككانف ألننككً ال اسككتحق االبككتالء؟ ثككم أراجككع أفعككالً و قلبًفهككل بعككدت عككن ا
 . ربما هاا وربما ااك ربً؟ لمااا لم ٌمتحنً هاه الفترة؟ 

 .أنا أنظر للمنع و العطاء نظرة واحدة، فكالهما من هللا نعمة علٌنا و إحسان لنا 
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:وٍمح اٌمذشس  

 

                     :اخ مه رٌةوٍم

 

:مه اٌمٍة                                                       



 

 
 بيل جيتس 
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وهو نوع من ٌكرهون األغنٌاء، كثٌر من الناس 
الغٌرة، على إقتناع أنه من األفضل إستخدم المال فى 

واحد من  أماكن أو أغراض آخرى، وبٌل جٌتس ألنه
العالم وهو الذى أوجد ماٌكروسوفت ، فقد أغنٌاء أغنى 

 .الغٌرةأصبح مستهدف من هذه النوعٌة من 
هذا الكم الهابل من  هل هذا جٌد أن تكون صاحب

صانداى "ففى مقالة وردت فى جرٌدة ؟  األموال

كشف بٌل أنه ٌرٌد أن ٌسقط  2006فى ماٌو " تاٌمز

و عندما كان ٌتحدث " أغنى رجل فى العالم"عنه لقب 

: قال لهم  ةمع الجمهور فى والٌة سٌاتل األمرٌكٌ

فلٌس ... رجل فى العالم كنت أتمنى أال أكون أغنى"

وبعد مرور شهر  ."هناك شا جٌد ٌأتى من وراء ذلك

أعلن بٌل جٌٌتس خطته لإلنتقال من روتٌن جدوله 

الٌومى فى ماٌكروسوفت لٌكرس وقت أطول لٌهب 

وإبتدأً من ٌولٌو . ثروته و لٌصنع تغٌٌراً فً العالم

و ، ٌتس ٌعمل بوقت وبشكل كامل جم ٌعد بٌل ل 2008

أستقال من منصب الربٌس التنفٌذى  بعدها

 . ح عمل حٌاته هو العطاءلمٌكروسوفت ، و أصب

 
 

 

من مٌلٌندا فرٌنش فى ٌناٌر تزوج بٌل جٌٌتس 

، إبنتان جٌنٌفر و وأنجبا ثالثة أطفال، 1994

و تعٌش العابلة . فٌبً و صبً واحد هو رورى 

فى منزل كبٌر جمٌل مبنى على جانب التل و 

ٌطل على بحٌرة واشنطن فى الوالٌات المتحدة 

 .األمرٌكٌة

 

 

إن اٌفشق تٕه ما وفؼًٍ "

 َ ما وغرطٕغ أن وفؼًٍ

ٔىفّ ٌذً مؼظم مشاوً 

 ."اٌؼاٌم

 اٌمٍاذما غاوذِ

ال ُٔجذ  –مه َجًٍ وظشِ 

 –ٌمُي رٌه  حدتٍُماعٕ حطشٔم

اٌؼاٌم ٌُ عثة فشً مٍٕاساخ مه 

 .اٌىاط

 تًٕ جٕٕرظ

 

 بيل جيتس

                      :شــخظــٕــح اٌــؼـــذد 

 



  
 

 
لبنكٌن  ة، فوالده كان محامٌا ووالدته كانت مدٌر ةفقٌر ةلم ٌأتى بٌل جٌٌتس من عابل

بشغف وكان فضولً تجاه نظامه، ولم ٌمض وقت طوٌل  الكمبٌوترأقبل بٌل على . 
و منها وجد باب خلفى للتعامل مع الكمبٌوتر والتى أعطته  بإثارة المشاكل بدا حتى

 .فرصة مفتوحة للتعامل مع األجهزة 
و التى لم ٌكمل دراسته فٌها، و بإذن وموافقة والدٌه بدأ  ةوعندما كان فى الجامع

هو ما جعله ٌحصل على المال الوفٌر وجعله أغنى  ماٌكروسوفت وكان دوره فٌها
 .رجل فى العالم لعقد من الزمن تقرٌباً 

 

بدأ بالفعل ٌرى دوره فً إحداث فارقا كبٌرا فى العالم لٌس من خالل  2005وفى 

إختراع البرمجٌات والتى جعلت إستخدام الكمبٌوتر المنزلى متاحاً، ولكن من خالل 
 .والمعٌشة لمالٌٌن من الفقراء حول العالم إستخدام ثروته لتحسٌن الصحة

 ةدبلوماسٌ ةوقال أنه ال توجد طرٌق 2005فى ماٌو  ةالعالمٌة وخاطب جمعٌة الصح

ٌبدو أن العالم الغنى ال ٌمكنه حتى أن ٌرى "....لٌعبر بها عن إهتماماته، حٌث قال 
لهذا فى بعض ونحن نادراً ما نتواصل مع الناس الذٌن ٌعانون، و " ."العالم النامى

 ."ست لها أساسٌل ةاألحٌان نتعامل مع الناس كأن ال وجود لهم، وكأن المعانا
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  أنه لو وجدت لقاحات مٌلندازوجتً أنا و  افترضنا" 
الحكومات سوف تفعل ما فى وسعها   فإن  وعالجات ٌمكنها إنقاذ أرواح الكثٌرٌن، 

ولم  .لٌحصل علٌها من هم فً إحتٌاج لها ، ولكن هذه اللقاحات لم تكن موجودة
حٌاة بعض الناس  –فى عالمنا الٌوم  –المؤلم بأنه  الهرب من اإلستنتاجنستطٌع 

: حٌن البعض اآلخر لٌس له أي قٌمة ، فقلنا ألنفسنا فً ترى جدٌرة بالحفاظ علٌها 
فأنه ٌستحق أن ٌكون من أولوٌاتنا فً  ال ٌمكن ان ٌكون هذا حقٌقى، وإذا كان،"

 ."العطاء
 

ٌمذ لمىا تؼمً اٌمؤعغً ألوىا آمىا 

تأن اأسَاح جمٕغ اٌىاط ٌٍا وفظ 

اٌمٕمح، فاٌطفً األفمش فّ اٌثٍذ 

األفمش ٌُ أٔضا غاٌّ وأطفاٌه َ 

أطفاٌىا ، أسدوا أن وؼمً اٌجضء 

تىا إلػطاء وً شخض  اٌخاص

اٌفشطح ٌٕؼٕش دٕاج طذٕح َ 

 .مىرجح

 تًٕ جٕٕرظ

 

 

  جيتس ندا يميلو بيل 

  ذىمٍح :شــخظــٕــح اٌــؼـــذد 
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 بيل جيتس

لدددٌس : "بشدددا مدددن التحددددى قدددابال  ةالعالمٌددد ةوقدددد خدددتم بٌدددل خطابددده لجمعٌدددة الصدددح
هنددداك اختبدددار أكبدددر للبشدددرٌة مدددن أزمدددة الصدددحة العالمٌدددة، فحلهدددا ٌتطلدددب التزامدددا 

لددددن نقددددوم  ةبدددددون شدددفق. كدددامال مددددن قلوبنددددا وعقولندددا ، فددددنحن نحتدددداج لإلثندددٌن معدددداً 
عمددل أى شددا ، وحتددى اآلن لددم نقددم بعمددل بعمددل اى شددا وبدددون علددم لددن نسددتطٌع 

والتدددى تقتدددل بدددال  ةاإلٌددددز وغٌدددره مدددن األمدددراض المسدددتوطن ."أى شدددا مدددن ذلدددك
داع المالٌددددٌن مددددن الندددداس حددددول العددددالم قددددد تددددم التركٌددددز علٌهددددا  فددددى أكتددددوبر عددددام 

فددددى العددددام :  "فددددى مقددددال بمجلددددة النٌددددوز ووٌددددك ، حٌددددث كتددددب بٌددددل جٌددددتس 2007

جندددددوب "نددددا بزٌددددارة عٌدددددادة اإلٌدددددز بدددددوربان الماضددددى زوجتددددى مٌلٌندددددا وأندددددا قم
، قابلنددددا هندددداك النسدددداء الالتددددى قمنددددا بالسددددٌر أمٌدددداال مددددن البلدددددان القرٌبدددده، "أفرٌقٌددددا

وعندددد وصدددولهم تدددم أسدددتقبالهم مدددن قبدددل مدددوظفٌن متددددربٌن تددددرٌبا جٌددددا، و كددددان 
للفٌروسدددات والتدددى ٌمكنهدددا مسدددداعدة ة هنددداك مخدددزون وفٌدددر مدددن العقددداقٌر المضددداد

و كددددان هندددداك مرضددددى . ٌدددددز بالبقدددداء بصددددحة جٌدددددة ألعددددوام طوٌلددددةالمصددددابٌن باإل
ممددا  ةٌتلقددون المشددورة ، كمددا تجاذبنددا أطددراف الحدددٌث مددع أحددد األطبدداء فددى العٌدداد

و منددذ مددا ٌقددرب مددن عشددر سددنوات عندددما   .أذهلنددى وكددان مختلددف بشددكل جددذرى
إلدددى جندددوب الصدددحراء األفرٌقٌدددة  قررندددا الدددذهابأنشدددأنا أندددا و مٌلٌنددددا مؤسسدددتنا ، 

 ةالعدددداملٌن فددددى مجددددال الصددددح رأٌندددداأو البلدددددان النامٌدددده فددددى المندددداطق اآلخددددرى و 
قددددد . ةالفارغدددد ةو دوالٌددددب األدوٌدددد ةو مكسددددور ةٌكددددافحون  بمعدددددات غٌددددر صددددالح
لمعبددددأه باألمهددددات المنهكددددات الحدددداملٌن ألطفددددالهم مشددددٌنا أسددددفل الممددددرات القددددذرة وا

فدددى تلدددك األٌدددام ، كثٌدددرٌن قدددالوا بأنددده ال مفدددر مدددن أن ٌمدددوت المالٌدددٌن . المرضدددى
مدددن الفقدددراء سدددنوٌا مدددن األمدددراض و التدددً ٌمكدددن الوقاٌدددة منهدددا، وعالجهدددا ، و هدددً 

 .األمراض التً لم تعد موجودة فً العالم المتقدم األن 

تواصل بٌل جٌتس مع األشخاص الذٌن لدٌهم معاناة، 

كٌف وقام مع زوجته مٌلٌندا بالسفر لكى ٌروا بأنفسهم 

ٌمكن أن ٌصنعوا إختالف لهذه األوضاع، وأخٌرا قاموا 

بعمل مؤسسة بٌل و مٌلٌندا جٌتس، وعلى مر السنٌن 

ملٌار دوالر فً األعمال  28قاموا بالتبرع بمبلغ 

و هذا المبلغ ال ٌقل كثٌرا عن الناتج اإلجمالى . الخٌرٌة

 .المحلى السنوي للبنان

                                                 وأخٌددددددددددددددددرا قدددددددددددددددداموا 

مددددددل مؤسسددددددة بٌددددددل و بع

مٌلٌنددا جٌدتس، وعلدى مدر 

                                     اموا قدددددددددددددددددالسدددددددددددددددددنٌن 

ملٌدددار  28لتبرع بمبلدددغ بدددا

دوالر فددددددددددً األعمددددددددددال 

مبلدددغ ال الا وهدددذ. الخٌرٌدددة

ٌقددددل كثٌددددرا عددددن الندددداتج 

المحلدً السدنوي  اإلجمالى

 .للبنان

 

ذىمٍح :شــخظــٕــح اٌــؼـــذد   

 

Continue : تًٕ جٕرظ                                  

 ذىمٍح
 



 

  
 

 

ولكن هذا قد بدأ فى التغٌٌر ، فالٌوم الحكومات و جماعات اإلغاثة والمجتمعات بكل 
. بساطة ٌرفضون قبول فكرة أن امراض مثل المالرٌا و السل سوف تالحقنا لألبد 

 ".هذه المشاكل ٌمكن حلها : " الدلٌل هو فى 
 إلى جانب عدد أخر من األثرٌاء بدأ جبتس 

 وهو"  تعهد العطاء"شٌبا أسماه األمرٌكٌٌن، 
 و العابالت فى أمرٌكا األثرٌاءمحاوله لدعوة  
 ألعمال الخٌر غالبٌة ثروتهم لإللتزام بإعطاء 

 ملٌاردٌر 40، قام  2010 وبحلول أغسطس 

 باألنضمام إلى الحملة وتعهدوابما فٌهم جٌٌتس  

 األعمال أو أكثر من ثروتهم إلى% 50 بإعطاء 

 .الخٌرٌة 
 

 ةفى مقابل. بٌل جٌٌتس ال ٌعترف بكون األنسان مسٌحى أو مسلم أو أى دٌن آخر 

و قد أقر بأن العلم " أنا لست الشخص الذى ٌذهب للكنٌسة بإنتظام:" قال  ةتلٌفزٌونٌ

ود أ أنا أنتهج المنهج العلمى تماما ألي أمر"هوالذى له أكبر تأثٌر فى حٌاته قابال 

دث األشٌاء وكٌف تحدث ، أنا ال أعلم إذا كان هللا موجود أم بدأ بلماذا تحاالقٌام به، و 

التحدى الموضوع امام من . صالحة تماما و فعالة ةال ، و لكن أعتقد ان المبادئ الدٌنٌ

 . لهم إٌمان باهلل هو كم ٌنبغً أن نعطً أكثر  لتخفٌف األلم و المعاناة فى العالم

 أبو دانٌال : بقلم       
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  ذىمٍح  :ـؼـــذدشــخظــٕــح اٌـ   

آٌٍ، ٌمذ جؼٍد اٌىثٕشٔه َ اٌىثٕشٔه 

 ًَ أوا تاٌطثغ أدسن أو مه اٌفمشاء

ٌَىىً ٌٕظ   .ٌٕظ ػاس أن ذىُن فمٕشا  

ٌزا ، مارا عٕذذز  .أٔضا   اػظٕم اششف

 إرا وان ٌذِ ثشَي طغٕشي ؟

  ػاصف اٌىمان ػٍّ  :مه سَأح

 اٌغطخ
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 لك الحمد إن الرزايا عطاء
 بدر شاكر السٌاب

 

ومهما إستبٌد األلم...  لَك الَحمُد مهما إستطاَل البالء  

وإٌن الَمصٌبات بعض الَكَرم...    لَك الحمُد إن ٌ الرزاٌا عطاء  

وأعطٌتنً أنت هذا الّسحر؟...     الظالمألم ُتعطنً أنت هذا   

وتغضب إن لم ٌجدها الغمام؟...فهل تشكر األرض َقْطر المطر  

تمّزق جنبً مثل المدى ...شهور طوال وهذي الِجراح  

وال ٌمسح اللٌّل أو جاعه بالردى...وال ٌهدأ الداء عند الصباح  .  

ٌّوب إن صاح صاح لك الحمد، ان الرزاٌا ندى...ولكّن أ  

أضٌم إلى الصدر ِ باقتها ... الجراح هداٌا الحبٌب وإنّ   

هداٌاَك مقبولةُ ... هاتها ...هداٌاَك فً خافقً الَتغٌب  

أال فانظروا واحسدونً..بالعابدٌن...أشد جراحً وأهتف   

وإن مّست النار حّر الجبٌن ...فهذى هداٌا حبٌبً   

جمٌل هو الّسهُد أرعى سماك ...توّهمُتها قُبلة منك مجبولة من لهٌب  

ًّ حتى تغٌب النجوم  وٌلمس شّباك داري سناك...بعٌن .  

وأبواق سٌارة من بعٌد ...أصداء بوم : جمٌل هو اللٌل  

أساطٌر آبابها للولٌد...وآهاُت مرضى، وأم ُتعٌد   

هاد، الغٌوم  تحّجُب وجه السماء ...وغابات لٌل السُّ  

كان النداءوإن صاح أٌوب ...وتجلوه تحت القمر  

وٌا كاتبا ً بعد ذاَك الشفاء...لك الحمد ٌا رامٌاً بالقدر  

 عشاق هللاع قبمو األشعارمزيد من القصائد وال

  

 

                                               :لظائذ َ أشؼاس
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 الشهيد كبريانوس

 :دافعان وراء كتابة الشهٌد كبرٌانوس لهاه الرسالة كن هناك 
د  252 فً عام  - ٌُهدِّ للمٌالد تفشَّى مرض الطاعون من قرطاجنة وظل 

المقاطعة الغربٌة لإلمبراطورٌة الرومانٌة طوال عشرٌن عاماً، وقد تجاوب 
وهبُّوا لنجدة المنكوبٌن فً أنحاء مدٌنة قرطاجنة، المسٌحٌون مع هاه الكارثة 

وقد قام القدٌس كبرٌانوس بخدمة خاصة إلغاثة المنكوبٌن، وقد أظهر بهاا 
الصنٌع رحمة خاصة بالمحتاجٌن من خالل حث المؤمنٌن على ضرورة 
العطاء، ولالك أشار فً كتاباته إلى واجب المسٌحٌٌن نحو المحتاجٌن واالهتمام 

 .ٌببمحبة القر
للمٌالد حدثت غزوات البربر الهمجٌة على مقاطعة نومٌدٌن  253فً عام  -

وتم أسر كثٌر من المسٌحٌٌن، لالك قام القدٌس كبرٌانوس بحملة تبرعات لجمع 
األموال حتى ٌستعٌد هؤالء المأسورٌن من المسٌحٌٌن من أٌدي البرابرة نظٌر 

ٌُح فِّز الجماعات المسٌحٌة مبالغ مالٌة الفتدائهم، وعلى هاا األساس كان 
هاه األسباب كانت هً الدافع للقدٌس كبرٌانوس كً . للنهوض بحملة التبرعات

 (.م 256 - 253ما ٌكتب هاه الرسالة والتً ٌحتمل أنها قد ُ كتبت بٌن عامً 
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  كبريانوس

ىذ ثاصنٞ٘س ماٝنيٞاّ٘س   Cyprianus (Caecilius)مثشٝاّ٘س ( صاصٞيٞ٘س)ُٗ

Caecilianus Thascius  أصشج عشٝفح . 212ًٗ  222ػيٜ األسخر ٍا تِٞ صْح ٍِ

فٜ عَاه أفشٝقٞا ػيٜ خيٞح  ذّ٘شفٜ زذٗد دٗىح  Carthageماّد قشغاخْح . ٗثْٞح

ذثقف ثقافح ػاىٞح زضة ٍقرعٞاخ ػصشٓ . ُ ٗاىذٓ ٍِ أعشف قعاج اىَذْٝحذّ٘ش، ٗما

ّاه قضط ا ٗافشا ٍِ اىؼيً٘، الصَٞا اىَْطق ٗاىفيضفح ٗاىفصازح، ٗماُ . ٗٗظؼٔ االخرَاػٜ

ا ج ٗأّدة أٗالد  َّٗ ا ىيخطاتح ٗاىفصازح، . قذ ذز  َ ا ٍٗؼي إر تيغ صِ اىغثاب صاس خطٞث ا فصٞس 

ا فٜ اىشرٝيح ٗٝثذٗ أّٔ ػاط. ٗراع صٞرٔ إرذٙ إىٚ  .عأُ ٍؼظٌ عثاب ػصشٓ ٍْغَض 

تقشغاخْح، ٗماُ رىل ( صاصٞيٞ٘س)اىَضٞسٞح ٗآٍِ ػيٚ ٝذ مإِ عٞخ ُٝذػٚ ماٝنيٞاّ٘س 

ٗىٔ قصرٔ اىَؼشٗفح ٍغ اىقذٝضح   .ً ٗاّعٌ إىٚ صف٘ف اىَ٘ػ٘ظ246ِٞز٘اىٜ صْح 

اىثغشٝح ػيٜ ٍضر٘ٛ األفشاد إر ىَضد اىْؼَح اإلىٖٞح قيثٔ ٕاىٔ اىفضاد اىزٛ زو ت. ٝ٘صرْٞح

 .ٗاىدَاػاخ ٗاىسنٍ٘اخ

 

                                                     :وفذاخ طُفٕح

 

 : سدٍح دٕاج
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 إيمان طفلة صغيرة

وفً ٌوم شدٌد البرودة سار الصبً فً  ه،فً الحادي عشر من عمرتشارلً ان ك

واذا نظرت . شوارع المدٌنة ممسكا بٌد شقٌقته الصغٌرة التً لم تتجاوز الثامنة

ومع ذلك فقد كانا نظٌفٌن . الٌها دلتك مالبسها على ما هم علٌه من فقر مدقع

ولما دخال بٌتهما المتواضع فً أحد . وشكلهما العام ٌدل على تربٌة منزلٌة حسنة

دخل ". ها انت ٌا ابنً شارلً ٌا ولدي تعال الى هنا"قال صوت لطٌف . زقةاأل

ألم تنجح فً : "شارلً واقترب من فراش امه حٌث كانت ثم أكملت حدٌثها قابلة

. ؟ ال ٌا والدتً اذ ال ٌرغب أحد فً استخدام صبً مثلً"الحصول على عمل

. بدون جدوى وقد قطعنا انا واختً دوت شوارع المدٌنة بحثا عن عمل لكن

لقد ذهبنا من مخزن . والنتٌجة ٌجب علٌنا ان تستعطً ونتسول او نهلك جوعا

وأخٌرا دخلنا كنٌسة حٌث عقد اجتماع وسمعنا المبشر . الى آخر الى ان تعبنا

األفضل إعطاء الخبز ألناس  فً نفسً فقلت" ارم خبزك على وجه المٌاه"ٌقول 

انك لم "فقالت له أمه موضحة له . ءفقراء نظٌرنا ال ان نرمٌه على وجه الما

هل ٌعنً ذلك ان ... ماما " وهنا قاطعتها دوت الصغٌرة قابلة " تفهم ٌا شارلً

ٌعنً ان . نعم ٌا عزٌزتً". الرغٌف إذا رمٌناه فً المٌاه ٌعود الٌنا رغٌفا أكبر

أما دوت فلم تقل شٌباً ، لكنها كانت . الذي نعطٌه للرب ٌرده لنا ثانٌة مبة ضعف

فكر طول مدة بعد الظهر فً كل ما سمعت، وفً المساء صنع شارلً فنجانا ت

وبعد ان أكل كل منهم قطعة من الخبز، . من الشاي ألمه، وكان آخر ما عندهم

وبعد خروج شارلً . بقً لدٌهم كسرة صغٌرة فً الدوالب ولم ٌكن معهم نقود

ولم . نابمةذهبت دوت الى الدوالب وأخذت كسرة الخبز وخرجت وكانت أمها 

... من فضلك سٌدي "تكن دوت تعرف اٌن تجد المٌاه فسألت سٌدا ماّرا بجانبها 

قالت " هل تعنٌن النهر ٌا عزٌزتً؟"فأجاب " أٌن ٌمكننً ان أجد مٌاه كثٌرة؟

لكن ما الذي ٌستدعً فتاة صغٌرة مثلك للذهاب الى النهر  ."نعم ٌا سٌدي"دوت 

ال ٌا سٌدي . ؟ األفضل ان تذهبً الى منزلك فً ٌوم شدٌد البرودة مثل هذا الٌوم

واستمرت فً . ٌجب علً ان ارمً الخبز فً المٌاه أوال ثم ٌعود الٌنا أكثر

اإلستطالع والفضول تبع الفتاة الصغٌرة وسار حب  عأما السٌد فبداف .سٌرها

السٌد متخفٌا وراء  وكان. وصلت دوت الى النهر .وراءها على مسافة قصٌرة

 ....عمود من خشب
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أرجوك ٌا رب هذا كل ما نملك من الخبز "الخبز وصلّت قابلة ثم أخذت كسرة 

فان كانت المبة القطعة التً ستردها ستطول مدتها، . ولٌس لدٌنا غٌره للفطور

ارسل ٌا رب الى منزل . لٌشتري لنا خبزافارسل شٌبا من النقود الى شارلً 

ثم رمت كسرة الخبز " آمٌن . ألجل خاطر ٌسوع. دوت هورن فً حارة توماس

إذا قلنا ان الرجل تأثر تأثراً بالغاً ، لما انصفنا عواطفه ، فقد مسح . على المٌاه

الدموع عن عٌنٌه وتبع الصغٌرة دوت وهً عابدة الى المنزل، حٌث قابلت دوت 

وبٌنما كانت بٌن ذراعً . شارلً وكان ٌبحث عنها بالقرب من المنزل شقٌقها

لما " والدتها، أجابت دوت ردا على استفهام امها اٌن كانت وختمت حدٌثها بقولها

الب اال قطعة صغٌرة من الخبز فكرت فً الذهاب الى وراٌت انه لم ٌكن فً الد

أما والدتها فقد تأثرت ". ضعفالنهر لرمٌها فٌه لكً ٌرد لنا الرب بعد برهة مبة 

وفاضت الدموع من مقلتٌها الى وجنتٌها ، ولم ٌسمح لها قلبها بتأنٌب الفتاة ألجل 

اٌمانها البسٌط مع علمها بأن الدوالب اصبح اآلن فارغا ولٌس من ٌدبر خبزا لها 

ال تبكً ٌا اماه ال بد ان هللا سٌرسل لنا ألن المبشر قال ذلك "قالت دوت . للغد

وفٌما كان شارلً ٌشعل المصباح لٌجلس بالقرب من السرٌر وٌبدأ  ."الكنٌسةفً 

. فً قراءة األجزاء الٌومٌة من الكتاب المقدس قبل النوم ، سمع قرعا على الباب

وقبل ان ٌذهب لفتح الباب دخل البٌت رجل ووضع سفطا كبٌراً على األرض 

وخرج . له الجمٌع وخطاباً، وخرج بدون ان ٌفوه بكلمة واحدة مما استغرب

نظر الى السفط . شارلً الى الباب للبحث عن الرجل فلم ٌراه او ٌجد له أثراً 

الى دوت هورن، خبزها المرتد لها "وفحصه فرأى علٌه بطاقة مكتوب علٌها 

من انواع  ولما فتحوا السفط وجدوا خبزاً ودجاجة، وكمٌة كبٌرة ."من المٌاه

الى " شارلً الرسالة ووجدها معنونة باسمه فتناول . البقالة وكٌسا من الدقٌق

لقد عٌنتكم مخازن جون لٌنوكس وشركاه ساعٌاً للبرٌد " السٌد شارلً هورن

كان هناك شكراً حاراً هلل فً تلك اللٌلة، داخل ذالك البٌت . الخاص بالشركة

المتواضع اما ذلك السٌد المحسن الذي تبع دوت فقد جمع اإلستعالمات الكافٌة 

بلة من الجٌران ووضع فً قلبه ان هذا اإلٌمان العظٌم ٌجب ان ال ٌبقى عن العا

. اصبح شارلً على مرور السنٌن شرٌكا فً المؤسسة ... واآلن . بدون مجازاة

وكالهما ٌنسبان نجاحهما الى اٌمان دوت  .ووالدته استردت صحتها وتعافت

 .الصغٌرة

 22:22 متى" تطلبونه في الصالة مؤمنين تنالونه كل ما ألن

 
 

                   ذىمٍح   :مؼثشج  لظح 

 



 

  

 

راسلونا باجمل تعليق على هذه الصورة و سننشر أفضل ثالث تعليقات العدد  

 القادم. للمراسلة : أضغط هنا  
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س: أنا مع األسف ال أملك ال المال الكافً وال الوقت الكافً.. فماذا 

عطً أم أنا لٌس علً ذنب ؟؟أ  
. ع.أخوكم فً هللا محمود أ  

 
و لدي سؤال لك ، هل تعتقد .. الٌك و لصراحتك ٌأخ محمود ًتحٌات :ج

 واحٌانا إن وجد الوقت الٌوجد المال . ..أن كل منا لدٌه الوقت والمال
ولكن أحب ان أشجعك ان المقصود  ؟ لدٌه كل شافمن منا .. و العكس 

أن تشارك المحتاج بما فً أستطاعتك، فلٌس كل  كقلب هبالعطاء هو إتجا
 . ديأحتٌاج هو ما

 إن أبتسامتك في وجه اخوك صدقة  :فالرسول الكرٌم ٌقول
ماء بارد ال يضيع  كأسإن سقيت أحدا :  والمسٌح علٌة السالم ٌقول

 .أجره

  و تقبل تحٌاتً

     :طُسج َ ذؼٍٕك

 

                   :ُابجعؤاي َ 
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و  ،ألن كل يوم هو عطية من لدنك.. ألنك تجود علينا بنعمك .. أشكرك يا هللا 

هبنا اللهم . و لو أحصيناها فما أكثرها كل ما حولنا هو عطاياك و جودك علينا

هبنا اللهم أن نتعلم منك فأنت ، يا واهب الحياة لكل بشرأن نكون أهل لها، 

و أفتح عيوننا و ، علمنا أن نعطي ال أن نأخذ ،يرالعظيم القدالعاطي الوهاب 

. إنك أنت سبحانك السميع العليم... عطيتنا أقلوبنا على من حولنا فنعطي مما 

  

 فرٌق عمل عشاق هللا ، ٌسعدنا تلقى تعلٌقاتكم  تحٌاتلوا تقب: عزاء األخوة األ

من  سبلة او مشاركاتأقتراحات او إأي إذا كان لدٌكم على هذا العدد ، و

  مجلة عشاق هللا  :فضلك إضغط هنا

 

 :دػاء
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