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(Arabic - Ali Al-Masihy’s Testimony) 
 

رف  لقد ع.وعس يب بالرختبار معرفتِهعن احدثنا  لي.ىوب عِل إليكم األخ المحبم أقدسعدنى أني.. أحبائى  
 ة بكل فخر تلك الرؤية السماوي بل أعلن.تِهعمل اهللا العجيب فى حيا دون إعالن  لحظة يتوان ولم. الحقّىاألخ عِل

 .  ة جديداٍةحي اراختب حقيقية مع اهللا وة عالقةسيحي الم.بس وحانةة ليست ديسيحيالم: اسمعه يقول
  

 نن ِمعل الم الحقّإنّها. بسانة وحدية سيحي المتْ ليس:حين قال ىدق األخ عِللقد ص.. راء القأعزائى 
واآلن  .١اة والحي والحقّأنا هو الطريقُ: ب يسوع الر فلقد قال. الحقّرفَسيح ع المديرف الس عن وم.ماءسال
  :ق ه الشي علينا اختبارسردي ىة األخ عِللنسمع فى الدقائق التاليائى حبأ
 

 س إيقول الكتابقدكمؤمنينننا الم ختارون قبل تأسيس العالم م.  عنا فى كّل لحظة ِمنواهللا يتعامُل م
 .وعيس نى أحد عن الربلم يكلم  أنّههأتذكروما  .يمان بهواإل سيحوع المس يبلى الر نأتى إ أن حتى قبَل.حياتنا

 هاجميIraq[ [ العراقىكان النظامولما  .ةسيحي الم عنشيئاً أعرف  أكنلمراهقة  الم سنبلغتُا عندمو
 ماِتخي م بهم إلىطافُانتهى الموب الخليج ر ح بعدلى مأساٍةضوا إتعر األكراد نون أا تعلم وكمKurd[[ادألكرا

 رنا الذهاب لذلك قر.كرادصير شعبنا األ منا مثَلصير م يكونن أرنا أنا وزوجتىآنذاك قر. ال الشمالالجئين فى
 ٢.دة جيٍةة بصورليزي اللغة اإلنج أتكلم كنتُلكونى .ة خيريٍةنظمم ععمل كمترجم م أأتُ وبد١٩٩١سنة  مخيلى المإ
 

 وكانتْ . كمترجم العمَل معَهفقبلتُ  معى تعمَلك أنأريد:  قال لىيعمل بالتبشير  شخصتعرفتُ على 
مأنّنى وأتذكر جيداً آنذاك.ة اهللا واضحة فى سلوكِه القويمحب على فتُ تعرالسي خالِلهسيحد الم أقرأ  وبدأتُ. ِمن 

الكتابالم قدس مععمو أناس آخرينه .داً نتُ آنذاك ك ولكنب مقيمثل قيود الديانةأخرى  قيوٍدب و.كثيرة اخطاي 
 أى تغيير فى  يحدثْال أنّه لمإ معه م المقدس الكثيرة للكتاب قراءتىن وبالرغم ِم. الشريروشهوات العالماإلسالمية 

ول على صل والحم وهو الع.ة شخصي أو منفعٍةصلحٍة أجل من ِمهم بعالقٍةع أرتبط مأنهدفى حيث كان  .حياتى
لذلك كنتُ آ. أفضلمناصب خذ الكتبالم قدة ِمسلقيها جانباًم وأنه.غم ِم ولكن بالرذن يتركِن لك لمبى الر. 

 

 صالة العشاء  بعد ليلٍة أقرأ القرآن كّل وكنتُ. وكان شهر رمضان١٩٩٣ سنة بأول طفل ا اهللارزقنَ 
 . لكظهري فسوعسهو ي ن م لكظهر ين أ قلبك كّلن اهللا وِمن ِمتَلو طلب: قال لى أحد المبشرين آنذاك .والتراويح

وكانعى مكتاب  ممجموعة على  أقرأهكنتُ سقد لنفسى  وآنذاك قلتُ. قصصأنّه:لن أقرأ بعد أنّه على  هذا الكتاب 
 لذا .شيئاً معى أم ال؟ له يفعُلرى هل هذا اإلوأل .اً أم الصحيح مبشر هذا الكالم إذا كان رىأل ه بل أدرسقصص
ك بك على خد ضرن، وم االعداء مثل محبة.يذكرها القرآن  ال إنجيل لوقا والمبادئ التى أقرأ وبدأتُ الكتابفتحتُ

 .ضرب ِمن الهزللمسلمين ويعتبرونه فى نظر ا  أمر إعجازى وأسطورى هو الذى.يسر األيمن فأدر له الخدألا
   ٣.اك أرىِنعدف  له أظهروفَ سىوِنعد ين منإ :سيح تقول الم أيهاالكالم صحيح وأنت هذا ن أ لو: قلتُنىولكنّ

 

لى النوم، وكانت  إ خلدتُ صالة الفجر صليتُ أناعة الخامسة صباحاً وبعد الس حوالىوملك الي ذىف 
 الفترة أى ،ةمضغ شبه م آنذاك كانت عيناى.عوس يو هن مىريِن ي اهللا أننوع أو ِمس ين ِمىِت طلبى أفكارلِنِغتشْ
  طويله شعر،بساً ثوباً أبيضيمن الى األ شخص على جانب ظهور وفجأة رأيتُ.متيقظاً  فيها اإلنسانتي ما يزاُلال
 كنت وحدى فى.  فرحتُولكنّنى . ماذا قال أفهم لمنىنّ ولك فى أذنىهمس .ةطيه أو سماته شرق أوسمالمحو

الغرفة المشمال العراقى فة بسبب عدم وجود القوة الكهربائية آنذاكظلم  ]Kurd[.ولم بل  خوٍف أشعر بأى 
 ن ِمستيقظتُباح بعد أن ا وفى ذالك الص.ى منّأن اهللا قريب  به هو شعرتُالوحيد الذىوالشىء . وضحكت بتسمتُا

 هو ابن سيح المنإ: تقول ثم فرحلك الكتاب المت تقرأ ذنأ. طبعاً :ى تلك الحادثة على أمى فقالت لسردتُ النوم
                                                

 إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع      ،                           ٦ : ١٤إنجيل يوحنا  ١
  ٤ : ١رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس  ٢
  ٣٩ :٥ ،        إنجيل متى                         ٢٩ : ٦ إنجيل لوقا ٣
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 بل . لتراجعىبب السى هى أمناً بأرال ألتمس لنفسى عذ. لك القول بأنه ابن اهللاك من ذحذرسيح ليالمأتى   لقد.؟اهللا
القيود المالتى ذكرتهاوج جتمع الذى وا،ودة علىفيه أعيشُ كنتُلم ،م حِم  الرؤية هذِهايذهنىن .  
 

عشتُ فى   لألسف ولكن،سيح أكثرن أعرف الموكانت لى رغبة أ ١٩٩٥سنة  Canadaهاجرنا إلى  
وكانت .  أصالًوجود اهللابيمان اإلم دع لدرجة . كثيراًتُردنح وا.ولى التى كانت عندىا حتى البذرة األحممجتمع 
إجهاض ة عمليأن نجرى   زوجتىن ِم لذلك طلبتُ. أكثر أطفاالً نريد نكن ولم.ثالثطفلنا التحمُل آنذاك  زوجتى

ة  الليلي مثل النوادى، بقيود شهوات العالم مقيداً كنتُلقد . أجل ذلكن اهللا ِم واآلن أشكر.ولكن زوجتى رفضت ذلك
وشرب الكحفالم شاهدتُوفى أحد األ.  أطفالى أهمُل كنتُنىنّ لدرجة أ،شاهدة األفالم بكثرٍةول ومالم جرمبعد  

 . لىخيفاً جداًنظراً مكان م. لى النار  ثم تأتى مالئكة جهنم وتأخذه إ.ارة حادث سي فىقتل يموتُارتكاب جريمة 
  قلبىى عهداً فتُولذلك قطع. صيرى مثله م سوف يكون أنا لو متّ: لهارتعشٌ وقلتُ وأنا مإلى زوجتى فنظرتُ
 .١٩٩٧كان ذلك سنة . اًقيقيسلماً ح ملى اإلسالم وأصبح إ أرجعسوفَ . اآلن والحقاًن ِمبر  يا:وقلتُ

 

 شهر ات خالَلمر٤ القرآن ختمتُنىنّ أ لدرجِة.م بشغفواإلسال القرآنة ة ودراس بقراءوفعالً قمتُ 
إ باإلضافِة.انرمض إآنذاك كنت بحاجٍة. ة تفسير القرآنلى قراء ة تجعلنىلى قوزو بحاجٍة كنتُ.حاًالجاً وأباً ص  

  فىأسير ا كنتُ عندمنىنّ ألى حدإ. بتدقيقسالم والقرآن ا أقرأه فى اإل م تطبيقَ أحاوُل لذلك كنتُ.حيط بى يلى إلٍهإ
إالشارع ال أنظر ة امرأةلى أي .ولكن مسقط فى الخط أ ذلك كنتُعبل الخطاياِةي ،لع دم وجِمة تحمينىود قو ن 

 نا سقط ِم أكثر كلم عنها قرأتُكلمف .نى صِدمتُ ولكنّ.ول اإلسالم رسوأخالقيات دحم أقرأ حياة مثم بدأتُ .السقوط
ى ما عنيِني دع ي ولم. المسجلة فى القرآن واألحاديث الشريفةسلوكياِتِه إلى وما عدتُ أشعر باالرتياح .ظرى وفكرىن

  .الكامل اً فى السماء هو إلهه يكفينى أن لىنّاقتنعتُ أو. كنتُ أتمسك به بجهل حتى عرفتُ الحقيقة
 

 لقد .با ر ي: فقلتُ.]Kurd[ة التي رأيتها في شمال العراق والرؤيسقد المة والكتابسيحي الم تذكرتُفجأة 
 سوفَة  ولكن هذه المر.ة قيمة لها أعط أي ولم.هاتُ بها غير مكترٍث بقدسيِتألقي الناس ونة كثيرة ِمسقد ماً كتبأخذتُ
 . أقرأ وأقرأ وبدأتُاًسقد ماً كتابشتريتُعالً ا وف.قّ عن الححِث أجل البن الخاص ِم مالىنس ِمقد الم الكتابأشترى
  يكون أن قبَلأنا كائن :سيحالمقول  و. اهللاة هوالكلم وةالكلم وهسيح  المأن  فيه قرأتُ.نجيل يوحناإ خاصة
قدس  الكتاب المقراءةواظبتُ على  و.أنا واآلب واحد :وقرأتُ قوله. برؤية يوم الرب إبراهيمبهجة و .إبراهيم

  ١.هدجته وملوهيته وأونعرف قو نعرفه أكثرف  فينا أكثرسيحا تشّكل المسيح أكثر كلما قرأنا عن المكلم فبشغف ونَهم
 

 متابعتى لحديثها أثناء و. تتكلم مسيحية مؤمنةدة وكانت سيVision TV قناة  أشاهد كنتُحدث يوماً أنّنى 
أحستُسسٍة بلمٍة قوي ِمن اً عجيباًس مألت قلبى سالمالروح القد.لم فقفزتُ، أن أتحمل ولو للحظة واحدة أستطع  

 .؟اسمكما :  فسألتنى. في حياتىسيح الم أقبَل أنأريد : لها، وقلتُ أجل الصالةنك الخط ِم بذلتصلتُإلى الهاتف وا
 تَ هل أن.هذه خطوة كبيرة تأخذها:  فقالت.نعم: فأجبت .؟سلم مسمك أنك انيبدو ِم: فقالت .ىى عِلِماس: فأجبتُ
 أريد  ال.ال:  فأجبتُ.؟ تريد التفكير فى هذا األمر مرة ثانيةأال:  فقالت.نعم أنا واثق:  فأجبتُ.؟ِمن ذلك واثقٌ

التفكيرم ة ثانيةر.  تكن تلماتعرف كمرالم ه هو نّ إ.حنىآه يا إلهى سام:  فقالت.هذا األمرفى  بالتفكير  قمتُ ِمن
 .بانتظام Bible سقد الكتاب المِةاسودر الكنيسة ضورواظبتُ على حبعد ذلك  .هع م أصلى أن ويجب يريدالذى

  
 وع الذىسجداً لي ولكن م. ومقيداً بالخطايااً خاطئاًنسان إنتُ كنى أنّ: لكم أقوَل أن أريد:ى وأخواتىخوانإ 

محة فقد .إدراك  تفوق كّلبتهالخطي رنى ِمنِمِه نىادتفاو حرِمبد نالهالك األبدى .هذه الكلم جداً ألة تؤثر فى ن 
 اهللا ال يعلمون أنهم ولكنّ.  ثم يقوم ويموتُ ويصلبدسبشكل ج  اهللا ينزُلنإ:  تقوَلنار أ العن ِم:اإلسالم يقول

فقد ا زوجتى أم.  الفادىوعسسم يبا على األرضان  إنس أسعدنى أنّ ذلك الوقت أحسستُفى . فاديكمبا الر أنَ:يقول
التغييرظتْالح و  فى حياتى الكبيرخالص  بتْنَآمينّىوإ. وعسأشكر الر ِمب قدوٍةنها  أل.ها أجلن للزوجِة خير 

 لنا و.ب الرع م نسير اآلننحنو .ميعاً جأنا وزوجتى وأطفالىا دنم تع أنّناوال يفوتنى أن أقوَل .المسيحيِة المؤمنة
 .ىأتوع عندما يس يب للرهيأة المسرو الع نكون لكى. أكثر ومعرفة وتشكيٌلختبارا.  حياتنااختبار جديد فى يوم كّل
منع.ا ي ركبأل. أشكر نك فعالً إلهعظيم إله م حب.كّل لك واجِد الم لكرآمينِةام .     
  
 :ىك ِفيرها ستجد ذِل غَ أوسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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