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 ديمـــتق
  األنبـــا مىســى

 اوٛ ٔخطريٚ :فٜ ِذٓ الصفحات حمألٛ حٗٛ لمتفكري فٜ ثالثٛ أش٠مٛ ِ
 كيف ىتعله وىعله اآلخريً ؟

 كيف ىفكر ؟

 كيف ىواجه العصر ؟

ٔال ظك أٌٍا فٜ حاجٛ واشٛ اىل اجابٛ ظافٗٛ هلذٓ األش٠مٛ اجلِٕرٖٛ ، وَ خالهلاا ٌصان اىل   
 املددٔوني ، ٔاىل اخلدوٛ املؤثرٚ الفعالٛ ، ٔاىل وصاتكلن أفلان لمعىان الكٍصاٜ املكادط       

 –وٍاْ ، ٔلكاَ    ظفٗل ، أُ جيٗب عمٜ ِذٓ األش٠مٛ ، اشاّاوا  ٔلكد حأه املٍّدط ممدٔح 
ت اجلااةٚ  املسٖد واَ الٍكاد اللٍااٞ ، ٔالدااشاا     أعرف أٌْ ٖتىين –وَ وعرفتٜ العدصٗٛ لْ 
 اهلاةفٛ حنٕ خدوٛ أفلن 

 كيف ىتعله ؟

ٔاجااْ املؤلااا ِااذا الصااؤاه وٍتكاادا  الٌٍٕااا اىل التعمااٗي الصااىاعٜ ةُٔ ةااشااٛ ٔ   ااٗن ،  
عماٜ اوإاا ٔالتكاوان ، واَ      بغض الٍظر عَ قاٟمْ ، ٔوعجعا  ٙاٌا لدااشٛ الرأإٖ ٔةاعٗا 

أجن  صحٗح وفاِٗىٍا عَ الطاعٛ ، العكن ٔالٍكن ، الفلٗمٛ ٔاللرٔاٚ ، اجلٍض ٔالعاطفٛ 
 ٔالٍظرٚ الصمٗىٛ اىل التااٖذ    ، ، الرتبٗٛ الفرةٖٛ ، اإلٌتىاٞ

 كيف ىفكر ؟

حٕه الغربٛ عَ العامل ٔلٗا أٌّا  ٖ٘رٝ أٌْ الفكر املصٗحفٜ ِذا اللاب ٖكدً لٍا املؤلا وا 
ال  تٍاقض وا  اوٗااٚ الٕٗوٗاٛ ، ٔأٌاْ ال  اراا باني الارٔح ٔاجلصاد ةاخان اإلٌصااُ بان أُ            

املتحاد   واا ا عاَ الفكار      ٘الصراا ٖكىَ بني  ٗاا اخلري ٔ ٗاا العر ةاخن الكٗاُ اإلٌصاٌ
ات التاٜ  ادعٌٕا اىل اشاتكالٛ العكان ٔاإلااةٚ     ٔالعاطفٛ ؟ ٔالرٔحاٌٗٛ الرٔواٌصٗٛ ؟ ٔالغٗلٗا 

ٔلٗصت وَ اإلمياُ فٜ ظ١ ؟ ٔوا  مٛ اإلمياُ بالعمي ؟ ٔضرٔاٚ اإلمياُ بالعمي لٕشٗمٛ جيب 
  عىٗدِا ٔاشتجىااِا فٜ اخلدوٛ ؟

 كيف ىواجه العصر ؟

ٖرٝ املؤلا أُ العمي ِإ الصاىٛ األشاشاٗٛ هلاذا العصار ، ٔواَ ثاي ٖادعٌٕا اىل اإلشاتفاةٚ          
 ٘صٕٝ وَ املٍجسات العمىٗٛ فٜ خدوٛ املصٗح   فىجال ٖدعٌٕا اىل اعتىاة املٍّج العمىالك



شتعاٌٛ مبعطٗات اإلةااٚ اودٖجٛ ، ٔاشتدداً فَ املعمٕوات ، ٔاوكاٌٗات اإل صااالت  ، ٔاال
 امللّرٚ ، وَ أجن  كدٖي خدوٛ لٍصٗٛ أفلن  
ٛ     ٝ باالكط  لىا أٌْ حيفسٌا حنٕ العىن اجلىاعٜ املٍصل، ٔالاذ  ، ألُ ِإ جإِر اوٗااٚ الكٍصاٗ

وتٍاثرَٖ بن جصد ٔاحد   لىا ٍٖاةٍٖاا أُ   الكٍٗصٛ مجاعٛ وؤوٍٛ باملصٗح ٔلٗصت أفراةا 
ٌربٜ ظلابٍا  ربٗٛ جتعمْ قاةاا  عماٜ وٕاجّاٛ حاجا اْ املاةٖاٛ ٔاإلقتصااةٖٛ   أواا الجكافاٛ        

فٜ وصتكلن  أوال  هلا وَ أجن حٗاٚ أفلن ، وَ املعمٕوات ، بن اشتٗعابا  فّٜ لٗصت لىا 
، فكٍٗصااتٍا  صااتٕعب واضااّٗا ٔ راثّااا ، لكااٜ  ٗااا حاضاارا  وكدشااا  ،      ألجاار إظااراقا  

 ٔوصتكلال حٗا  بٍعىٛ اهلل  
فاٜ   جّد طٗب ، الرب ٖعٕض لا لْ عٍْ ، ٔحنَ فٜ اٌتظاا املسٖد وٍاْ ٔواَ هاريٓ ، أواال     

ٍٕةٓ الجالااح ألجاار فاعمٗااٛ ٔاٌتعااااا  ، بصاامٕات قداشااٛ اللابااا ظاا   ٘ٔلٍصاا ٘عىاان ظاالاب
 بطرٖرلٍا احمللٕب  

 
 

 
 
 
 
 



 متهيــــــــد
حني لتلت ِذا الكتاب لاُ ةافع٘ ِٕ أُ ٍِاك ظا٠ٗا  واا ٖاٍكد خدواٛ العالاب ، فىاَ       

قمٛ وَ ٍٖتظىُٕ واَ العالاب ح حلإا المكااٞات الرٔحٗاٛ ٔقماٛ واَ        اخلداً كن الظاِر ل
ٔقد القت الطلعٛ األٔىل اشتكلاال   ارأح باني    ٍعاطات الكٍصٗٛ وَ ِؤالٞ  ٖعاالُٕ ح ال

التحىض اىل الارفض ، ٔلكاَ لااُ ٔاضاحا  االحتٗااه اىل ِاذا الفكار حتاٜ أٌاْ واا أُ  ادا            
 الكتاب حتٜ ٌفذت وٍْ ععرٚ آالف ٌصدٛ فٜ ٔقت قصري  

محٗااٚ  لْ هلي هري  اا   كدوٌُ وا  بلدٝ ظلاب لجريَٖ  ا عاو ا ظعٕالكد لٍا ٔوازلٍا ٌٕاجْ 
العىمٗٛ ، فىازلٍا لصٍٕات ٌٕاجْ ٌفض األش٠مٛ حٕه إوكاٌٗٛ  ٍفٗاذ ٔ ااٖا املصاٗح ٔعاَ     

 …وجن : وَ ضربك عم٘ خدك األميَ فحٕه لْ اآلخر أٖلا  ٔ ٗٛجدٔٝ 
وَ حٗح اٌتعاا املٕجٛ االشاتّاللٗٛ ، ٔاففااض   : ظرٔف ال ىلإا ٔوَ الصّن أُ ٌرج  ِذ

، اِتاساز الكاٗي العاواٛ    ٔ،  ٔالتعماٗي ٔضاعا الرتبٗاٛ   ، ٔازةٖاة اإلباحٗٛ الجكافٛ الدٍٖٗٛ ، 
ُ ِاذٓ الٍصالٛ    ِذا وارةٔة عمٗاْ با   لن ٔلكَ  ٔاألٌرتٌت  ٕشاٟن األعالً الصملٜ لت ثري الٔ

   أابعني عاوا لجر وَ أِ٘ وٍذ لىا اللعٗفٛ لتٕاجد العلاب ح الكٍٗصٛ 
ٌفصْ ، عمْٗ أال ٖفرتض التكصري ح العالاب  و   إُ خاةً العلاب إ ا أااة أُ ٖكُٕ  اةقا 

: كيف ىربي أوالدىا وبياتيا وما هو أسلوب خـدمتيا مـه      باشتىراا ، بن عمٍٗا أُ ٌص ه أٌفصٍا

 فاعلية أسلوب اخلدمة ومالءمته لظروف العصر؟  ىوما مد

وَ ٔخاله الصٍٕات املاضٗٛ ظاٞ الرب أُ ٖتٗح ىل فر ٛ المكاٞ ٔاوٕاا و  أعداة للريٚ 
العلاب ٔخداً العلاب وَ العرٖغ اىل اإلشكٍداٖٛ ٔوَ بٕاشعٗد اىل أشٕاُ ، مما زٔةٌ٘ 

 بذخريٚ عظٗىٛ وَ اإلملاً ب حالوّي ٔآالوّي 
لذا ٔجدت أٌْ وَ املٍاشب  دٔا طلعٛ ثاٌٗٛ اآلُ بعد أُ أضفت الّٗا الكجري حتٜ أُ 

ت ٔالدااشات التٜ ٌعر حجي الكتاب قد  لاعا ، لىا اأٖت أُ أزٖد عدةا  وَ املكاال
بعلّا فٜ جمالت أشكفٗٛ العلاب ، ٔألجرِا مل ٖصلل ٌعرٓ ، ٔقد ٔضعت عالوٛ * أواً 

 الفصٕه التٜ مل ٖصلل ٌعرِا فٜ الطلعٛ األٔىل  
 وهي حماولة صرحية ، بل صرحية جدا !لإلجابة ، حماولة ها جمرد إن
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