
١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com

سرهفلا
٣..........................................................فلؤملاةملك
٣..............................................................لاضلا
٣.........................................................تيبللهترداغم
٣......................................................سفنلاىلإعوجرلا
٤.........................................................هيبأىلإهلوصو
٤...........................................................بألااياطع
٤..........................................................ةصقلاىنعم
٤........................................................ناسنإلاطوقس
٥........................................................لالضلاوهاذه
٥.............................................ةيطخلابرارمتسالانعجتنياذام
٥...........................................................كرظتنيهللا
٦.................................................كلثمًائطاخالإتسلانأ
٧....................................................تنوكلاصلخةرظنب

لاضلا

يناودميهاربإظعاولا
2010 All rights reserved

Pub. No. SSB 8170 ARA
English title: The Lost

German title: Der Verlorene

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
70007 Stuttgart
Germany

www.call-of-hope.com
contact-ara@call-of-hope.com



فلؤملاةملك

يفهتيأريذلاقرفلااذهعيبرلامايأيفيرظنتفلدق
نعيسفنتلأسو.هريغونانبليفةدوجوملاةريثكلالوقحلا
لبقتعلطت.رخآورهشنيبلصحيذلاقرفلااذهببس
يتلاتاناويحلاىلعقفشأتنكورضخأًاقرعرأملفرهش
ودبلادحأتيأرو،دجتملفاهلءاذغنعثحبتتناك
دقونآلانكل،ًاريثكًاملأيلببساممهيشاومىلعيكبي
لوقحلاكلتنألًاميظعًاقرفتيأرنكامألاسفنيفتلوجت
يشاوملاتدجودقورضخأًايسدنسًابوثةسبالتحبصأ
ةجاحلتباجتساءامسلانأقرفلااذهببس.ًاريفوًاتوق
ىلإهايملاتلخدوضرألاىقسيذلااهثيغتلسرأوضرألا
يفةنوفدملاةرذبلاتباجتسافاهرصانعتلحنافضرألا
تمنوًاقيرطاهلتقشوةلحنملارصانعللضرألانطاب
ىربكةدئافتاذتراصوتشاعوترهزأوتعنيأو
انتمدقةيطخلايفانسامغنابنحنانسلأ.ناويحلاوناسنإلل
.كالهلاىوسانريصمسيلواهماكرأتحتانفدوًايونعم
هللالسرأفانتجاحلتباجتسادقةرملاهذهيفًاضيأءامسلا
وهوًادسجراصيذلاةملكلاكلذيأهتمحرثيغىلاعت
امكهسفنلذبينأردقييكلسنأتوسانللةمحروةيآ
ةايحانيطعيلضرألاىلعةبكسنملاهايملاكلتاهسفنتلذب
ةكربلكلذلوؤيونيمعنملانمنوكنوىلاعتهيلإعجرنو
.نيمآمهلنيعفانعمتجمللوانريغلةكربنوكنوانسوفن

يناودميهاربإ

لاضلا

يراوجلاومدخلانمريثكلابطاحمديعستيبيفأشن
لالدوزعيفشاع.ديريوءاشياملكهلناكوديبعلاو
ربك.ديدشلابحلاوةداعسلابعتمتوهلانهاهتشااملكو
وألاقياملكلوقيلةقلطملاةيرحلابلطولاجرلانمراصو
حصانوأعدارنودلاعفألانمباطاملعفيولاقيال
اذلديشروداههسفنلنوكينأراتخاوديفيلحصنلاددري
ينأللاملانمينصخيامينطعأيبأايلاقوهيبأىلإءاج
ديبعلانمتسلونباينأثيحو.لاجرلانمتحبصأ
نأللانوبلط.ديرأوبلطأاملكينيطعتنأكنموجرأ
نأعملاملانمهصخياملكهاطعأوهتصحهلمسقهابأ
لاقنمزلانمةهربدعب.بيرغلارمألابدعيناكاذههبلط
نأردقألاملابحاصترصومارملاتلندقانأاههسفنيف
كرتأسلاقوديشنلاكاذدشنأوديرأوءاشأاملكهبلعفأ

ريثكلاروزأسوتاهجلاعيمجيفلوجأسوناكملاوتيبلاويبأ
عتمتأءاقفرندملاكلتناكسنمذختأفوسو.نادلبلانم
ءاكرشانتاوهشوانتاذلميفريصنوهيهتشناملكيفمهايإو
.ديزنوعتمتنوذذلتنيهالملاعاونألكبوءالمزو

تيبللهترداغم

هدلاوحئاصنبىمردقو،ريسيهقيرطيفودعتسياذوه
يبأايهيبأللاقذإدينعوسقتمبلقبراسوطئاحلاضرع
اليلحصنلاترركولكنألديبعلاومدخللكحئاصنِّـلخ
.ريسأوموقأانأاهديفتست

اذهدلاوكرتوراسنأالإهنمناكاموددرتمريغماق
ديدشدانعوءافجودرمتبهتبحملباقوريسكونيزحبلق
.ديرشلانبالاكلذنوكينأهسفنلراتخاو

باحصألانمًاطهرهلذختاوةديعبدالبىلإرفاس
مركبمهيلعفرصوفارسإةشيعًاعماوشاعونالخلاو
قرلاكمهتاوهشلاوناكويهالملادايترايفاوغلاب.ءاخسو
لآملاءوسوحنجردتدقلالدلاوزعلانباوهاه.ديبعلاو
ءاقفرلاكئالوأنمناكامولاملانمهدنعاملكذفندقو
هولماعوهوضغبأونيكراتلانمهلاوراصنأالإنيفيزملا
ءاسعتلاوءارقفلانمحبصأدقو.ديدشلامؤللاوهركلاب
.نيعمالوذقنمالهلدجيملفةيحانلكىلإرظنينيزوعملا
توملانموجنيلُءاذغاهنمثبيرتشيلءاذحلاوبايثلاعاب
ديهزلاماعطلابفتكمءاقبلاوةايحلابحعفادبًاعوج
حبصأوفعضنأىلإليوطتقولةلاحلاكلتىلعرمتساو
راعسألاتعفتراوراطمألاتعطقنا.ليحنوليلعمسجاذ
عوجلامعورامدلاوبارخلاوسؤبلادالبلاكلتيفلحو
نأالإديرطلاديرشلاكلذنمناكامف.رايدلاكلتعيمج
لصحيلًالمعبلطيللوجتوديبعلانمىندأراصوطحنا
.ءاذحالوًابايثالكلميالناكوءاذغلانمليلقلاىلع
نأىهتشاوريزانخىعريهدنعناكوريبكلجردنعءاج
ءاخسبهلنيملفءاذغأوسأناكولورذقلااهماعطنمعبشي
.ريدقتمظعأهردقيناكو

سفنلاىلإعوجرلا

هنعلضفيوعبشييبألريجأنممكلاقوهسفنعجار
عبشأنأيهتشأوًاعوجتومأنأداكأانأوريثكلاماعطلا
يبأايهللوقأويبأىلإعجرأوموقأ.ريزانخلاماعطنم
نمينأكلفرتعأينإوكمادقوءامسلاىلإتأطخأ

لاضلافلؤملاةملك
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نينبلانمكلنوكأنأقحتسمبتسلونيبنذملاةاطخلا
النأكبيتقثوريجتسيكبدبعكوكارجأدحأكينلبقا
دعباميفونيبحملامظعأنمونونحبأكنألينضفرت
.رايدلاونطولاىلإراسوةبرغلادالبكرت

هيبأىلإهلوصو

ريسملايفدجدقفليحنمسجاذوًافيعضناكهنوكعم
ىأروالإتيبلانمبرتقيداكامو.ريسيريثألاىلعهنأك
ينباحبشلاكلذتيلايهسفنيفلاقفديعبنمًاحبشهوبأ
ديدجنمهارأيكليئاجرويلامآققحيبر.ديرشلا
ًاديوربرتقيديرشلانبالاوهاه.ديعتسييونبلاهزكرملو
هديبسيلوءاذحالببايثلانمراعلاحأوسأيفهيبأوحن
هيبأمامأيتأياذوه.ريسكونيزحبلقاذناكهنكللام
ددريناكوًايكابوًاخراصهتوصىلعأبوًالّبقمهيلجرلوًاعكار
اذلًانباكلنوكأنأًاقحتسمتسليبأايًاخراصلوقلا
بألاكلذبلققفخ.ريجأوأدبعكينلبقتنأكوجرأ
عجريذلاديرشلاهنباوحننينحلاوفطاوعلابألتماوبحملا
دشنافهمالكنبالايهنيىتحرظتنيملفنيبئاتلانمناكو
نيقناعملانمهلناكوبيبحلاينباايكبالهألاقو
.نيلبقملا

بألااياطع

لاقفًاعئاجهآرهنكلبيحرتلاوتالبقلاببألافتكيمل
نألحرفنولكأنلنمسملالجعلاانلاودعأواوعرسأديبعلل
ًانايرعهنباىأروديعسمويورورسوحرفمويانلمويلااذه
ءاذحهلبلطفًايفاحوىلوألاةلحلاهلدعتنأبلطف
.ديدشلافاتهلابلوقلاددروهدييفًامتاخهسبلأوًاديدج
حرفنلفشاعفًاتيمناكودجوفًالاضناكاذهينباينبا
دقو.ديعمويانلمويلااذهنكيلوانرودصحرشنتلو
عيمجوتيبلالكحرفلالمشورادلايفىقيسوملاتحدص
مويًاقحناكوبولقلاتجهتباورودصلاتحرشنا.راوجلا
ديعسموينمهلاي.ديرشلانبالاكلذةدوعبديعوةجهب
رثكورادلايفنملكونبالاحرفوهنباةدوعببألاحرفدق
.ديشنلاومينرتلاوءانغلا

ةصقلاىنعم

ةصقلاهنإوليجنإلانمتسبتقادقةصقلاهذهنإ
اهتياغواهدارمسفنلاغلبتوةديعسلاةايحلاىلعانلدتةديرف
وهيذلايوامسلابألاهللاىوسدجومانلسيل.اهانمو

مليذلادحألادحاولاىلاعتهنإ.دودحملاريغميظعلاهلإلا
رهوجلايفدحاولاهللاوهودحأًاوفكهلنكيملودلويملودلي
نأءاشعناملالماشلايأميناقألايفعماجلاوتوهاللاو
هكردتالتاهجلاعساوملاعدجويوتانئاكلاوملاوعلاقلخي
ةجاحيفىلاعتهنألقلخلاقلخيمل.تاقولخملاعيمجلوقع
نمتناكنإءاوسهتاقولخمعيمجنعينغهنإ.هتاقولخمل
.تابنلاوتاناويحلانموأنجلاوأسنإلانموأةكئالملا
عيمسلالزألاذنموهوميناقأةثالثلااذميحرلانمحرلاهنأل
تافصلاهذهلدابتيميظعلابحملاوديرملاريصبلاميلكلا
نيملاعلاقلخلبقىلاعتهيفةلماعتناكيتلاميناقألانيب
قلخلبقةحلاصلاهتروشموميناقألانيبةلدابتملاهتبحميف
نمًاناسنإدجوينأدارأوًاريثكًاقلخقلخينأءاشنيملاعلا
ةمحرلانيبورشلاوريخلانيبزيمييذلاضرألابارت
ـةسـاعــتلاوءـانهلاوةدـاعـسـلاوبـاـقعـلاوـوـفعـلاولدـعـلاو
هللالاقميناقألانيباهنيعةبحملاكلتيفو.باذعلاو
حوراذانلاثموانتروصىلعناسنإلاقلخنساننأميظعلا
مثالاوةيطخلانملاخوًالقاعوًارابنيطنممسجوسفنو
كلتيأانتبحمبهعتمنوميعنلاتانجيفهنكسنوميمذلا
انلهلعجنو.نيمعنملانمنوكيوميناقألانيبةيلزألاةبحملا
انبحوانفطعىلعىظحيوًانيمأًاليكووضرألايفةفيلخ
.نيعمجأتاقولخمللًاسأرنوكيوميدتسملا

ءاملانمقولخملاكلذلبجدقميركلازيزعلاهللاناحبس
ملوةدحاوةأرماهلدجوأوةايحلاةمسنهيفخفنونيطلاو
دعبهعلضنماهقلخيتلاميرحلاوءاسنلانمددعتبرمأي
نيعموةولسهلنوكتنأىصوأوًاليقثًاتابسهيلععضونأ
ًاعمنادبعيوليزجلاريخلاامهلنوكيفهعمبحلالدابتتو
.نيدبآلادبأىلإهبحوهفطعبناعتمتيونيملاعلابر
اوطلستيوضرألايفاملكاوعضخينأمهرمأوامهكرابو
تاناويحلالكووجلايفريطييذلاريطلاورحبلاكمسىلع
هسنجكًارزبرزبيلتابنلامهاطعأو.اهعيمجضرألايفامو
موييفمتاماذهوًاميدتسمًاماعطوًاريفوًاتوقمهلنوكيو
.نيوكتلاوقلخلا

ناسنإلاطوقس

نملاخنمحرلاةروصىلعناسنإلاقلخدقوامأ
ًاضورفمناك.ناوكألاقلاخةبحمبيظحوناردألاوةيطخلا
النأوددرتمريغهلعضخينأوهقلاخوهبربقثينأهب
هللاالإاهملعيالةمكحل.نايصعلاودرمتلاىلإهبلقليمي
نعهاهندقميلعوريصبءيشلكيفىلاعتوهيذلاميكحلا
هرذحوراجشألاعيمجنعههنيملوةدحاوةرجشنملكألا

لاضلاهيبأىلإهلوصو
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بلجيهنكلنامألاوريخلابهيلعدوعياليذلانايصعلانم
ةطساوبناطيشلاهيلإءاجف.نيبملاباذعلاوتوملاهيلع
امىلعتناكولايتحالاوشغلاىلعةرداقتناكيتلاةيحلا
ليبسيفتلمعتساوهترغاف.ناسنإللةجهبببسترهظي
فرعلاصخوحاون٣يفكلذولايتحالاوشغلاهئارغإ
ءامسلاىلإناسنإلادوقتهللاةملكيفةقثلانأناطيشلا
،ميعنلاوةداعسلاونيملاعلابرىضريفريصينأهلعجتو
هللاةملكقدصيفكشلاهبلقيفعرزيلهيلإءاجاذل
دقولايتحالاوثبخلابةرهامتناكيتلاةيحلاًالمعتسم
ءاوهلاقشنتتءادعلايفةدرفنميهوءاوحىلإتءاج
اهلتلاقورامثألابيطأنملكأتوراجشألاايؤربعتمتتو
نإوراجشألاعيمجنمالكأتالنأامكلهللالاقًاقحأ
؟رانلايفباذعلاامكاوثموكالهلاامكبيصننوكيامتملكأ

يتلاةدحاوالإراجشألاعيمجنملكأنءاوحتباجأف
انأسأدقنوكناهنمانلكأاذإيتلاةنجلاطسويفيه
نميتأينمىلعوانسفنأىلعبلجنورايتخالاوفرصتلا
كلتبفتكيملناطيشلانكل.راعلاوتوملاوةساعتلااندعب
يفهللاةملكقدصيفكشلاتلخدأدقيتلاةثيبخلاةليحلا
ةليحبءاجفناسنإلاينبعيمجبولقيفمثنموءاوحبلق
نوكيسًامئادهنأناسنإلانئمطيليهوىلوألانمىهدأ
مويالوباذعالوباسحالهلنوكيالفوسونامألاب
يفلخدأو.اتومتنلةيحلامفبًالئاق.باقعالوةنونيد
نأًالئاقفدرأهنألهللاةبحمةقيقحيفكشلاًاضيأمهبولق
اهنعيهنملاةرجشلاهذهنمنالكأتمويامكنأبملاعهللا
.رشلاوريخلانيفراعهللالثمناريصت

كشلاامهتيرذبولقدعباميفوامهيبلقىلإلخدأدق
ةبحمةقيقحوباسحلاوةنونيدلاموييفوهللاةملكقدصب
.ءايربكلاوراختفالاومظعتلاامهيبلقيفلخدأدقًاريخأوهللا

لالضلاوهاذه

ىتحهتنيملوةنجلايفأدتبادقيذلالالضلاوهاذه
هسفنلبلطونمحرلاىصعيذلاناسنإلاوهاذهنآلا
ايلوقيهلاحناسللالقتسالاوةيرحلالينلىعسونامألا
قزرلاوةوقلاوةحصلانميلتمسقاملكينطعأيبر
ًاديعسوًادرفنمايحالًاديعبكنعشيعأينعدو.لاملاو
نميلبيطياملعفأورايتخالايلنوكيوةيرحلابعتمتأو
نعينتيهندقيبرايكنأولو.رامثألاعيمجفطتقأولاعفألا
تبلجويتذلهذهتناكوةيطخلايهيتلاةدحاوةرجش
الويدانعنععجارتأالراعلاوتوملاوةنعللايسفنىلع

وأًاداسفضرألايفثيعأسويدامتلاونايصعلانعددرتأ
.رايتخالاوةيرحلاكلذلكيفينتيطعأتنأ

ةيطخلابرارمتسالانعجتنياذام

ىنجاذامناوخإلاوءاقدصألااهيألوقأوسانلاملكأ
ناسنإلااهينجيةدئافنمله؟لالضلااذهنمناسنإلا
درمتلاونايغطلاوةيطخلابهرارمتساوهللانعهداعتباب
؟ناسنإلاينبعيمجبلاطينأهللاقحنملهو؟نايصعلاو
قطنملاولقعلالأسنانوعدفًالقعناسنإللهللاقلخدق
قطنملاوميلسلالقعلاانبيجيالإ.ققحنوثحبنوعبتتنو
هروفلموقيوهسفنناسنإلاعجارينأباوصلانمهنأميوقلا
ةرفغملانيوًالوبقهدنعىظحيلميركلاهللاىلإًاعجار
نأقطنملانمله؟ميعنوةداعسيفىلاعتهعمشيعيو
ىلعًازئاحناكاذاموقيالوضرألاىلعناسنإلاطقسي
ًاريمضناسنإللًاضيأهللاقلخدق؟ميلسلالقعلاوةحصلا
يأ.ميمذلامثإلاوحالصلاورشلاوريخلانيبزيمييذلا

ةيطخلايفرمتسياليكههبنيوهبحاصتكبيالريمض
كرتوناطيشلاةروشمبكسمتلانعهيهنيونايصعلاو
هنكلميلسريمضسيلريمضلاكلذلثمنإ.نمحرلاةيصو
تربدامبانلمأتاذإ.ناوألالبقتئاموهوميقسوضيرم
اهارنرايطألاوتابابدلاوتاناويحللانرظنوةيهلإلاةيانعلا
نيكتستوحاترتهبيذلاتيبنعثحبتةزيرغلايفاهعيمج
قلاخاهيفاهعضويتلاةزيرغلاةبيجتسمراطخألابنجتتو
بسحءيشلكلمعتولوصفلانيبلقتنت.نيملاعلا
ًاسانأبولقهللاهبندقو.لوقعلاربكأهنعزجعياملوصألا
ءايفصأهلاونوكيلمهراتخاوىلاعتهتوعداوبلنيذلاءايقتأ
مهنقلوهحوربءالؤهلهللاىحوأدق.ءايبنأولسرمهاعدو

ًارونمهلنوكتوسانللاهولقنيلهتملكوهاياصووهعئارش
نمهمسابنونوكيونيملاعلابرلعوجرللمهنوثحيوءايضو
هيلعنوكنوهيلإعجرنالاذاملميظعلاهللاناحبس.نينمؤملا
.نيلكتملانم

كرظتنيهللا

فطعلابهلباقوديرشلاهنبارظتنابألاكلذناكاذإ
ناسنإلابحلهبيبحلايخأايكلوقامفديدشلابحلاو
ركف.ديحولاقلاخلاوتانئاكلابربحقوفيقولخملا
ءاقشوةساعتنمةيطخلاكيلعهتبلجاموكتلاحيفلمأتو
هذهيفةيطخلاجئاتننمانبيصيامنأملعاوريثكسؤبو
انهاهاضاقتنيتلاةرجألانمءزجىوسسيلةايحلا
هللانإ.نيحدعبةلماكةرجأملستنفوسوطيسقتلاب

لاضلالالضلاوهاذه
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اذإ.كلاوحأعيمجفرعيوكلاحليثرييذلاوهوكراظتناب
رخأتتالفهللاىلإعوجرلايغبتوكسفنعجارتتأدتباتنأ
دقىلاعتهنألكاياطخىلإالوكسفنىلإرظنتالأكلتتالو
كقاقحتسابسيلهيلإرس.كاريوكمحرنمريخوهوكادف
وأكلاموأكربلامعأىلعوأكسفنىلعلكتتالو
يذلاوميرمىلإهللااهاقلأيتلاهللاةملكنأقثكدالوأ

قيرطلاكلدهمييكلءاجحيسملاهمساوًادسجراص
برنمةرفغموةمحرىلعىظحتلقيدصوًاقيفركلنوكيو
ردصبكرظتنيهنألهيلإرس.نيعتستهبتنكنإنيملاعلا
رتسوكبونذرفغهنإ.بيبحلانبالابكادفدقوبيحر
يذلاربلاهرببوثكسبليلىلوألاةلحلاكلدعأدقوكبويع
كاذناكوةيآوناسنإلاينبلةمحرءاجيذلاكلذبناميإلاب
هنألنيعتسنهبانأوتنأيكلنيملاعلاقلخلبقًايضقمًارمأ
هيلإرس.نينمؤملاتائيسنعرفكيونيبنذملابعفشيلءاج
نيمثلاشبكلاكلدعأهنألنيكسموعئاجينإلقتالو
حبذلابهيلإريشأدقيذلانيمألايدافلاكلمدقيوهاهو
نييراوحلاذيمالتلااهبىصوأيتلاةدئاملاكلدعأ.ميظعلا
رممىلعًامئادديعتوميلألاهباذعوهتومركذلًاديعنوكتل
.نينسلاومايألا

سانلاعيمجلهللاهدعأيذلاصالخلاكلذمظعأام
يملهةعئاجلاسفنلااهتيأ.نيعمجأرشبلانيبةقرفتنود
الإونيعمريخكلهيذخوهبينيعتساوةعجاركبرىلإ
نعرفكيو؟ةعئاجلاسوفنلاعبشينمسانلااهيأاييلاولوقف
ئطاخلاصلخيفيكريفكتلادجويملاذإوسانلااياطخ
دوجومًامئادهللاله؟نيدلامويوةنونيدلانموجنيوميثألا
عيضياليذلالداعلانايدلاوهله؟هتافصوهصخشب
نيبقفوينأردقينم؟نيمحارلامحرأوهلهوةرذلاقثم
ميناقأةثالثلاتاذوهيذلاميكحلاهلإلاالإهتمحروهلدع
ديؤيوًارشبريصيلةملكلامونقأنيمألالوسرلاكلذلسرأف
هللارفكدقهب.ميظعلزانتنمهلايميوقلاسدقلاحورلاب
هيلإانكنإنيعمجأانادفدقهتبحموهلزانتبهنألاناياطخنع
كنأرعشتوهللاىلإعوجرلانعددرتتال.نيعجارلانم
ميظعلاكصلخمنألنيبنذملاةاطخلانموءانبألانمتسل
نمنوكتوهبمتختلسدقلاحورلاكيطعينأبدعودق
ينإلقتالنيحلاصلاءانبألاهبعتمتيامبعتمتتونينبلا

.ديعبوساقيقيرطنألريسأنأردقأالهللاعموفيعض
كلدعأفكسفننعفرعتاممرثكأيخأايكنعفرعيهللا
يلولاوًاقيفروةوقكلنوكيوه.ريسملاىلعىوقتلءاذح
.ريصنلاو

كلثمًائطاخالإتسلانأ

نأكنمبلطاوكحصنأفكلثمًائطاخالإتسلانأ
ىلعيتأتةيطخلانأتيأركلهتالويتحيصنبلمعت
ءاقشلاوةساعتلابالإهيلإيتأتالاهنألاهعماهترجأوناسنإلا
امتعمسف.ةافولادعبمنهجوانههيلعًاليقثًالمحنوكتو
هتروشمبهنأتدجووميظعلاهللاةبحمنعليجنإلايفنّود
ىلعينقلخميناقألانيبةلدابتملاهتبحمبويندجوأةحلاصلا

ينكل.نيحلاصلاراربألاهبعتمتيامبعتمتألهلاثموهتروص
.نيكراتلانمهلترصوليبسلاتللضوتأطخأدق
نمةيلاخوةققشمرابآنمةناشطعلايسفنيورألتبرجو
ليطابأملاعلايفاملكنأتدجووليبسلسلابذعلاءاملا
يرمأيفمتهاهللانأتدجوكلذدعبينكل.ليطابأيف
ثيثحلايعسلايفددرتمريغناكويريخويصالخلىعسو
مهايإًايعادءايبنألابسانلاملكنأدعبهنأليتحلصمل
ةبوتًابئاتهيلإعجرينملةمحرلابًادعاووىلاعتهيلإعوجرلل
ىتأدقًاريخأهارن.هاياطخبرمتسينمل.ًاديعووةصلخم
نأءايبنألاتهتشايذلاحيسملاموييبهذلامويلابسانلل
يلزألاهنمهتملكوهحوروهيذلايهلإلامونقألاهنألهارت
نمدلوكلذلليحتسملابتنمآوهبميرمترشبدقوهتيلزأب
ةراشبهنأيأليجنإةملكىنعماذه.ةافطصملاءارذعلا
ةراشبلاهذهنمةفاكةيرشبللمظعأةراشبنملهفةحرفم
هنمةملكوهيذلارشبلاعيمجلدافوصلخمبرشبتيتلا
حيسملاىمستوميرمىلإيقلادقهنألًادسجراصيذلاو
هنمةملكبرشبملاناكهللانأنآرقلايفليقدقوميرمنبا
نأمزليًاصلخمنيعتيذلانأثيحو...حيسملاهمسا
ددرتيملحيسملانأتيأرهاياطخنعرفكيوناسنإلايدفي
بيلصلاىلعهسفنلذبوهوهلليثماليذلالزانتلانع
يتيطخببسبًامتحاهتيقحتسايتلاةنعللانمينيدفيل
هيلإدتمتنأنكميالةيرشبلاديلانألهافوتيذلاهللانأو
هتومةطساوبحيسملانوكينأهللاءاضقكلذنكيملول
رشبلااياطخنعرفكيلنيملاعلاقلخلبقسانللةيآوةمحر
تناكوميدقلاذنممدقتتناكيتلاحئابذلاامو.نيعمجأ
ًازمرىوسنآرقلاوليجنإلااهيلعقداصوةاروتلايفةّنس
ركشأكلذلميظعلاحبذلابهيلإريشأيذلاوهويدافلااذهل
ًارورسوًاعبشيدافلاكلذبتدجووتنأمطايسفننألهللا
الوكلمهياليذلابرللعجراوكاياطخكرتايخأايمله
اذامل.سانلاعيمجلهدجوأيذلايدافلاىلإلبقاوكاسني
ملعتوبحمخأكيتحيصنذخددهمكالهلابتنأوددرتت
دكؤأينإوديفتستيكهبيدتقاوديرشلانبالاكلذنم
هللاىلإيتأتوديعسلانبالاكلذلثمحبصتسكنأكل

لاضلاكلثمًائطاخالإتسلانأ
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ئطاخكهللاىلإتبتاذإكنإ.ديبعلاكفوخبسيلوةأرجب
ًارونوهيذلاليجنإلابًانمؤموبونذلابًافرتعمثيغتسم
صلخملاكلذنعهيفءاجامتلبقنإو.نيقتمللىدهو
قاذيذلاميناقألادحاويلزألاهللاةملكوهيذلاميظعلا
نيصَّـلخملانمًامتحنوكتفوسفميلألاباذعلاكلجأنم
طعتالملهمله.نيملاعلابرنممهيلعمعنُأنيذلانمو
الهنأل.مالسلابكسفندعتالونيكتستالوةحاركسفن
نكوهللاابنعتسانيلسرملاءايبنألادحألاقرارشأللمالس
نيحىلإنيحنمكصالخلجؤتنأكايإونيدتفملانم
هلسرحيسملالسرأدق.نيمدانلانمًامتحنوكتف
ليجنإلابةقيلخللاوزركاواوبهذامهللاقونييراوحلا
حورلاونبالاوبآلامسابمهودمعواونمؤيلمهوملعو
نمؤينملكلدكأوميناقألاثلثملادحاولاهلإلايأسدقلا
ينغلاكلذلثمنكتال.نيصلخملانمنوكيسهنأدمتعيو
هلناكوهتالصاحتدازيذلاليجنإلايفهمسانِّـوديذلا
يشيعتالويعبشاويسفناييلكهسفنيفلاقفريثكلالاملا
يفوهوهيلإهللاءاجف.ريثكلاريخلانيكلمتكنألريتقتلاب
اذهيفكسفنلغشتاذامللهاجايهللاقوريكفتلااذه
نملف؟ةليللاهذهيفكسفنتذخأاذإاذام.ريقحلارمألا
الونيرساخلانمًامتحنوكتستنأريثكلالاملااذهىقبي
.نيدلاموييفكلذلككعفني

تنوكلاصلخةرظنب

يفرابكلانيروصملادحألتلصحيتلاامةثداحببسب
ةرثؤمةروصمسريلهدوهجلكغرفينأممصابوروأ
تاذتناكوةروصلاكلتتزجنُأدقًالعفوًابولصمحيسملل
اماذه.اهلفسأيفبتكو.اهيلإرظننملكيفريبكريثأت
الإهنمناكامو؟يلجأنمتلعفاذامفكلجأنمتلعف
ةنيدميفةريبكةحاسيفطئاحىلعةروصلاكلتعضونأ
تنوكلاتقولاكلذيفشاعدقو.ايناملأيفةيبوروأ
يفهتاقوألجفرصوًاريثكةايحلايفثبعيذلافردنزز
دقوفقوتنودتاوهشلايفسمغناوةعالخلاوكتهتلا

نعرمهنأفدصدقو.ةريثكًالاومأكلذليبسيففرص
عجارفرثأتوتاملكلاأرقوةروصلاكلتىأروناكملاكلذ
هلجأنمتامحيسملانأنمآوهللاىلإعجروباتوهسفن
صلخونمأونمآفةيطخلكنمرهطيهمدنأفرعو
ةمدخلهتاقوأوهلاومأعيمجفقوأدعباميفوهتايحتددجتو
نمناكونيريثكللةكربراصوهسفنتكرابتفليجنإلا
عيضتالئراقلااهيأ.ميكحلاببقلييذلاسوفنلايحبار
صلخاولبقانمآهللاىلإعجرابتكسفنعجار.ةصرفلا

الوةنونيدلانممهيلعفوخالنيذلانيمعنملانمنوكتف
.ىدهلاعبتانمىلعمالسلاونيدلاموييف
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