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



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

سرهفلا
٣..........................................................فلؤملاةملك
٣..............................................................دعصملا
٣.........................................................ةرماغموةأرج
٣.......................................................نداعملاكلتدئاوف
٣.....................................................ةراضةيونعمنداعم
٣.............................................ةراضلاةيونعملانداعملاهذهعاونأ
٤........................................................ةلفغدعبةظقي
٤................................................مهضعبلرهظيرونلاصيصب
٤.................................رخآلاضعبلالامهإوءادنلاوظعوللمهضعبعامس
٤...................................................يونعملايئابرهكلاعفارلا
٤...........................................................؟لمعلاام
٤..................................................نيدلامويكلاملداعهللا
٥........................................................ميلععيمسهللا
٥.....................................................ميظعلارسلاوهاذه
٥..........................................................ىرسكلدع
٥......................................................لداعلامكاحلاةصق
٥...................................................دحوألاصالخلاقيرط

دعصملا

يناودميهاربإظعاولا
2010 All rights reserved

Pub. No. SSB 8175 ARA
English title: The Elevator
German title: Der Aufzug

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

Germany

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



فلؤملاةملك

هللادوجولهاجتينأناسنإلاىلعلهسناكامبر
درمتلانأهنيعمأبناسنإلاىأردقوامأىلاعتهيلعدرمتيو
نميهالوةدئافلابهيلعدعتملنايسنلاوةيطخلاونايصعلاو
ةليسويأنعرخأتيالنأوثيرتينأهيلعف.هتحلصم
هتبغرنعلوحتينأهيلع.هتوبكنمضهنينأاهبعيطتسي
هيفكشالاممهنإ.ًادجنتسمىلاعتهللاىلإهجوتيوةيطخلل
ًاقحهيلإنيعجارلانيبئاتلالوبقنعرخأتيالىلاعتهللانأ
امك.هلدعوهتمحرساسأىلعاهبمهصلخيةليسومدعيالف
حلاَوُةَْمحَّـرلا«٨٥:١٠رومزملايفركذ

ْ
لاَُّق

ْ
لا.اَيَقَت

ْ
ُمَالَّـسلاَوُِّرب

مثَالَت
ََ

ةمحروهيذلاوقحلالوقوهيذلاحيسملانأو»ا
يكلةصرفلائطاخلكلحاتأويهلإلاقحلاىفودقوسانلل

نوكتلةعيضولاةذبنلاهذهلعجينأبلطأهللانم.صلخي
صالخلايفنيبغارلانمددعربكأصالخلةليسوريخ
نمنونوكيوناميإلاوةعاطلابهللادعصمىلإاولخديل
.نيمآمهللانيحلاصلا

دعصملا

روزأنأصرفلايلتحنس١٩٥٤ةنسنمبآرهشيف
قمعىلإلزنأوايناملأيفكربنتروةعطاقميفمجانملادحأ
نأينمبلُطوةعبقوًافطعمتسبلأنأدعبو.اهدحأ
يسفنتدجوامناعرسوةيديدحلاهنابضقبًاديجكسمأ
قمعىلعضرألانطابيفةرايزلاهذهبينوقفارنمعم
كلتىلإيلوزنلبقروصتأتنك.ًارتمنيسمخوةيامعبس
بعصيثيحةكلاحةملظيفيسفندجأنأةقيمعلاةوهلا
ىلعرمألاتدجويننأريغءاوهلاةلقنمسفنتلايلع
نعلقياللكشبةيئابرهكلاراونألاترفوتذإكلذضيقن
انكولامكناكملاألميءاوهلاناكو.يعيبطلاسمشلارون
هلوطغلبيعراشعمقمعلاكلذيفانرس.لاعلبجىلع
ةلقانلاتابرعللناطخهيلعينبدقوًارتمةيامعبرأوحن
ةروصبءابرهكلاةوقبةنآلمدوعتوةغرافةدحاولارمت.محفلل
سمخلكةرمنولدبتسُيلامعلاوًاراهنًاليلةرمتسم
.تاعاس

ةرماغموةأرج

ةرماغموةأرجبلطتيرابجلالمعلاكلذنأبيرال
وهوًادحاوًاباوجالإدجأمل؟عفادلاوهاملأسنامنيب
نطابيفةنوزخملاةعونتملانداعملاكلتنمةدافتسالا

عمنيقفتمةرفاوًالاومأنوييلامسأرلالمعتسادقو.ضرألا
نداعملاكلتجارختسالًانقتمًانيرمتمهونرميذلالامعلا
.ةلئاطةورثىلعنيزئاحءاينغأاوحبصأكلذبوةنوزخملا

نداعملاكلتدئاوف

ةيرشبلاىلعدوعتيتلاةمجلادئاوفلابءرملالمأتيامدنع
تامدخلاكلترّدقينأوالإعيطتسيالنداعملاهذهببسب
نداعملاهذهنممرُحولملاعلانإو.ةميظعلادوهجلاو
ساملألاوبهذلاوةضفلاوكنتلاوديدحلاويرجحلامحفلاك
هحلاصملناسنإلااهلمعتسايتلاوةعونتملانداعملانماهريغو
تعفروهبعاتموهمالآنمتففخف.ءاوهلاورحبلاوربلايف
.ًاديقمًانوجسمًاملاعحبصيانملاعروصتن.هتشيعمىوتسم
ناويحلانعقرفيناكاملنداعملاهذهبعفتنيملولناسنإلاو
ةريبكلاتاناويحلانيبًافيعضًاقولخمدعُيوهوهقطنبالإ
نمدافتسادقناسنإلانأىرناذل.ددعلاةريثكلاىرخألا
ةديفمرومألوهسفننععافدللاهلمعتساونداعملاهذه
اهجارختسانإفكلذلوميمعلاريخلابهيلعتداعفىرخأ
.ةيحضتلاوةرماغملاودهجلاقحتسي

ةراضةيونعمنداعم

ةيونعمنداعمتفصويتلانداعملاهذهريغدجوت
ًادهججاتحيةيعيبطلانداعملاىلعلوصحلانأامك.ةراض
طحأىلإنولزنيوسانلانمنوريثكراغيكلذكةرماغمو
ةئيندرومأليبسيفتاناويحلانمىندأنوحبصيوتاكردلا
نوبسحيالمهواهيلعنولبقيفاهيلإمهجردتستومهيوهتست

.صيخروٍلاغلكاهلجأنمنوحضيوةقفنلاباسح

ةراضلاةيونعملانداعملاهذهعاونأ

رصتقأيننأريغنداعملانمعاونألاهذهلددعالودحال
:اهنمركذأفاهضعبركذىلع

امهيسفنةاواسملءاوحومدآبتررغيتلاءايربكلاًالوأ
يتلاةرجشلانمالكأيلامهيرغينأسيلبإدارأاملذإ.هللااب
نالكأتمويامهللاق.اهنمالكأيالنأىلاعتهللاامهاصوأ
ناكف.ءايربكلاامهيسفنىلإتلخدأوهللالثمناريصتاهنم
ودععمفلاحتدبعلمعبًاهيبشوًاميمذامهنملمعلااذه
يوهتسيقاربندعمءايربكلانإ.هلًاسفانمهلعجيلهديس
ةيرشبلاسفنلابلزنيللضمهنأنيحيفرشبلانمنيريثكلا
ًادارفأسانلانمًاريثكنأىرنًالعفوميحجلاقامعأىلإ

دعصملافلؤملاةملك
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ليبسلاءاوساولضفراضلاندعملااذهباوعدُخدقتاعامجو
ىلعقلُخنملزنينأفسأللايتاجردلالفسأىلإاولزنو

هللالاجرءاج.ضيضحلااذهىلإهلاثموهللاةروص
نعدرجتللةديدعقرطبمهنودشريوسانلانوحصني
درودقوةراضلاةميخولااهجئاتننعداعتبالاوءايربكلا
نمريثكلاركُذوسدقملاباتكلايفاهنعيهنلانمريثكلا
بنجتننأاهلانتعلاطمدنعيضتقييتلامكحلاوربعلا
.ىودجنودبكلذلكنإهافسأونكلوءايربكلا

ةباغتسالاوةقرسلاولتقلاورفكلاًاضيأنداعملاهذهنمو
سانلاتقاسيتلارومألارشلاعاونألكوشغلاوءايرلاو
تناكو.ةيحورلارومألاونيناوقلاوعئارشلابفافختسالل
ًابلاطةداملايفكمهناوهسفنناخناسنإلانأكلذةجيتن
ةعفرلابلطيوهوطحنافلشفلاهبيصنناكفةداعسلل
اذامةريحيفسانلاحبصأوىلفسلاةيواهلاقامعأىلإطبهو
؟نولعفيمهاسع

ةلفغدعبةظقي

نوملاظمهسفنألمهنأاودجوفمهتلفغنمسانلاقافتسا
نومرياوذخأفنيقيىلعاوسيلمهنأونورئاسكالهللو
ودعهيخألمهنملكونيبنؤمونيخبومموللابًاضعبمهضعب
نانئمطاالوءودهالفنيعتسيهيلعوهتدابإبلطينيبم
نيملاعلابرلنوجاتحيوميلسلابلقلامهضقنيو.مهدحأل
.نيمآىلاعتهدعويفوهيذلا

مهضعبلرهظيرونلاصيصب

نويعتحتفناةبيهرلاةعيرملاةلاحلاكلتيفسانلاو
هللاابانباوملهاوحاصفمهيلعًاقرشمهللاروناوأرفمهضعب
ايحنوةوهلانمجرخنفًاميظعًانوعانللسريفنيعتسن

.نيملاس

لامهإوءادنلاوظعوللمهضعبعامس
رخآلاضعبلا

وهاذهاولاقوهللااباوناعتسافءادنلاكاذمهضعبىبل
هيدينماولوانتفسانلابةفأروةمحرهللادنعنألساسألا
سانخلاسيلبإةطلسنماوصلخوصالخلاسأكىلاعت
ءانإكلاّنإانبرنيلئاقءانهلاوةداعسلابءالعلاىلإاوعفتراف
.ءاشتامكانلمعتساف

يونعملايئابرهكلاعفارلا

يفمجانملاقامعأىلإاولزننيذلاكئالوأصالخنإ
ىلعفقوتيامنإ.مهريغىلإالومهيلإدوعيالنداعملابلط
يفاوعفدنانيذلاكئالوأكلذكطقفيئابرهكلادعصملا

يفاوطقسفاهعاونأىلعاياطخلايأةيونعملانداعملابلط
يتلاقامعألاكلتنممهجرخيدعصملنوجاتحيرشلاةرؤب
.كالهلامهريصمنوكياهيفاوقبول

كلذوأيونعملايئابرهكلادعصملاكلذوهاملأسنانهو
نمآيذلاهللارونوه؟نامزوليجلكيفيحورلادعصملا
ميلعلاعيمسلاوههنأباونمآفهورينأنودهدوجوبسانلا
هتمحراوبلطوهباوناعتساومهباعصومهنحميفهيلإاؤجليذلا
بيجتسيالهللانألوقعمبسيلونولسوتيهنوعلمهو
.هيلإئجتلينمءاعد

؟لمعلاام

زوجيأهنايصعوهناغيزنعلوؤسملاوهناسنإلاسيلأ
ءايعشإعجار(رشلاةرؤبيفهسفنطقسأيذلاوهوناسنإلل
سيلاذهنإ؟هللاىلعةيلوؤسملايقلينأ)لوألاحاحصألا
.موحرولداعهللانألعقاولاوهالوقحب

نيدلامويكلاملداعهللا

هعئارشوهللااياصوىلعاودعتنيذلامهرشبلانإ
دقاذهمهلعفبوهللاةلادعمامأنومهتممهعيمجمهكلذلو
.هنمرفماليذلاكالهلابًايدبأًامكحمهسفنأىلعاومكح
لبليجأتالوفانئتسادجويالايلعلاهللاةمكحميفنأل
رشبلاةثاغتساعمسيىلاعتوهناحبسوهو.مربممكح
مهيلإلسريونيخراصلاكئالوأبفأريومهيلعفطعتيو
رهاوجلاولاومألاوكالمألانألكلذ.هدنعنمنوعلا
ناسنإلاءادفىلعردقتالاهعمجأبةقيلخلاوةميركلاةراجحلاو
ةزجاعةقيلخلاتناكاملو.هللاريبدتبالإهلصالخالو
هتمحربهللاربدناسنإلاءادفلهللاةلادعهبلطتتامءافيإل
ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك«هتملكلسرأف اَّـِ
لاَوَناَك

ْ
اَمَكاًدَْجم،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَواًدَسَجَراَصُةَمِلَك

يفَناَكْذِإيِذَّـلا.اقَحَوًةَمْعِناًءوُلَْمم،ِبآلاَنِمٍديِحَوِل ِةَروُصِ
لُخْبِسَْحيَْمل،ِهللا

ْ
َىلْخَأُهَّـنِكٰل.ِِهللاًالِداَعُمَنوُكَيْنَأًةَس

يفًارِئاَص،ٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَن ١:٣انحوي(»ِساَّـنلٰاِهْبِشِ
)٧و٢:٦يبليف١٤و

دعصملاةلفغدعبةظقي
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ميلععيمسهللا

هنأبًارحهقلخيذلاناسنإلاقلخذنمىلاعتهللافرع
فوسوةيطخلاةرفحيفطقسيفوسهرايتخاوهتيرحب
الفهسفنصالخلجألًاداجىعسيوءاوشعطبخطبختي

ةقلاخلاةوقلاكلتبًاثيغتسمخرصيئدتبيفًاليبسكلذلدجي
.أجلمهيفدجيهلعل

ميظعلارسلاوهاذه

هلققحفناسنإلاةثاغتساعمسميلعلاعيمسلاهللانإ
ًاسنأتمةملكلامونقأيأهللاءاجذإهللاهجووهوهبلط
حيسملاهمساهنمةملكبرشبملاهللاناكوهبميرمترشُبو
نموةرخآلاوايندلايفًاهيجووهوميرمنباىسيع
لبقهللاءاضقناككاذسانللةمحروةيآوهو.نيبرقملا

ِهللاُلََمحوهوٍةَمْعِنَقْوَفًةَمْعِنَ«هيفدجنو.نيملاعلاقلخ
لاَةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلا

ْ
ْمُهاَطْعَأَفُهوُلِبَقَنيِذَّـلاُّلُكاَّـمَأَوَِملاَع

لُس
ْ

ملاِيَأ،ِهللاَدَالْوَأاوُريِصَيْنَأاًناَط
:١انحوي(»ِهِمْساِبَنوُنِمْؤُْ

.)١٢و٢٩و١٦

يفَدِجُوْذِإَو« هلاِ
َْ

ىَّـتَحَعاَطَأَوُهَسْفَنَعَضَو،ٍناَسْنِإَكِةَئْي
ملا
.)٢:٨يبليف(»ِبيِلَّـصلاَتْوَمَتْوَْ

ىرسكلدع

علقبيضقيًانوناقنسدقولداعكلمىرسكناك
قيسفنوناقلااذههدهعيلورسكف.ينزيناسنإلكينيع
نولسوتيسانلانمريبكددعمدقتدقوهيبأمامأةمكاحملل
نيعوىنميلاهنيععلقُتنأبرماىرسكنأريغهنعوفعلاب
هنسيذلانوناقللًاذيفنتكلذناكوىرسيلاهدهعيلو
نيهتسينألبقيملناسنإلاناكاذإ.ةلادعلاىلعةظفاحمو
لقأهللانوكينأنكميلهئراقلااهيأكلوقامفةلادعلاب
؟ناسنإلانمًالدع

لداعلامكاحلاةصق

هلناكًارخآًالجرهيلإوكشيلداعمكاحىلإلجرمدقت
ىعدملاذخأف.ةنّيبلاباهيفهقحتبثهينجفلأهتمذيف
ناكو.نيدلاكلذنمهيفعييكمكاحلللسوتيهيلع
نمًارفمدجأالانتقادصمغرىلعهباجأفهلًاقيدصمكاحلا
يفنوريثكطسوتدقو.كلذبيضقيلدعلانألقحلاقاقحإ

امعفدينأامإنويدملاىلعمكاحلامكحوةيضقلاهذه
هسفنبىمروىكبونويدملالسوتف.نجسُيوأهيلعقحتسا
لداعلامكاحلااهيأينمحراًالئاقخرصومكاحلامادقأدنع
كلذهلقرف.نونحوموحرتنأفيدالوأىلعويلعقفشا
هئاكبوهتالسوتببسبسيلهيلعقفشولداعلامكاحلا
الإكاذذإهعسيملف.هتافصنملدعلاوةمحرلانألنكلو
لدعةقيرطلاهذهبوصاخلاهلامنمغلبملاعفدف.هصلخينأ
.محرو

دحوألاصالخلاقيرط

مكاحلاكلذاهجهنينأنكميناكىرخأةقيرطبتسيل
كلذريغلعفولوةلادعلاةفصبظافتحالاونويدملاصالخل
وههللانإفاذكهو.لدعلاةفصرسخونوناقلاىدعتل
هنألويهلإلالدعلاىدعتدقفناسنإلاامألداعلامكاحلا

لمحرهظكلذلوهللاةلادعمامألوؤسموهفلقاعقولخم
لاِهيِفاَنَليِذَّـلا«ملاعلاةيطخعفريلهللا

ْ
ُناَرْفُغِهِمَدِب،ُءاَدِف

خلا
ْ

خلاِِهْريَغٍدَحَأِبَسْيَلَو.اَياََط
ْ

ُرَخآٌمْساَسْيَلْنَأل.ُصََال
َحت
ْ

»َصُلْخَنْنَأيِغَبْنَيِهِب،ِساَّـنلاَْنيَبَيِطْعُأْدَق،ِءاَمَّـسلاَت
«حيسملالوقكلذك)٤:١٢لسرلالامعأ١:١٤يسولوك(
حلاَوُقيِرَّـطلاَوُهاَنَأ

ْ
حلاَوَُّق

ْ
َّـالِإِبآلاَىلِإِيتْأَيٌدَحَأَسْيَل.ُةاََي

.)١٤:٦انحوي(»ِيب

دوادةالص

ًالئاقةالصلاهذهدوادعفرنيسمخلاويداحلارومزملايف
ُحْماَكِتَفْأَرِةَرْثَكَبَسَح.َكِتَْمحَرَبَسَحُهللاَااَييِنَْمحْرِا«
لِسْغاَّـِيصاَعَم

ْ
مثِإْنِمًاريِثَكيِن

ْ
ِّـينَأل.ِينْرِّـهَطيِتَّـيِطَخْنِمَويِ

َكَدْحَوَكْيَلِإ.ًامِئاَديِماَمَأيِتَّـيِطَخَوَّـِيصاَعَمِبٌفِراَع
يفَرَّـَربَتَتْيَكِل،ُتْعَنَصَكْيَنْيَعَماَّـدُقَّـَّـرشلٰاَوُتْأَطْخَأ َكِلاَوْقَأِ
يفَوُكْزَتَو ىلص١٣٠رومزملايفو)٤-٥١:١رومزم(»َكِئاَضَقِ
ْعَمْساُّبَراَي.ُّبَراَيَكْيَلِإُتْخََرصِقاَمْعَألاَنِم«ًالئاق

ْنِإ.ِيتاَعَُّرضَتِتْوَصَىلِإِْنيَتَيِغْصُمَكاَنُذُأْنُكَتِل.ِيتْوَص
َكَدْنِعَّـنَأل؟ُفِقَيْنَمَف،ُدِّـيَساَيُّبَراَيَماَثآلاُبِقاَرُتَتْنُك
ملا
،ِيسْفَنْتَرَظَتْنا.ُّبَراَيَكُتْرَظَتْنا.َكْنِمَفاَُخيْيَكِل.َةَرِفْغَْ
ًىدِفُهَدْنِعَوَةَْمحَّـرلٰاِّـبَّـرلٰاَدْنِعَّـنَأل...ُتْوَجَرِهِمَالَكِبَو
.)٧-١٣٠:١رومزم(ٌ»ريِثَك

كسمتولخدا

ةطساولاوهيذلايئابرهكلادعصملاكلذىلإنآلادوعنل
مثلوخدلابانرمُأ.مجانملاقامعأنمانجورخلةديحولا

دعصملاميلععيمسهللا

٥
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نأوهلمعننأانيلعناكاملكو.كسمتلاوفوقولاب
ىلعانسفنأدجنفمهرمأعيطنوكلذبانورمأنمقدصن
يفلازنالاننإانعنقيلملاعلاانيلعبلأتول.ضرألاهجو
رونبعتمتننحنانهاننألقدصننأنكميالقامعألا
.ضرألاحطسىلعسمشلا

كبرفرعتكسفنفرعا

يفسمغناهنألترُغصدقهسفننكلوربكوامن
ثيعيوهوتقوهيلعّرم.داسفلاةرؤبيفصاغورورشلا

.نجسلايفجُزوضبقلاهيلعيقلأًاريخأًاداسفضرألايف
برتقينملكيذؤيسرشلاشحولاكءيسقلخاذناكو
لصو،ةدملاتلاطدقونجسلايفهدوجوءانثأيف.هيلإ
هبرفرعباتكلاكلذنم،هأرقفسدقمباتكهديل
اياصوىلعىدعتهنألطقاسقولخمىوسسيلهنأفرعو
هنكلوهللاىلإعوجرللقوتتهسفنتراصف.هقلخيذلاهللا
ةءارقلاعباتف.هللاىلإعجرينأردقياهبيتلاقيرطلاملعيمل
ديدجلادهعلابلقىلإلصونأىلإصيحمتلاوثحبلاو
لسرأدقةبحملاوةمحرلاينغلاهللانأدجوف)ليجنإلإ(
هسفنلذبيوسنأتيلهللانمةملكوهيذلانبالامونقأ
لامبسيليدتفاهنأفرعونمأونمآفةاطخلالجألةيدف
هنكل)ٍنافاهيلعنملكنأل(ىنفيءيشبالورهاوجبالو
ِمَد،ٍسَنَدَالَوٍبْيَعَالِبلََمحْنِماَمَكٍ،ميِرَكٍمَدِب«يدتفا
ملا
هنألهتلاضدجودقوهاه)١:١٩سرطب١(ِ»حيِسَْ
دعصملاىلإلخددقهلهعابتاويدافلاحيسملابناميإلاب
ًاديدجًاناسنإراصنأالإهنمناكامفًانمؤمًاعيطميحورلا
نمهجرخأوهعفرهللانأدكأتدقوةديدجةايحشاعو

ةمينرتهمفيفعضووةرخصلعهيلجرعضووةيطخلاةأمح
كبرفرعا.هصالخلجألهللاًادماحوًاحبسمةديدج
.صلختفعبتتوكسفنفرعا

ئطاخللةبحملاةحيصن

،ئراقلايخأ

تناكامهمئطاخكنإفلامهإلاوددرتلاكعفنيال
مأًاركذكسنجناكامهمو...ىنغوأرقفنمكتلزنم
يفدحاومهفناسللاونوللايفاوفلتخانإورشبلانإفىثنأ
مدآيسنذإةيطخلاانبستكاءاوحومدآةيطخبو.ةيطخلا
منهجلوخدحبصأف.تيصعفمدآىصعوهتيرذتيسنف
ُهاَّـيِإُناَسْنِإلاُهُعَرْزَييِذَّـلا«هنألهنمصانمالانملكل

خلاَةَرْجُأَّـنَأل.ًاضْيَأُدُصَْحي
ْ

َيِهَفِهللاُةَبِهاَّـمَأَو،ٌتْوَمَيِهِةَّـيَِط

ملاِبٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَح
اًحَالَصُلَمْعَيْنَمَسْيَل.انِّـبَرَعوُسَيِحيِسَْ

جلاِذِإ.ٌدِحاَوَالَوَسْيَل
ْ

اَنُّلُك.هللاُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأُعيَِم
لَلَضٍمَنَغَك

ْ
لِم.اَن

ْ
ِهْيَلَعَعَضَوُّبَّـرلاَو،ِهِقيِرَطَىلِإٍدِحاَوُّلُكاَن

٢٣و٦:٢٣،٣:١٢ةيمور٦:٧ةيطالغ(».اَنِعيَِمجَمْثِإ
)٥٣:٦ءايعشإ

؟كلذدعباذام

ولوتيمكنأوتآةنونيدللوئطاخكنأتبثدقوامأ
ىلعوةنيبىلعنوكتنأكيلعبترتينينسلاكلتلاط
يذلاريصنلاويلولاهنألنيعتستهللاابالإكيلعامونيقي

لاملاوهاجلاكنرغيالوكرمأبرصبتف.ريصبكايافخعيمجل
هبكلعهللاباتكلتاوريستةرخآللكنأملعا.ريثكلا
معناوريدقلاكبردينمصالخلاسأكلوانت.رينتست
كاذكلنمضيتلاهتمكحوهتبحمىلعهركشاوهئامعنب
الئلمربملاكبرمكحنعكيهلينأءيشلحمستالوريصملا
كلذ.مدنلاعفنيالثيحنممدنتفمتحملامويلاكئجافي
هنكلونيدرمتملاوةاصعلابيصننمكالهلاوةنونيدلانأل
هبونوعجريمهبرىلإمهنألنينمؤملاريصمكلذكسيل
مهبرلمهفنولكتمهيلعونولباقهصالخلمهونونيعتسي
ريغهللامامأنولثميكلذلو.نودجنتسمهبونودباع
يذلانيمألاقيرطلااذهيفراسنملًائينهًائينهف.نيلوذخم
الوءادنلااذهئطاخلااهيألبقافميعنلاىلإيدؤيًامتح
ىلإلبقا.نيلفاغلانمنكتالوكبرىلإبتلبنيهتست
رطاختالفسوفنلاصالخلجألملأتوسنأتيذلايدافلا
ًادحاوًادسجوةدحاوًاسفنالإكلمتالكنألكسفنب

كسفنتحبرنإ.دودللًاماعطوةدماهةثجامويحبصيس
تنأنإو.نيرساخلانمتسلفرخآءيشلكترسخو
هكراتكشالكنإفينافلاملاعلااذهنمءيشلكبتيظح
.ريصقتقودعب

ًارونتلنكلثمدبعانأفنيمدانلانمنوكتالئلرذحاف
ًاخراصهللاوحنيهجوتلوحونيمثلاهللاباتكنم
هتبحمبينلمشوهتمعنبيندمأويلباجتسافًاثيغتسمو
نينبلانمهلنوكأنأًاناطلسيناطعأوهتيعرنمينلعجو
يفهعمشيعألنيعتمتملانممهبرةمعنبنيذلانيركاشلا

زيزعلائراقلااهيأكيلعدوجينأيبرنمبلطا.نيمأزرح
ضفرتلنيليعضاخيقنبلقوميلسثيرتملقعب
ةمعنلابيذلاصالخلالبقتونيبملاودعلاهنألناطيشلا
ةحاردجتوكسفننيكتستفنيملاعلابرلاوقأبناميإلابو
نيدبآلادبأىلإوانههللاعمريستفنيبعتملانمتنكنأ

دعصملاكبرفرعتكسفنفرعا

٦
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ىدهلاعبتانمىلعمالسلاونيدلاخلانمحبصتسكنأل
.نيمآمهللا

يداهلااهيأاينامحرلااهيأاييدافلااهيأايداوجلااهيأاي
يراباييبراينوعلايلددماويداجنإلضهناويلاحبقفرا
يضارلاويصاعلللماشكبحويضاقلداعومحاركنأل

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

Germany

دعصملا؟كلذدعباذام
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