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فلؤملاةملك

نمًاضيأاهتسبتقايتلاةصقلاهذهبءارقلاىلإمدقتأ
يه.ةربعوًاسردوىولسوةذلاهيفنودجيمهلعلليجنإلا
لهجيفهموقلضدقونيينثولانمناكريبكدئاقةصق
دحىلإمهبتللضدقمهتادقتعمومهتافسلفنأدجووريثك
نأدارأ.ليلغلايورتالوعئاجعبشتالاهنأفرعوريبك
ىلاعتهفرعينأهلحيتأفنيملاعلابرهللانعًائيشفرعي
البًاخسارًاناميإريدقلاهلإلابنمآف.نينمؤملاضعبدينع
ليبسلاىلإهللاهدشريلةراحةالصىلصوليدبتالوعزعزت
نوكيفيكوهاياطخةرفغموهسفنصالخدكأتيلميوقلا
دحأوعديلهدشرأيذلاكالمايؤربهللامامأًارربتم
هرشبفنيصلخملاحيسملاذيمالتنمناكيذلانيراوحلا
ةاطخلاصلخيلنيعمجأسانللةمحروةيآءاجيذلاحيسملاب
.ميظعلاءادفلالمعبموقيونيبنذملاتائيسنعرفكيو
راصوديكأكالهنماجنوديحولاصلخملاكهلبقوهبنمآف
رونوهيذلاليجنإلابهتصقتنوددقونيمعنملانم
ًايجارليجوناكملكيفةربعنوكتيكلنيقتمللىدهو
.نيمآنيعتسيهللاابوةربعهنمذختينأئراقلانم

يناودميهاربإ

نسحملادئاقلا

ةجردلىقرتونيينامورلاشيجيفطيشنيدنجشاع
نمةيامعستلاوفلألانعفينيامذنمكلذودئاق
يفونامورلامكحءانثأيفةئمدئاقنوكيلنيعت.نينسلا
نمناكورمألاىبلفاهيلإلاقتنالابرمألاغلبت.نيطسلف
يفعقتيتلاةيرصيقيفهزكرمناكواهيلإلصو.نيعيطملا
نيلماعلانيدهتجملانمناكوكانهماقأ.نيطسلفيلامش
نيركفملانمونيزرثيرتملقعاذ،نيفقثملاءالقعلانمو
نمنكيملهنكلنيفصنملانموميوقنسحقلخاذو
.نينمؤملا

هللاىلعفرعتينأهلحيتأ

ىلععلطينأهلىنستونينمؤملاضعبعمعمتجادق
يفةلوادتمتناكيتلاميدقلادهعلارافسأهيلعتوتحاام
هبراصونيملاعلابرهللاىلعفرعتاهتطساوبونيحلاكلذ
نمحبصأىتحليلقلاالإهيلعضميملف.نينمؤملانم

اذهنأفرعونيدلامويوهبتكوهلسروهللاابنينمؤملا
.ميلسلاقطتنملاعمقفاوتيولقعلاعمضقانتيالناميإلا

هتالصوهموصوهتاناسحإ

ميركلانسحملاوريدقلاقلاخلانيملاعلابرهللانأفرع
عزوفنيلماعلانينمؤملانمنوكيوىلاعتهبيدتقينأدارأف
فكتعاوّىلصوماصونيزوعملاءارقفلاىلعءاخسبهلاومأ
ليبسيفريسلايفرمتساو،نيحىلإكلذىلعرباثودبعتو
للمالوفقوتنودكلذعباتوىلاعتهتفرعميفدجلاوهللا
دكأتيوفرعيلًاميظعًاقوشوةحلمةبغرهسفنيفتناكو
نيمعنملانمنوكيوهللامامأءرملارربيفيكوهاياطخةرفغم

ايؤرلاوكالملا

انتانكسوانتاكرحعيمجىرينأهتعاطتسايفيذلاهللا
داجلابلقلاكلذقاوشأىأردقةيفاخهيلعىفُختالو
هعبتتوهترباثموهموصوهتانسحوهتاولصلناكوصلخملا
ًالوسرًاكالمهللسرأف.نيركاذلانمصالخلاوهللاةفرعمل
ًاذيملتسرطبوعديولسريلهنمبلطوميظعلاهللانم
امكميظعلاقحلاىلإهدشرييكلنييراوحلانموحيسملل
تابلطضفرياليذلاهلإنمهناحبس.ليجنإلابنوُد
مـوصونيــنسـحـملاتـاـنسـحرـكذـبونـيدـجـملانيــبلـاطـلا
نيلزاهريغىلاعتههجونوبلطينيذلانيبئاثلانيمئاصلا
نيزرلاثيرتملادئاقلااذهبركتفادق.نيئارملانموسيلو
ملونيملاعلابرهللانمهسمتلاوهسفنصالخبلطيذلا
.نيئارملانينواهتملانيبذبذتملانمنكي

بدتناسرطبيعدتسيلهنمهبلطوكالملابلطلةيبلت
نيبرقملاهلاجرنمةثالثليجأتوأخارتوألهمتالبًاروف
برهللالوسركالملاةصقنعوهبلقهنكيامعمهربخأو
وعديوافايىلإًالسرلسرينأهنمبلطيذلانيملاعلا
همساغابدلجردنعكانهلزانلاسرطببقلملاناعمس
ةيمهأمهلرهظأونيميقملانمهدنعناكيذلاناعمس
هللارمأوهاذكههنألنيداجلانماونوكيلمهثحومهتلاسر
مايقللمهدعاسيلهيلعاولكتينأمهنمبلطو.نيملاعلابر
.نينواهتملانماونوكيالنأومهتمهمب

لاجرلاباهذ

يفاوراسونيبدتنملانماوناكنيذلالاجرلاكئلوأبهف
نوثدحتيهرفسيفاوناك.نيددرتمريغنيعرسممهقيرط
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اهتبارغوايؤرلاكلتببسبنيلهذنمنيلئاستممهنيباميف
ناكونينسحملانموًايقتناكيذلامهديسلترهظفيكو
يفهلثمله.نيدلاضورفعيمجىلعظفاحيوموصيويلصي
نعرفكيللعفينأهاسعاذاموكلذنمرثكأىلإةجاح
سرطبهلعفيسامعاولأسنو.نيرربملانمنوكيوهاياطخ
ضئارفلاظفحىلعةغلابملايفددشيسوهلهومهديسل
نيدلاموييفمالسلاونامألاوصالخلاغولبلاهنمريثكتلاو
رفكيواياطخلارفغيسيذلاريدقصلخمنعانربخيسهنأوأ
نمانلنكمهللانيلئاقاوفدرأو.نيبنذملاتائيسنع
يتأيلونيفراعلابهلانسليذلاسرطبدجنيكنيدشرملا
ىتحميظعلاهللانعرداصمالكبانملكيوانديسىلإانعم
.ريدقءيشلكىلعهللانإرينتسنودشرتسنهمالكةطساوب

سرطبايؤر

نيقيوناميإبوميدتسمدجبنوريسيكئلوأناكامنيب
نيعمريخمهلنوكيومهقيرطحجنيومهدشريسهللانأ
لهتبيوهللاعميلتخيلتيبلاحطسىلإدعصيسرطبىرن
نمهتمدخيفهلنوكيلريثكقوشوةرارحبيلصبو
هنأهللاقذإىلاعتهدعوىلعًالكتمنيعتسيهبونيدشرملا
يتلاهبرةوعدبركفدقو.نيدايصلانمسانللنوكيس
نمونوكيوهيلإاوتأيلنيبعتملاةاطخلاعيمجلاههجو
ةوعدلاكلتةمظعنعهسفنعملئاستونيحيرتسملا
.ريدقهلإنعالإردصينأنكميالاهلثمنأواهتعورو
تلدنإيتلاهلامعأوهتافرصتوحيسملالاوقأركذتيءادتباو
دحأويلزألاهللاةملكهنأىلعالإلدتالءيشىلع
وهوليحتسملابتنمآوةكرابملاميرمهبترشُبدقو.ميناقألا
ميرمىلإىقلأونيملاعلاقلخلبقًادوجومناكيذلاةملكلا
يذلاو.ريغصلفطكهتعضووسدقلاحورلانمهبتلبحف
هتدالونمناكامناكوليجنإلايفدروامكًادسجراص
ملهنأهلوقبركفو.ميظعلاثيدحلاكلذعورأاموءارذعنم
.نيريثكلانعةيدفهسفنلذبيومدخيللبمدخُيلتأي
لقعيلهلاقوهنهذيفراكفألاهذهتلدوبتوًاليلقفقوت
ًاصالخمهنععنميلهودابعلاعيمجرمأهمهيالهللانأ
هتمحرنعودحتاليتلاىلاعتهتبحمنعجتندقًاميظع
النأوميظعلالزانتلاكلذلزانتينأهتلعجيتلاةمئادلا
صلخيلنييمدآلاسانلالثمًادبعريصينأفكنتسي
يفنيجاتحملاعيمجلصالخلااذهمدقيالأ.ميثألاناسنإلا
؟ليجوناكملك

اذهبةرصاقتسيلورشبلاعيمجلمشتىلاعتهتبحمنأل
نإيبر.نيريثكلانعىلختتوليلقبعشبركتحتلردقلا

نميهلإاييلنكنيمحارلامحرأكنألليحتسمكلذ
يذلاميمذلابصعتلانمصلختأيكيندعاسونيدشرملا
نيلئاقهورغصوهللااوركتحايذلايتمأينبنعهتبستكا
يدافلامدقألينيوق.ليئارسإينببطقفصتخادقهللانإ
نيدلايفوأسنجلايفمهنيبقرفأالنأونيعمجأسانلل
.نيملاعلابرهللانأل

سرطبعوج

ناكوعرضتودبعتولهتباوسرطبىلصةظحللاكلتيف
نمىلاعتهبناكوهللاهرمأملسونيلكتملانمهللاىلع
امنيبو.نيعتسيهبوهيلإئجتلييذلادريالهنألنيقثاولا
نيعئاجلانمناكذإماعطلاهلنوئيهيتيبلالهأناك
مانملايفهللصحًارمأنأكراهنلاطسويفةبيغهيلعتعقو
فارطأةعبرأنمةطوبرمةءالموةحوتفمءامسلاىأرف
عمسورايطألاوتاناويحلاوتافاحزلاعيمجنماهيفوضرألا

ىلعناكاذهولكوحبذاسرطبايمقًالئاقهملكيًاتوص
برايالكتوصلاىلعبيجيًامئادناكوتارمثالث
ىلعنيجراخلانمتسلوًاسجنوأًاسندًائيشلكآتسل
هللاقوًابنؤمكلذىلعهللاهباجأف.نيحبتسملا-نيدلا
دعباميف.ناسنإهسجنيالهللاهرهطيذلانألىوعريل
كلتءارجنمريثكبيروةريحيفناكوءيشلكىفتخا
.ريثملاتوصلاوايؤرلا

مهعمسرطبباهذولاجرلالوصو

لئاستيوهيلعيوطنياموايؤرلاكلتبهتالمأتةرتفيف
اوناكولاجرلاءاجريسفتلاولحلانوكينأنكميامع
يفناكاذإسرطبنعوغابدلاناعمستيبنعنولأسي
اذوهًالئاقسرطبهللاحورملكف.نيلزانلانمتيبلاكلذ
نيباترملانمنكتالومهعمبهذافكنوبلطيلاجرةثالث
نيينثولاودوهيللهللاصالخنأملعاومهتلسرأانأينأل
هللاىلإئجتلينملكلنيعمجأسانللليجنإلاةراشبو
.ليجوناكملكيفنيعتسيهبو

ًاعممهرفس

ماقمهرفسنماوحارتساولاجرلافيضأنأدعب
عيمجلاناكواوراسونيقفارملاضعبوسرطبمهعمومهعيمج
كلذينعيامعورومألاكلتنعنيلئاستمنيلمأتملانم
سنجلايفنينيابتملاسانلانيبعمجفيكوبيجعلاثدحلا
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يذلاعيضولاحيسملاذيملتسرطبنيب.نيدلاوزكرملاو
.نيربكتملانيينامورلاشيجيفدئاقنيبوًادايصناك

ةيرصيقىلإمهلوصو

مهبومهلابقتسايفدئاقلاناكوةيرصيقىلإعيمجلالصو
ًاميظعًارورسُّرسنأالإسرطبىأرنأامونيبحرملانم
هماقأسرطبنكلنيدجاسلانمناكوهمامأّرخوهحفاصو
ناكو.نيملاعلابرهللادجسأكلثمناسنإانأهللاقو
.نيبرقملاءاقدصألانمروهمجهعمعمتجم

سرطبةملك

تاداعنعمهايإًاربخممهملكيأدتبادقفسرطبامأ
تيبلخدينأنيدتميدوهيلزيجتاليتلامهديلاقتودوهيلا
الئلنييليئارسإلانماوسيلبوعشعمجزتميوأيممأ
هئيجمنإًالئاقفاضأو.نيضوفرملانمحبصيوسجنتي
نيملاعلابررمأوبيترتبنكلهنمبيترتبنكيملمهيلإ
سجنهنإامصخشنعلوقيالنأًاعطاقًايهنهاهنيذلا
مث.نييليئارسإلانمسيلصخشلاكلذناكولوسندوأ
.نيعادلانمهلاوناكاذاملوهنمنوغبيامعمهنمربختسا

دئاقلاباوج

هتالصوهدبعتوهموصنعهربخأودئاقلاباجأ
ىلعرباثونيدلاهيلعضرفيامبًامئادهمايقوهتانسحو
هتظفاحموقيقدتلابهريسنممغرلابهنكل.ليوطتقولكلذ
ملوًانارفغوًاوفعلانهنأدكأتيملنيدلاضورفعيمجىلع
تنكينإًالئاقكلذفاضأو.نيمعنملانيصلخملانمنكي
نمتبلطونيمئاصلانموفكتعأويلصأمايأةعبرأذنم
فشكييكلىلاعتهيلإتعرضتوريثكقوشوحاحلإبهللا
نأتممصونيدشرملانميلنوكيوريطخلارمألاكلذنع
ترباث.ريثكلادهجلاكلذينفلكولوهلانأىتحقحلاعبتتأ
رينتسأويدتهايكلفهلتأوريجتسأهللاابتنكوكلذىلع
بيجملاعيمسلاهنالًابئاخيندريالهللانأةقثلاءلميلو
وعديلهرمأيذلاكالملارمأنعهربخأمث.ريدقلاهلإلاو
كلذلجأللاقو.نيفراعلانمهلنكيمليذلاسرطب
اهوتيتأكنألًانسحتلمعتنأونيعادلانمكلتنك
تيطعأامانللقفنيغاصلانمانلكوكمامأًاعيمجنحن
.نيملاعلابرنم

مالكلابسرطبفانئتسا

ًاقحهللاقودئاقللعمسنأدعبهثيدحسرطبفنأتسا
اوقلخنيذلارشبلانيبقرفيالوةاباحمهللادنعدجويالهنأ
ميظعلاقلاخلاودجوملامهلهللاناكودحاومدنممهعيمج
عيمجللوهونينسحملارجأعيضيالويقتلكلعمسيهنأو
ةملكلانعمهربخأمث.ريصنلاويلولاوبيجملاعيمسلا
ميناقألادحاوهللاناكيذلاوهللادنعءدبلايفناكيذلا
رشبدقوناكاممءيشنكيملهريغبوناكهبءيشلكنإو
دقفوهامأنيلباقلانمهلاونوكيملمهنكلليئارسإونبهب
نموهللادالوأاوريصينأًاناطلسهولبقنيذلاعيمجىطعأ
وسيلوًانايمعاوناكودوهيلاءاسؤرلضدقنكل.نيمعنملا
ذإوميلألاباذعلاوتوملابهيلعاومكحونيرصبملانم
نمهيلعمكحلليهتناكوةينامورلاةموكحللهوملس
مهنأكمهلمعبنورخافتياوناكواورسوكلذمهقارفنيذفنملا
نيدبآلادبأىلإهيلعانيضقوهانلتقانأاولاقونيذفنملانممه
سانلالجألةيدفهلذبهللانألنيلتاقلابمهوسيلمهنكلو
مايأةثالثةدمناكوتاموحورلاملسأنأدعباذلنيعمجأ
اذهفنيينامورلادونجنمهيلعسارحناكوًانيفدربقلايف
هانيأرنحنوتوملاىلعرصتناوربقلانمثلاثلامويلايفماق
كشاليتلاهتمايقلنحنواننيعأبهاندهاشوماقنأدعب
اناصوأامبسحبدهشنوزركننحنكلذلنيدهاشلانماهيف
سانللوتاومألاوءايحأللًانايدهللانمنيعملاوههنأ
نارفغلاوصالخلالانيهبنمؤينملكناكنإو.نيعمجأ
.نيمعنملانمنوكيوريفكتلاو

نيعماسلاىلعسدقلاحورلالولح

دقوالإمانألايدافنعمالكلاكلذاوعمسنأامو
ناميإلانمنارفغلاوصالخللةعوجتملامهبولقتألتما
نماوصلخمهنأنيقثاولانماوناكولاحلايفهيلعاولكتاو
.نيمعنملانموهللاًادالوأاوراصوناميإلاباورربتوماثآلا
يفونيرظتنملانمهلاوناكيذلامهيلعسدقلاحورلالحف
هللااوحبسوةفلتخمةنسلأباوملكتونيحلمهوبلطمهبولق
هلإنمكناحبس.نيدجمملانيدماحلانمهمسالاوناكو
كقحةفرعمىلإونوصلخيعيمجلانأديرتيذلاتنأميظع
ريبكلاينامورلادئاقلاكلذنعكصالخعنمتملكنأنولبقي
اوناكفنيحلممهسوفنصالخاوبلطنيذلاهتعامجنعالو
.نيمعنملانممهعيمج

دوهيلانمسرطبعماوتأنيذلاةريح
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نيذلادوهيلانمنينمؤملاضعبسرطبعمءاجدق
ناتخلالثمنيدلاضورفضعببنيكسمتماولازيملاوناك
دقءالؤهميهاربإدالوأنممهنأنورختفياوناكوهريغو
دقممألانمنينمؤملااوأرمهنألنيريحتملانماوناكواوشهد
نيبومهنيبهللاقرفيملوسدقلاحورلاةبهوماولان
.ميهاربإنماولسلستنيذلانييليئارسإلا

دئاقلاتيبيفاونمآنيذلادامع

ممألانمنينمؤملاكئلوأللصحامىأراملسرطبامأ
هللااوحبسوةنسلأباوملكتوسدقلاحورلاةبهوماولانمهنأو
ًاصلخمحيسملااولبقدقونيدماحلانمهلاوناكوهودجمو
هللامسابمهدمعينأررق.لكلابرهنأاودقتعاوًايدافو
سدقلاحورلاونبالاوبآلاميناقأةثالثلااذدحألادحاولا
تناكنيذلانينمؤملاةرهمجىلإاومضناواودمتعافميوقلا
نموةفلتخملاممألانمحيسملاةسينكمهنمفلأتت
.نييليئارسإلا

ةلئسألانمهليبسضرتعيامويعاولاناسنإلا

هسفنلأسييعاولاناسنإلانهذىلإردابتيلاؤسلوأ
دجيىتحنئمطيوأحاترينأنكميالو؟انأنيأنم
لاؤسلااذهسفنهبّرمدقدئاقلااذهنأروصتن.باوجلا
ىلإلصوىتحكلذعبتتوهدالبيفلزيملناكامنيب
هتملعامىلعفقوونينمؤملاضعبعمىقتلاونيطسلف
.ميدقلادهعلابتك

رظتنملاضقانتلا

وههللانأكلذوهلاؤسلًاباوجدجودقةرتفلاهذهيف
يفًاضقانتدجوهنكلنيقلاخلانمهلهنأولوألاببسملا
نمهلتسليذلاوىرأملنمبنموأفيكلاقوهراكفأ
نكل.ليحتسملانمهنأونكممريغرمألااذهنإنيرصبملا
قطنملاولقعلاىلإعجرقحلاةفرعملهشطعتوهعبتتببسب
ًامخفًاريبكءانبناسنإلاىأراذإهسفنيفلاقوميلسلا
نأملسينأقطنملامكحبرطضيميظنتنسحأًامظنم
يفسيلوميمصتلاهلاوعضونيسدنهموهوداشأنيئانب
ةداشإباوماقنيذلانيسدنهملاو.نيئانبلاركنينأهعسو
نماونوكيملومهرصبيملوهاذإريبكلاءانبلاكلذ
.نيدوجوملا

؟يسفنلزيجأفيك

نماهيفوةريثكملاوعوًاريبكًاملاعرظنأانأاهلاقمث
امهيفوفارطألاعساولاءاضفلاىرأ.نييالملابدعتقئالخلا
نسحأةمظنميهيتلاتارايسلاوبكاوكلانمىصُحيال
.ريصقتوأئكلتوأفقوتنوداهتاقوأيفريستوميظنت
سيماوناهلاهعيمجوتارشحوتاتابنوتاناويحرصبأ
لقعوميقتسممسجاذوهيذلاناسنإلاو.نيناوقو
رصقيامىرأوروصتأنأيننكميوامكريمضونادجوو
ءيشيأىلعف.ريبعتلاوقطنلاهنعزجعيوملقلاهفصونع
سدنهموريدققلاخدوجوىلعلدتالأ؟هذهلكلدت
نأيسفنلزيجأفيك.ميمصتلااهلعضوواهمظنيذلاريبك
متحتي.نيرصبملانمهلتسلينألريدقلاقلاخلادوجوركنأ
نمآدقهارناذلنيدباعلانمهلنوكأوهبنموأنأىلع
.نيدلامويهلسروهبتكبوهللااب

يناثلالاؤسلا

لاؤسهضرتعينأدبالهللاابناسنإلاناميإزكرتينأدعب
نأديرييندجوأيذلالهوتدجونملوانأنمللأسيفرخآ
نمبسحألهونيناوقوعئارشيلعضولهوهلشيعأ
؟نيعيطملانميقلاخلنوكأنأيلعمتحتيونيلوؤسملا

نيناوقودودحتاقولخملالكل

اهلعضُودقهنأدجنتاقولخملاعيمجيفانلمأتاذإاننإ
تدعتاذإاهنإونيناوقوسيماونبجومبريستوًادودح
ررضلابيتأتواهريغىلعواهسفنىلعينجتدودحلاكلت
ريستلطخلااهلعضويتلاةيئابرهكةرطاقهبشتيهو.ريثكلا
ضرتعياملكبرختورمدتهنعتفرحنايهنإوهيلع
.نيريثكللًارارضأثدحتواهقيرط

؟نيناوقلاكلتنمىفعمناسنإلاله

نيناوقلاودودحلانمىفعُمنوكيناسنإلانأنكميال
لعفيامعلأسينأدبالريمضولقعاذقلُخهنامبو
نأهيلعونيعيطملانمنوكينأمزليوًاباسحيطعيو
.لوألادجوملاهنألهمركيوهعيطينأوهدجوأيذللشيعي
تعنُيمهمركيومهعيطيالوهيدلاوبربيالنمناكاذإ
نمهلاناكامهنألنيناجلانمبسُحيوقوقعلاناسنإلاب
هتفصبهمركيوهللاعيطياليذلايرحلابمكف.نيدجوملا

نسحملادئاقلانسحملادئاقلا

٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نموًايناجدعيالأرربيهلثمله.لوألادجوملاىلاعت
؟نيمرجملا

؟هللايضرأفيك

هبلثمتينأدويهللاىلعفرعتلادعبناسنإلانأامب
نوكيلىلاعتهبيدتقينأونينسحملانيحلاصلانمنوكيل
ضرتعي.هعمةيدبألاةايحلافرصيلوهيلإبارتقاللًالهأ
؟نيمعنملانمنوكأوصلخأوهللايضرأفيكلاؤسهقيرط

رظتنملاجردتلا

.ًارظتنمًاجردتناسنإلاجردتيفرظلااذهيف

املثمهريمضحبريوهللايضرينأبرجيرمألالوأيف
ضورفىلعةظفاحملاوديقتلاقيرطنعدئاقلااذهبرج
ناعرسنكلميلسلاقطنملاويعولاهيضتقيلبناذه.نيدلا
ةجاحيفهنأدجيوكلذةءافكمدعبناسنإلارعشيام
ربكأنمناكولوءادفلاوصالخللوهتائيسنعريفكتلل
همامتهاهئجليدقوةدجنةبلاطهسفنموحتف.نيحلاصلا
هلاومأنملذبلاودبعتلاوفشقتللةلأسملاهذهيفدئازلا
سفنلاةحارىلعىظحيلميلأباذعلهدسجملسيدقو
.ريمضلاو

ةكرابمةوطخ

لثميفنوكيامدنعلعفينأناسنإلاىلعءيشلضفأ
ةوطخلاكلتاطخيذلادئاقلااذهبيدتقينأفورظلاكلت
يلصيونيعتسيهبناكوىلاعتهللاىلإأجتلاذإةكرابملا
طارصلاىلإهدشريوهمّلعينأحاحلإبهنمبلطوريجتسيو
نعرفّكينأردقيالهنأًاخسارًاداقتعادقتعاهنأل.ميقتسملا
فرعينأدارأونينبلابالولاملابالسفنلاىدفُتالوهتائيس
نيدلامويلكلاملاوسودقلالداعلاهللادنعءرملارربتيفيك
.نيمعنملانمنوكيفيكو

سرطبوعدينأهرمأهللا

رابحأدحأوعدينأهللاهنمبلطيملاذاملبجعللاي
نيذلانيدلالاجردحأوأنيحلاكلذيفنيروهشملادوهيلا
سرطبوعدينأهرمأهنكل؟نيعلضتملانمةاروتلابتكيف
نمناكونييراوحلانموحيسمللذيملتناكيذلا
ةراشبمهدنعنكيملكئالوأنألًاعبطببسلا.نيدايصلا

نماوناكمهنألريفكتلاوصالخللةشطعتملاسوفنلاكلتل
حورلانمًائلتممناكيذلاسرطبمهسكعبونيديلقتلا
ىدهورونوهيذلاليجنإلاةلاسرلمحيناكوسدقلا
.ليجوناكملكيفنيقتملل

مهلسرطبةلاسريفلمأت

نمضتتملاهنأدجنسرطبةلاسربانلمأتاذإنحنو
ىلعةظفاحملاباوغلابيلمهيلعددشيملونيناوقوعئارش
نكلاهتميقنمليلقتللوأاهتيمهأمدعلسيلنيدلاضورف
نوكتلدجوتملواياطخلانعريفكتلاىلعةرداقبتسيلاهنأ
ناسنإلارربتينأنكميالونيصلخملانمناسنإلل
داتقتلاهتسراممنمةياغلانأل.نيدلاموييفاهتطساوب
ىأراذإهنألميظعلاصلخملاىلعفرعتيلهللاىلإناسنإلا
ميحرلانمحرلاهللاىلإئجتليهسفنصالخنعهزجع
حورلاونبالاوبآلاميناقأةثالثلااذدحألادحاولاوهيذلا
ميظعلاهلإلااذهمسابمهدمعدقهارناذلميوقلاسدقلا
مهبونذرفغهللانأاوفرعو.نينمؤملاةعامجىلإاومضناو
يفنيمعنملانماوبسُحوهللامامأاورربتومهتائيسنعرّفكو
.نيدلاموي

ةمتاخلا

تومللكنأملعافلهاجوأملاعتنكنإئراقلااهيأ
ًامتحكنأونيصحنصحيفتوملانمتسلرئاس
كنأوئطاخكنأىسنتالونيدلاموييفكبرلباقتس
نأكنكميالوكسفنصالخىلعرداقبتسلوًالوؤسم
يذلادئاقلااذهبيدتقا.نيرفكملانمكاياطخنعنوكت
ىلاعتهبراصونيملاعلابرهللافرعهنكلنيينثولانمناك
.نيضرملانمهللانوكينأدارأوكلذعبتتونينمؤملانم
هللاابوًاريثكًاناسحإعنصونيلصملانمناكوضئارفلابماق
نمهلنوكيفيكهفرعيلىلاعتهداشرإبلط.نيعتسي
نمحرلاهدقتفانأىلإناعتساوبلطوماصوىلص.نيضرملا
هربخأوحيسملابهرشباذه.نييراوحلادحأسرطبهللسرأو
.راعلاوضفرلاوميلألاباذعلاهصالخليبسيفقاذدقهنأ
ميظعلاصلخملاكهلوبقوهيلإءاجتلالاوهبناميإللهاعدو
يفنيرربملانمراصهنأفرعوهبنمآفميناقألادحأهنأل
.نيمعنملانمونيدلاموي

نأكوعدأميظعلاهلإلادحألادحاولاهللاابنمؤمانأ
سانللةمحروةيآءاجهنألحيريكسفنليذلاحيسملالبقت
كيطعيوه.ميظعلاحبذلابهيلإريشأدقيذلاوهونيعمجأ
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لذبهنألكاياطخنمكصلخيوريمضلاوبلقللةحارلا
نمنوكتفهلوبقنعرخأتتالف.كادفوكلجألهسفن
ئجرتال.ةرذلاقثملكبكبلاطيهللالدعنألنيمدانلا
.كليتحيصنهذهنيهتستالهفطلوهللاربصبوكصالخ
.نيمآفنيمآمهللانيعملاويداهلاكلنوكينأهللاوجرأ

يناودميهاربإ

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

Germany
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