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فلؤملاةملك

ءارقللاهمدقأيتلاذبنلاةلسلسنمىرخأةذبنهذه
يعدأتسلواهبتكألهللايندشرأدق.رخآىلإتقونم
برهللاىلعبتكأاميفدمتعأينألنيفلؤملانماهلينأ
.نيعيويحوييذلانيمألاوحلاصلاهحورىلعونيملاعلا
يهوليجنإلانمًاضيأتسبتقادقو.ليكولااهتوعددقو
سدقلاحورللنوكينأدعويذلاحيسملاديسلالاوقأنم
سدقلاحورلايأهنأنييراوحلاهذيمالتللاقونيلسرملانم
يندشرأواهنميعيضاومتذختاوحيسملالاوقأبمهلنوكيس
،ءالكوىوساسنلاننأانملكفرعينأًايجارةباتكلايف
الولشفنالىتحنكل.ءانمأنكنملانتلاكويفاننأو
رشبفدحوألاصالخلاقيرطانلربدهللاءاجرلاانلبيخي
الىتحسانلاعيمجلةمحروةيآهلعجيذلاهنمةملكب
عيمجنمونامزوناكملكيفناسنإيألًارذعنوكي
نمهلناكهللانألوقيوركفينأوأناولألاوسانجألا
.نيلمهملا

بذجتونيريثكللةكربببسةذبنلاهذهنوكتنأاوجرأ
صلخيفميظعلاسوفنلايدافلميثألايطاخلاناسنإلا
مهللانيملاعلابرهللاكلذبدجمتيونيمعنملانمنوكيو
.نيمآ

ليكولا

نمرفاوطسقىلعلصحوريبكلالقعلابهُودق
ىلإءاج.ريدقتلاوقوفتلاةداهشلانورينملابيذهتلاوميلعتلا
هنيعفليوطدمأذنمليكوىلإةجاحيفناكينغلجر
ليكولاكلذنوكتكاسعكبرورسمينإهللاقوهلًاليكو
.ريدقتلاوةبحملاوليزجلاريخلاينملانتفنيمألا

نيمأريغناك

نمرثكيناكهنكلوريبدتلاوةرادإلايفًاردتقمناك
ىلإليوطتقوللاحلاكلذىلعرمتساو،ريذبتلاوفارسإلا
ءيندلالمعلاكلذنمءاتسادقو،هديسلربخلاغلبنأ
تسلكنأتفرعينإًادجينئيسيهللاقوهيلإهاعدفريقحلا
بلطو.ريذبتلاوفارسإلابتغلابدقونيمألاليكولاكلذ
لمعلانعىصقيسهنألهتلاكوباسحيطعينأهنم
.ريخأتالولهمتالبًاروفدرطُيو

هلبقتسمبليكولامامتها

هللصحدقريقحلالمعلاكلذهفارتقادعبليكولااذه
هنأبدكأتولابلاىلعنكيملامونابسحلايفنكيملام
نئاخلاببقلينأدبالودرطُيسولمعلانعىصقيس
هسفنلطاتحاهنأالإ.ناكيأدنعًالغشدجيالفلاتحملا
يفلزيمليديسلاماذوهلعفأاذامتملعينإلاقو
يديسءالمعنويدضفخأنأيننكميكلذليديلوانتم
ةقادصمهعمنمضأكلذبولاملااوددسينأمهنكمتةجردل
مهتويبيفيننولبقيونالخلاوبابحألانميلنونوكيوةمئاد
باحصألازعأنمونيمركملافويضلانممهدنعنوكأو
لجرلاكلذتسلينألًارطضمكلذلعفأينإ.ناوعألاو
ينأليطعتسينأردقييذلابالوبقنينأعيطتسييذلا
.لآملاءوسوةميخولاةلبقاعلانمملسأفلاذنألانمتسل

هحدميهديس

هحدمدقهلمعةئاندنممغرلابلاملابحاصهديسامأ
لعفهنأللاطبألانموهولاجرلامكحأنمدعيهنإلاقذإ
هلنمضدقولآملاءوسنمصلختيلةمكحنعهلعفام
رارباللةربعنوكيفوسفلاجرلاكئلوأدنعًالبقتسم
.لايجألاعيمجيفوناكمونامزلكيفورارشألاو

ضرألاىلعهللاليكوناسنإلا

ناسنإلاينباهنيبنموتاقولخملاعيمجهللاقلخدق
مهيفعضووميلسلالقعلاوميقتسملامسجلامهبهودقو
مولعلاسابتقالتالهؤملاعيمجمهاطعأوريمضلاوبلقلا
ناكنإوىلاعتهنإوريبدتلاوةرادإلاىلعدوعتلاواهعاونأىلع
هنأالإسمخلاساوحلاىرخألاةيحلاتاقولخملايفعضودق
ناميإلاةساحيهكلتوةدئازةساحناسنإلايفعضو
.نيدلامويوةرخآلامهبولقيفعضووريدقيحهلإباونمؤيل
ءالكووءافلخضرألاهذهىلعهلاونوكينأمهدارأو
ءابحألاءانبألاباوبقلينأمهصخوءانمأمهتلاكويفنونوكيو
ةداعسلاوةطبغلاةايحنويحيوءايفصأوءايفوأهلنونوكيو
هوأتالب.ءاقشلاوسؤبلانمةيلاخةايحمهلنوكتوءانهلاو
لاقو.نيدبآلادبأىلإىلاعتهعمنويحينينأالوعجوالو
امىلعاونوكفءاقلخوءالكويلنآلامتحبصأمكنإمهل
ءافجالوىذأالوميضمكيلعيتأيالفءانمأهيلعمتلكو
.ءانهلاوةداعسلابةءولمماهلكمكتايحنوكتلب

ليكولافلؤملاةملك
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ًانيمأنكيملناسنإلا

:اهضعبركذأفءايشأةدعيفًانيمأنكيملناسنإلانكل
ءاذحالوبايثالبةارعةافحملاعلااذهىلإانئجدقًالوأ
هللاهعضويذلايدلاوفطعبانطحأدقولوحالوةوقالو
ناسحإوهنمةمحركلذوقلخلاذنمانيدلاوبولقيفىلاعت
.نيملاعلابرنم

امندقوءايحألاماسجأنسحأنمًامسجانيطعأًايناث
ةدراشلكنمهيلعظفاحنلانلكووًايجيردتمسجلاكلذ
نعانتلاكوباسحيطعننأانمبلُطاذإلهف.ةدراوو
؟هيلعءانمأانكاننأتبثننأعيطتسنمسجلااذه

ةصق

هتعاطتسايفناكوليمجديدجتيبىلعلجرلكوت
أدتبالجرلاكلذنكل.هبعتمتلاونكسلابهنمديفتسينأ
مدهوهكيبابشّرسكوهتراصقلازأفتيبلافالتإبًادمع
.ًابارخهكرتوهعفانمبرخوهطالبعزتناوهناطيحوهذفاون
هرربينمدجويلهوليكولالجرلاكلذريصمنوكياذام
انلكويذلايرشبلامسجلااذهيفانلوقام.اذههلمعيف
نيذلاعماذكهرمألاسيلأ؟نيبرخملانمهلانسلأهيلعهللا
وأغبتلالامعتسايفنوغلابينيذلاوتاركسملانوفشتري
يفمهتيويحومهتراضننورسخيومهاوقنوكهنينيذلاكئلوأ
نوفرصينيذلانوكيالوأ؟ةيدسجلاتاوهشلايفكامهنالا
ةرؤبيفنوصوغيوفقوتنوديهالملايفمهتاقوألج
مهماسجأمطحتتالأ؟نورهاسمهويلايللانوفرصيوداسفلا
كتلاكوباسحطعا؟نيبرخملاونيمطحملانماهلمهو
فرتعتنأالإكعسيالليمجلامسجلااذهيفهتلعفامع
.ةداوهالوةمحرالفبلاطمكنأوةلاكولاهذهبلخمكنأب
ًاسفنهللااناطعأًاثلاث.دصحيهايإناسنإلاهعرزييذلا
هذهيفانكلسمىلعفقوتتاهتداعسواهتايحوةدلاخ
تكلهاذإفكلهتىنعمبتومتئطختيتلاسفنلا.ةايحلا
رسخوهلكملاعلاحبرولناسنإلاعفتنياذامفناسنإلاسفن
له؟يسفنىلعًانيمأتنكينإلوقأنأعيطتسأله؟هسفن
هذهيفيكلسمىلعفقوتتاهتداعسواهتايحنأتركف
مأيسفنحبرأيكلةيطخلانمصالخلابركفأله؟ةايحلا
وأتصلخنإاهريصمينمهيالوسفنلاهذهللمهمينإ
ةيلوؤسملاهذهنملصنتأفيك؟ءاوسدحىلعتكله
؟يسفنلجأنمةنامألابلالخإلاءارجنمرربتأفيكو

دحأنمبلُطفهروأدتشاونيتليبقنيبماصخلصح
.حلصلالجألطسوتينأمهتمكحيفنيروهشملالاجرلا
هللاقف.يسأرنوعطقيمهيلإتبهذاذإينإًالئاقباجأف
عيمجعطقنسكسأراوعطقاذإمهنإرابكلاداوقلادحأ
الكلذعملاقوروفلاىلعباجأهنكل.ةعمتجممهسوؤر
ماقمموقيسأرتعطقاذإسوؤرلاكلتعيمجنيبدجوي
دجنتكلهاذإله.ةدحاوسفنىوسانلسيل.يسأر
؟اهلًاليدب

فراعموتاوخأوةوخإودالوأوتاجوزهللااناطعأًاعبار
نوكننأانمبلطُي.ًاضيأءالؤهىلعءالكواننإ.ءاقدصأو
نيدشرملاونينتعملانماندالوألونيصلخملانمانتاجوزل
لهف.نيركذملانيحصانلاءايفوألانمانبراقأوانئاقدصألو
صالخبمتهنله.مايقلاقحةلاكولاهذهبموقننحن
؟نيبحملانممهلنحنلهومهسوفن

لمهأهنكلمهنسحأنينبلانمقزروةأرمالجرجوزت
نكل.مهرصنعةبيطلءاقدصألانمهلناكو.هدالوأوهتيب
هدنعنكيملفةصاخلاهرومأبًاريثكًاكمهنمناكلجرلا
تّلضف.هئاقدصأوهدالوأوهتجوزةمدخلتقولانمعستم
ناكلهف.سوبعمالظيفمهنملكراسوسوفنلاكلت
ًالوؤسمدعُيلهونيعمجأمهوحننمًانيمألجرلاكلذ
؟نيلمهملادحأكبساحيو

تابنلاوتاناويحلاعيمجىلعانّلكوهللانإًاسماخ
نوكنواهيلعفطعتنوتاقولخملاهذهبمتهننأانمبلطو
نيحلكيفاهيلعوسقنالنأونيقوفشلانيمحارلانماهل
اهنعيطعننأدبالوءانمأنكنملًاضيأاذهيف.نامزو
ميظعلاقلاخلانماهنوعرظنتناهعيمجهذهنألنادُنوًاباسح
.ناسحإلاوريخلاردصم

دقوةلئاطًالاومأانمنوريثكلايطعأدقوًاسداس
اونوكينأمهيلعوءالكونوكلميامىلعءالؤهبسح
امعًاباسحنودؤيسونوبلاطيسمهنأباوبحسينأوءانمأ
عمتجملاريخلاهلمعتسنلهانلاومألمعتسنفيك.نولعفي
؟هتدئافو

رفووريفولاحبرلاحبريناكوليوطلارمعلالجرشاع
ةمكحلانموهللافوخنمةيلاخةشيعشاع.ريثكلالاملا
هتاذلمليبسيففرصوريذبتلاوفرصلابغلابوةيقيقحلا
هلسيليذلاريقفلاسئابلابمتهيناكاملقوريثكلالاملا
كلذدشنأوديعبنمسئابلاقمردق،نيعمالوذقنم

ليكولاًانيمأنكيملناسنإلا
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معنتلاوهفرتلابيشيعريثكلالاملاكلسفنايًالئاقديشنلا
لاقوريقفلاسئابلاىلإراشأو.ريتقتلابيشيعتالوريذبتلاو
يقطنملامكحلاوهامريقحلاقولخملااذهلاموكلامهسفنل
له؟ريصملاوتافصلاهذههلتناكلجرومننمحيحصلا
؟حيحصلاقطنملابجومبراسهنإنولوقيوسانلاهمحري
؟نيدلامويوباسحلاموييفوجنيلهو

راغصلاوحننمانعمتجميفءالكودعناننإًاعباس
ءايوقألاوحننم،لاجرلاوءاسنلاوحننم،رايكلاو
ليباهنيأةملكو.تاعامجلاودارفألاوحننم،ءافعضلاو
لمعينأمزليانملك.لايجألاعيمجناذآيفنرت؟كوخأ
يطعينأهيلعذخأامردقب.هتقاطبسحبًاداجهعمتجمل
موقينأردقيالهنإلوقينأردقيصخشيأدجويالو
ىطعيهدنعيذلاحيسملالاوقأنم.دجنملالماعلارودب
ذخؤيهدنعيذلافلمعياليذلايأهلسيليذلاودازُيو
.هنم

ةصق

ةفيعضتناكونادلبلاىدحإيفةريغصةاتفتشاع
يفةديساهيلإتتأ.ناسنإيأاهبمتهيملهنأىتحةريقحو
ينبلةعفانةمدخبموقتنأاهيلعتراشأومايألادحأ
تسلانأولمعأنأعيطتسأاذامةاتفلاتلاقف.ناسنإلا
الولامالوملعالوةوقيلسيلوةرصاقةريغصةاتفىوس
ةرواجملالوقحلاىلإبهذتنأةديسلااهنمتبلطف؟لامج
نيذلانيسعتلانيمدعملاىضرمللاهبيتأتوراهزألاعمجتو
هذهةاتفلاتذبحف.لابلاىلعمهالودحأمهبمتهيال
مكوراهزألانعثحبتةداجتبهذاهروفلوةركفلا
ملاهنأعملاجرلاونايتفلاوءاسنلانمةسيعتًابولقتدعسأ
تماقواهتحصتنسحتةطساولاهذهب.لامالوةضفمهطعت
هنعزجعياملمعتنأاهلحيتأنأىلإمايقريخاهتيلوؤسمب
قوفكانهولابجلادحألًاقيرطتدهمدقف.لاجرلامظعأ
اذه.لاجرلامكحأوبيطأنمونسملجربتقتلالبجلا
يتلاباشعألاوريقاقعلانمليقبسيلددعىلإاهاده
امب.ضارمألانمريثكلاءافشلومالآلانيكستلاهتلمعتسا
اهبضيرمنممكو.ناقريلاودبكلاوبلقلاضارمأكلذيف
ناسنإلاينبلةمحرلاكالمبةاتفلاكلتتتعُندقوناعتسا
؟انعمتجملءانمأنحنله.نادلبلارثكألاهترهشتدتماو
ملألاوسؤبلافيفختلولمعللةعساولوقحانمامأسيلأ
انتيل؟ناولألاوةنسلألاوسانجألالكنمرشبلاةفاكنع
ةمدخيفانعمتجملنيداجلمعنولاؤسلااذهىلعبيجن

ناولألاوسانجألانيبقرفنالوناسنإلاينبنمنيجاتحملا
.نايدألاو

فيكانتزوحيفيتلاتاقوألاىلعءالكودعناننإًانماث
تاذلملايفغلابنويهالملاداترنله؟تاقوألاكلتفرصن
ليقلاولاقلايفانتاقوأفرصنله.ةيدسجلاتاوهشلاو
نيبداسفلاثبنو؟لاجرلاوءاسنلانيبفالخلاثعبنو
رثكنله؟ءافخلاورسلايفلايعلانيبءادعلادجونودابعلا
ًادهسوًاقلقوًابارطضاالإانديزياليذلاقرولابعلنم
سؤبلاورقفلاانيلعبلجييذلارامقلاىلإاندوقيدقو.ًاقرأو
.راصنألاوناوعألاونيصلخملاءاقدصألاانرسخيوراعلاو
فرصتفيكيللقولاؤسلااذهىلعناسنإلااهيأبجأ
ىلعكنألوقتنأعيطتستأ؟نامزوناكملكيفكتاقوأ
؟نيملاعلابرنمهحدميذلانيمألاليكولاكلذكتاقوأ
ىلعًانيمأتنككنأامبنيمألادبعلااهيأًامعنلوقيذإ
.ميركلاكديسحرفىلإلخدأريثكلاىلعكميقأسليلقلا

ةيناسنإلاةمدخلهلاموهتقومدختسايذلا

.ريثكلالاملارفووًاينغًارجاتناكوةدلبيفلجرشاع
نمةريثكلاهلاومألنوكيسهنأىأروةينملاهيلإتبرتقا
يفنوسمغنمميمذلامهريسوهتدلبلهأيفركف.نيكراتلا
ذنمرامقلابعلوةدبرعلاوركسلانمنورثكموداسفلا
هيلعيشخديحونباىوسهلنكيملهنأثيحو.ميدقلا
نيدسافلاكئلوألمضنينأريثكلالاملاكلذملتساوهنإ
هيلإهاعدف.نيمدعملاءارقفلانمحبصيولاومألاكلتددبيف
هلمدقف.ريثكلاحصنلابكدوزأليلإينبايملههللاقو
ريفولالاملاكلمتتنأينباايهللاقاهلوأحئاصنةثالث
رامقلابعلتوكتدلبلهأيراجتنأتدرأتنأاذإكلذل
نأتدرأتنأاذإةيناثلاو.نيرماقملاربكأعمالإبعلتال
سانلالثمنوكتلكلذلمعنعكعنمأالفركست
بهذتالوركسلايفئدتبتالنأكحصنأامنإ.نيرخآلا
ةثلاثلاو.ليللانملوألافصنلايهتنينأدعبالإةناحلاىلإ
بهذتالنيرصاعملانابشلالثمةليلخكلتذختاتنأاذإ
نبالاُّرس.ميهبلاليللارخآيفسمشلاقورشلبقالإاهيلإ
لمعأسينإيبأايًةعاطوًاعمسهيبأللاقوحئاصنلاهذهب
دقوبألايفوت.نيعتسأواهبدشرتسأسوكحئاصنبسحب
لاملاىلعًارطيسمًافرصتمنبالاراصوهحيرضيفعدوأ
الاذاملومهتاذلميفمهرطاشيلهنوعدينابشلاأدتباف.ريثكلا
بسحلعفيملنإوريثكلالاملاكلميوهوكلذلعفي
فرحنادقهنوبسحيويعجرلالجرلابهنوتعنيسمهتروشم
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هيلعهنأًالئاقءابإبضفرهنكل.ليبسلالضوقحلانع
.ثالثلاهدلاوحئاصنبلمعينأءيشلكلبق

هبءيجف.نيرماقملاربكأنعشتفيوثحبينأأدتباف
رهشأنكسيتيبلااذهيفنأهلليقوريقحتيبىلإ
بابلاعرق،ليثمنيرماقملانيبهلسيليذلانيرماقملا
ليحنورهظلاصوقمةقلخلاميمذًاخيشىأرهمامأ،حتُفو
لضدقهنأنظهنأللوخدلانعةرتففقوتفمسجلا
نعينربخأهللاقوهيلإهلخدأهفيضمنكل.ليبسلا
يبتنكاذإًابئاخكدرأالينألينعيفختالوكبولطم
فوسوكبيجأفلأساهللاقهبلطمنعهثدحاملو.ريجتست
.ريظنمهنيبيلسيلونيرماقملامظعأنمًاقحينإىرت
ربكأنمكنأًاقحلاقوباشلاّريحتىتحلئاسمبهنحتماف
يكولمتيبيفنكستكنأنظأتنكينكلونيرماقملا
خيشلاهباجأاملو؟ريقحلالزنملااذهىلإيوأتكارأفيكف
بعلهيلعهبلجاموةسيعتلاهتلاحوهسؤبنعهثدحو
شيعتفيلإكذخآسينإهللاقوباشلاهيلعننحترامقلا
الفوسينإلاقوةربعكذختأسوميعنوزعيفكتايحيقاب
بعلأال.راوجلاوفراعملاعيمجكلذلعفولورامقلابعلأ
دقو.راعلاوسؤبلاورقفلاالإهيبعالثرويالهنألرامقلا
كلذببسبرامقلابعلنعةدلبلاكلتيفنوريثكلاعجارت
نايعدهاشناكةئيسلارامقلاةبقاعليذلاروهشملارماقملا
.رابتخالاوةبرجتلابكلذفرعدقو

نأدارأتاركسملافاشتراىلعمدقينألبقانباشاهو
نملوألافصنلاءاهتنادعبماقفةيناثلاهيبأةيصوبلمعي
ءاجاملهنكل.ًاريثكًالاملمحيوهوةناحلاىلإبهذيلليللا
حئاورهيرخنميفتثبناليللانمتقولاكلذيفةناحلاىلإ
مهئيقيفنوغرمتيضرألاىلعنيحرطنمًالاجرىأروءيقلا
ركسملاقوذأالفوسينإًالئاقهروفلعجرفريزانخلابهبشأ
.نيبراشللليووةساعتهيفوميظعرشهيفهنأل

نيقشاعللةنتفحبصتفنيزتتتناكةليلخبفرعتدقو
الفوسهسفنيفلاقهنكل.ريثكلالاملاباهاوهتسادقيتلا
ًاركبماهيلإبهذفةثلاثلايبأةيصوبسحبالإاهيلإبهذأ
تسيلاهنأنظواهآرامدنعًاليلقفقوتدقوليللارخآيف
يفتثبنأواهفراخزواهتنيزبنابشلاتوهتسادقيتلاةاتفلاب
.نييارشلاوباصعألاىلعترثأوةهيركةحئارًاضيأهيرخنم
ميخملاميظعلارشلااذهوهامهسفنيفلاقوًاروفعجارتف
.نيكسملادلبلااذهىلع

ينعأيبراودسفدقوًانيبمًالالضبابشلالضدقل
هلاومأنمًامسقفقوأدقونيحصانلانممهلنوكأىتح
نابشلانمنيريثكلالشتناوًايقالخأعمتجملاةمدخل
ةعاقحتتفاونيصئاغداسفلاةأمحيفاوناكنيذلاتاباشلاو
نوريثكلاناكونيدشرملاوظاعولاوءابطخلااهيفرثكيتلا
ةدلبلاكلتيفًالعشملمحدقهنأونيدتقملانمهبمهنم
.ليبسلالضنملكلءاضأو

.نيمألاريغليكولاةصقىلإعجرنل

نأانتعاطتسايفلهىرنلليكولاكلذةايحيفلمأتنل
ءانبألاوءابآللنمزلارممىلعةربعاهنمذختنوديفتسن
ىوسنكيملهنأًالوأ.ديبعلاوكيلاعصلاوكولملااهبظعتيلو
كلذلكلاملاناكهنأعديملورمألااذهيفلداجيملوليكو
ىوسكلمنامىلعانسلاننأفرعنانتيل.ريثكلالاملا
.نيفرسملاونيرذبملانمنوكنالنأانيلعبجيوءالكو
ءانبألاوءاقدصألاوفراعملاولايعلاوكالمألاولاملاوةوقلا
هذهيفاملكوتاجوزلاوجاوزألاوةايحلاوزكرملاوتانبلاو
دقهنأًايناث.تامملاوةياهنلاموييفلكلاكرتتفوسةايحلا
رربينأبرجيملوهتلاكوبلخأهنأيألاحلاعقاوبفرتعا
نأبرجننحناذامل.نيحلاصلاراربألانمهنأنهربيوهسفن
راوجألاوفراعملامامأحّرصنونيحلاصلانماننأانسفنأعنقن
انسلاننأدانعلاورارصإلابيداونلاوتاعمتجملايفتوصنو
ةلتقلالثمالوراجفلاوةاطخلانمانسلودابعلايقابلثم
انسلوةاكزلاوماوصألاوةالصلايفًامئادشيعنوةانزلاو
دابعلايقابلثمانتلاكوبلخنملاننأكورارشألاوداغوألاك
نمدرطُيسهنأعنتقاهنأًاثلاث؟رارصإلاوتنعتلااذهاذامل
ىسننفنحنامأ.لاتحملانئاخلابتعنُيسهنأوًامتحهتلاكو
نانئمطابريسنولآملاءوسوةميخولاةبقاعلاىسانتنلبال
الهنأكولعفنامعلأسننلاننأكلابلايئداهونوحاترم
.باذعالوباقعالوباسحالوةنونيد

انناذآيفسمهييذلاناطيشلاتاسمهلانعمسدقو
الفباسحالوةنونيدنوكيالفوسهنأاوفاختاللوقيو
رشيقتيلهسفنلطاتحاهنأًاعبار.باذعلاوباقعلانوشخت
نمنوكيوهتلاكونموهيفدرطُيسيذلامويلاكلذ
هيلعناكيذلاهديسلامةياغلاهذهلمدختساونيذوبنملا
ءاقدصأهلحبرينأبرجوهديلوانتميفلزيملوًاليكو
.نيبحرملانمهبنونوكيومهتويبيفهنولبقيسنيذلانيبحمو
ءالكواهيلعنحنيتلاايندلالاومأيفرمتسنفنحنامأ
اننإونيجاتحملاوءارقفلاةمدخيفاهفرصنالفنيكسمتم
.نيلفاغلانمةرخآلانع
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لاملاعمجفظحلاهدعاسودجولغتشاامهدحأنالجر
رومألانعلفغفريسألاوقرلاكهلاومألناكهنكلريثكلا
ألمينأالإحمطمهلسيليذلاميهبلاكشاعوةيحورلا
مويوةرخآلانعًائيشفرعيالوريعشلاونيتلانمهنطب
ناكًامتحونيكراتلانمهلاومألناكوةتيمرشتامفنيدلا
.نيمدانلانيرساخلانم

ةريثكًالاومأعمجوًاضيألغتشادقفرخآلالجرلاامأ
همامأتلجنادقنكل:نيقفوملانمرامضملااذهيفناكو
نمنوكيواهنمبرهتينأعطتسيملوةعصانةقيقح
ركفوليكوىوسسيللاومألاهذهىلعهنأكلذونيلمهملا
ءارقفلاىلعهلاومأقفنيأدتباونيدلامويوباسحلايف
رومألايفركفوةيويندلارومألانعهمهفرصناونيجاتحملاو
.نينمؤملاسانلانمراصونيدلامويوةرخآلايفوةيحورلا
نيرخآلانمًاملظاهلصحيتلاوةبصتغملالاومألاسانللدر
يأرشبلاعيمجلهللاهدعأيذلاميظعلاصالخلابنمآو
سانللةمحروةيآوهوًاسنأتمءاجيذلاةملكلامونقأب
ةئيطخلابخطلملاهريمضلناكيذلاحيسملادجوونيعمجأ
نيعباتلانمحيسمللراصو.حيرمنسحأورهطمريخ
برنمةمعنىلعيظحونيحبارلانمًاقحناكو
الًالئاقلمعلاىلعهتردقممدعبّرقأهنأًاسماخ.نيملاعلا
نحنامأ.نيلماعلانمنوكأنأالوبقنأنأعيطتسأ
نعنوكننأانتعاطتسايفونورداقلمعلاىلعاننأنظنف
انناكمإيفنأونيصلخملانمانسوفنلونيرفكملانمانبونذ
اناوقتلشدقةئيطخلانأانيسن.نيملاعلابريضرننأ
ربلالمعنعوبونذلاىتومانتلعجواناعسمتسكعو
حالصلالمعننأديرنانكنإواننإ.نيددرتمحالصلاو
يفوانئاضعأيفنأدجننيصلخملانمانسفنألنوكنوربلاو
.نيلشافلانمانلعجيولمعلانعانفقويرخآًاسومانانبولق
عيطتسنالاننألوقنوليكولاكلذبيدتقننأانبىرحألاف
لمعلاىلعردقنالنيرصاقانسوفنصالخنعاننأو
.نيدلاموييفنونبلاولاملاانعفنيالوانصالخلجألو
دقويطعتسينأردقيالهنأفرتعادقليكولاكلذًاسداس
نيلوستملانمنوكينألجخيهنأًالوأنيئيشىلعكلذلد
هنكلهلاومأىلعهلكونمباوبأعرقينأرساجتيالهنأًايناث
نحنرساجتنفيكف.ميوقلاقيرطلايفرسيملوًانيمأنكيمل
لداعلاناّيدلاوهونيمحرتسمهباوبأعرقنوهللاىلإيتأننأ
؟نيدلامويلكلاملاو

انملكوانتلاكولامعتساانأسأدقاننأنيبتدقوامأ
نيبنذملاةمثألانمانبسحوهللاةلادعمامأًامهتمحبصأ

مكحكلذعمقفتيوعقاولاوهوحيحصلاقطنملاوهكلذو
كلمالمكحلاكلذنمملسيالفريمضلاولقعلاوباتكلا
ناكهنأهنعلوقننأعيطتسنيذلانمو.ريمأالودبعالو
؟نيحلاصلاراربألانمناكونيحلكيفهتلاكويفًانيمأ
ىفالتنالنإاننأوهانعرزامدصحننأرظتنننأانيلعكلذل
؟لعفناذام.نيكلاهلانمًامتححبصنسانرمأ

ةلادعمامأاننأانفرعوانيلعترميتلاقئاقحلاهذهامأ
اذهلأسننأالإكلاذذإانعسيال.نيمهتملانمهللا
.نيددرتمسيلونيمزاعونيلزاهسيلونيداجلاؤسلا
لجأللمعلانعاننأفرعننحنوصلخنيكللمعناذام
انسلانسوفنصالخىلعاننأونيرصاقلانمانصالخ
ناسنإلايخأايلوقأولاؤسلااذهىلعبيجأ؟نيرداقب
هاجتألاتهجتادقاذهكلاؤسيفكنأنيمألاريغليكولا
نمحبصتنأوصلختنأكلهمورأاماذهو.ميكحلا
الهللاربصبو،ِعوكلهلوقأاملغصانكلو.نيرربتملا
ةبوتلاىلإكداتقييكلوهامنإكيلعهربصنألنيهتسن
هبوىلاعتهيلإئجتلتيكلونيعجارلانمهيلإنوكتل
.نيعتست

عجارتتالاهنأًاقحيتلاهللاةلادعمامأمهتمكنأفرعاو
كنأضرفا.نيدتعملانمهللاةعيرشىلعكنأونيلتالو
كسفنيرتشتنأعيطتستلهفةيملاعلاةلادعلامامأمهتم
مكحلاذفنيالأ؟نيرربتملانمنوكتوهردقناكامهمنمثب
باحصأنموأرابكلاءايرثألانمتنكولوىتحكيف
ةمكحلاتناكاذإلقويخأاييلاؤسىلعبجأ؟نييالملا
كباحصأالوكءانبأال.ًاليدبكنعلبقتالةلداعلاةيملاعلا
نمرظتنتفيكف؟ريثكلالاملاكلذليبسيفتلذبولو
ينإِعوهص؟ميثألائطاخلاتنأوكرربتنأهللاةمكحم
ملاننألنيمألاريغليكولاكلذهلمهأاملمهتالنأكحصنأ
هريبدتربدهنكلنيبئاتلانمناكوهديسىلإعجرهنأعمسن
نإكيلعريشأفانأامأ.ميكحلاريبدتلاهنأنظيناكيذلا
النأنيدلاموييفوكترخآيفركفتنأتأدتبادقتنك
نوكتالكلذتلعفنإوكنألكصالخلقيرطيأعرتخت
الوًالاحهللاىلإعوجرلاوةبوتلايفئدتبا.نيحجانلانم
كبريفدجتكنأنيقيوةقثىلعنكو.نيددرتملانمنكت
نيدلامويلكلاملاولداعلاناّيدلاهنوكعمهنأل.نيعمريخ
ةمئادهتمحريذلانيمحارلامحرأوهوبحملاهلإلاىلاعتوه
ملودلويملودليمليذلادحألادحاولاهللا.نيدبآلادبأىلإ
يفعماجلاورهوجلاوتوهاللايفدحاولادحأؤفكهلنكي
ىلاعتهنإ.ميكحلاهلإلاوهوصالخلاقيرطربّددقميناقألا
نمتاكلتممولاومأنمتاقولخملاعيمجنأىأردق
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الًاعمنيعمتجمةكئالملاعيمجنأىأروتابنوتاناويح
مهتلاكوباولخأنيذلارشبلانمدحاوصالخىلعنوردقي
الإىلاعتهنمناكامف.نيدتعملانمهللاةعيرشىلعاوناكو
دنالرشبلانيبهلسيليذلاميظعلاصالخلاكلذربدنأ
دقهنألريهشلاملاعلاهكرديالوةفسالفلاهمهفيال.ريظنالو
وهنملكولافطأللهنلعأوءاملعلاوةفسالفلانعهافخأ
دارأونيعمجأرشبلاصلخينأدارأهللانإ.ميلسبلقاذ
رربتينأنكمياليذلالدعلابلاطمنيبعمجينأ
فأرتنأديرتيتلاةمحرلابلاطموميثأدتعميأهبجومب
.نيمعنملانيصلخملانماونوكيلنيدتعملاىلعقفشتو
هللادنعناكيذلاةملكلاوهيذلاميناقألادحألسرأف
ناكوناكنبءيشلكوهللاناكيذلاوميناقألادحأناكو
.نيقلاخلانم

اهراتخادقيتلاةكرابملاميرمهبهللارشبدقةملكلااذه
.نيملاعلاءاسننعاهافطصادقواهنمةملكلامونقأسنأتيل
ريصينأفكنتسيملولزانتدقميناقألادحأهنوكعميذلاو
هلذبوهافوتدقهللانإ.نيملاعلابرماكحأذفنيوًادبع
نأررقيذلاميثأئطاخلكصلخيهبونيعمجأانلجأل
نيبنذملادحأكهيلعمكحدق.نيعتسيهبوهللاىلإعجري
لدعلابلاطمىفونأدعبو،ميثألامرجملاكهيفمكحلاذفنو
يفناكونفُدونيتيملاناكوحورلاملسأولمكأدقلاق
اولوقينأنيدتعملادوهيلالعجامكلذ.نيدقارلانمربقلا
نأمهنعباغدقونيتيملانموهوهرمأىهتناوهانلتقاننأ
ىلعًارصتنمربقلانمماقهنإ.نيلتاقلابمهوسيلوهافوتهللا
نموهوهللانيمينعًاسلاجءامسلاىلإعفتراوتوملا
ًايدافوًاصلخممهلهوذختاهباونمآنيذلاعيمجنأونيبرقملا
نينمؤملانمهباوسيلنيذلاوهباورفكنيذلاقوفنونوكي
.نيدبآلادبأىلإ

نيملاعلابرهللاهدعأيذلاميظعلاصالخلاوهاذه
نأنييراوحلاهلسرحيسملارمأدقوميثألائطاخلاهبصلخيل
يعددقونيملاعلاوممألاعيمجلةميظعلاىرشبلاهذهاوثبي
عمجأملاعلاىلإاوبهذامهللاقكلذلليجنإةراشبلاهذه
صلخدمتعاونمآنملكاهلكةقيلخللليجنإلاباوزركاو
نأيللوقتدق.نيمدانلانمنوكيونادينمؤيملنمو
نمؤأفيكفنيكردملانمهلتسلوبيجعصالخلااذه
بيجأف؟نيقيوناميإهبيلنوكيفيكوهكردأالصالخب
ةيآلعُجكلذلسانلالوقعهكردتالصالخلااذهنأ
لجألءاودلالوانتتالنأرذعكللهفسانلاعيمجلةمحرو
رسلايفهنمنّوكاموهبيكرتمهفتالكنوكءافشلاوةحصلا
لوقتوهايإكاطعأيذلابيبطلابًانمؤمهلوانتتالأءافخلاو

يذلانيملاعلابرهللاقدصتالكارأيلام؟ءافشلاهللاىلع
يذلاميركلاصلخملااذهكللوقيوءادفلاوصالخلامدق
.ميظعلاحبذلابهيلإريشأ

نيذلاةاطخلاهبررحييكلهللاهنّيعدقيذلانمثلااذه
اونوكينأمهلعجوةايحلامهبهووةحلاصةرخآمهلهللادعأ
نعرّفكيوكبونذرفغيهنألصلخأوهبنمآ.نيمعنملانم
مهتعمسنإمويلا.نيحلاصلاراربألاعمكافوتيوكتائيس
مهللاكركشن.نينمؤملانماونوكومكبولقاوسقتالفهتوص
ًابولقانطعا.سانلاعيمجلهمدقتيذلاصالخلااذهلجأل
نمكلنوكننأواناياطخىلعًانزحةيكابًانويعوةبئات
ةقئافلاكتبحموميظعلاكصالخضفرنالنأونيقدصملا
تنأوءانمأريغءالكوانكاننألانلثم.اهنوقحتسيالسانأل
تعضوتنأوةلاضلامنغلاكانللضدقوةبحملاهذهبانتلباق
برايكلًاركشوًادمحميظعلايدافلاكلذىلعاناياطخ
.نيمآنيملاعلا
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ًادجهيلعًايساقهديسناكوهديسلدبعتسمدبعناك
دارأوًاليوطهسفنرمأبركف.نيمولظملاءاسؤبلانمناكو
ةليبقىلإبرهينأمزعوميظعلاملظلااذهنمصلخينأ
راسو.ريبكرهنمهنيبلصفيناكونيرواجملانممهلتناك
.نيحباسلانمناكوهيفصاغورهنلاكلذوحنًاعرسم
هلنوكينأدارأوًاباشنوًاسوقلمحيناكوهديسهبقحلف
ىلإلصونأىلإًابهاذرمتسافدبعلاكلذامأ.نيلتاقلانم
نمهبناكفديعبنمةليبقلاريمأىأرورخآلائطاشلا
عنتمييكلهديسىلإًاريشمهيديريمألادمفنيريجتسملا
نمناكامنكل.نيحدعبهرمأيفرظنيسوهلتقنع
همدناكوريمألايديباصأفةباشنبىمرنأّالإهديس
مدهررحتببسناكودبعلاررحتذئدنع.ليسيويرجي
.ريمألاكلذ

وهوميجرلاسيلبإلتدبعُتسادقكّنإئراقلايخأ
تنكفنيملاعلابرهللايصعتلكاوغأفميئلوساقديس
نيملاعلابرةعيرشترسكونيمألاريغليكولاكلذ
هللاىلإنكوبتوفخ.نيدبعتسملانمسيلبإلترصو
كلدعأدقميناقألاثلثملاهللانأفرعاونيدئاعلانم
ملوًادسجراصيذلاسنأتملاةملكلاكلذوهوأجلم
نمكلنوكيلًادسجذختيوًادبعريصينأفكنتسي
لاملابوأةميركةراجحبكدفيملهللانأملعاو.نيدتفملا
صلخاونمآ.ميركلامدلاكلذبكادتفادقامنإريثكلا
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مهللاميقتسملاطارصلاىلإهللاكدهيلنيمعنملانمنكو
.نيمآفنيمآ

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