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ةريخألاةلاسرلا-١

ةيناثلايفيدنلوهباشهاندأةلاسرلاهذهبتك
يف،هقافرنمةثالثعممدعينألبق،هرمعنمنيرشعلاو

ةيناملأةمكحمنمرداصلامكحللًاذيفنت،١٩٤٢ةنسطابش٢٧
ادنلوهنمبرهلامهتلواحملجأل،١٩٤٢طابش١٣خيراتب
.ىمظعلاايناطيربيفةرحلاةيدنلوهلاتاوقلابقاحتلالل

،زيزعلايدلاو

نكلو.ةلاسرلاهذهكيلإبتكأنأ،بعصلانملهنإ
دق،ةيناملألاةيركسعلاةمكحملانأبًاملعكيطحأنأيلع
.ًادجةديدشةبوقعاندضتظفل

كلذدعبمث.ًالوأكدحول،هذهيتلاسرأرقالضفت
تبتكامل.تاطايتحالانمريثكلاذاختادعب،يتدلاولاهأرقا
انيلعموكحمهنأبًاقبسمملعأتنك،طابش١٤يفكل
نأيتياغو،كربخأيكلةعاجشلايلنكتملنكلو.توملاب
اهتأطونمففخأنأ،لقألاىلعوأ.ةمدصلاهذهكبنجأ
.بحملاكبلقىلع

.ًاريثكتيلصيننأب،صالخإبكللوقأنأعيطتسأ
.دواهلكةرظنبتوملالباقأسيننأب،مزاجلاديكأتلايدنعو
يتقثهيفعضأيذلا،حيسملاعوسييفديجمدنسيلو
.ىرخأةرمةلماكلا

،زيزعلايبأ

يفيليقابلاتقولاف!توملامكحانيفذفنيسةهينهدعب
نميللسرُأ،ديجممالسبعتمتأيننكلو.ًادجريصقةايحلا
.هللا

ةملكلقتملأ.ينايكألمدقو،ًادجقيمعمالسهنإ
لَمُّبَّـرلٱُنوُكَيَو«:هللا

ْ
لِلًأَج

ْ
لَمِ.قِحَسْنُم

ْ
يفًأَج ِ.قيِّـضلٱِةَنِمْزَأِ

لٱَكْيَلَعُلِكَّـتَيَو
ْ

اَيَكيِبِلاَطُْكْرتَتَْملَكَّـنَأل.َكَمْسٱَنوُفِراَع
.)١٠-٩:٩رومزم(»ُّبَر

،تومللدعتسمانأوّ،يفهروضحبيوقروعشيدنع
نأًاديجملعأانأ.كلةيزعتببسيتداهشنوكتنأوجرأ
نأملعيهللاو،ةايحلارجفيفاننأانزايتمانكلو،بيهررمألا
يهاممءوسرثكأ،كلةبسنلابةبسانملانأنظأ.قحانتيضق

هنأبنيقيلاءلميلو،ياياطخلكببرللتفرتعادقف.يل
ءودهلامتأيفانأًاضيأو.حيسملامدلجأل،يلاهرفغدق
يفةقثلاكلنكتلو،كبتال،زيزعلايبأاي.ةلماكلاةحارلاو
ءزرلااذهلمحتتيكل،ةوقلاهلأسأو.انأيلامك،هللا
.ميلألا

،نونحلايمأ،يمأاي

تبكترادقتنكنا،ينعيحفصا.كقناعأينيعد
.ةعاجشوةيوقينوك،يتبيبحاييكبتال.ءاطخألاضعب
.ارولةديسلاكةديحوتسلتنأ.نورخآدالوأكليقب
.هللادالوأنمةلئاعلايفًاعيمجاننأل،ةيدبألايفلباقتنس
.سيككدلونمةراحةلبقًاضيأ

يفنكسييذلاناميإلايفّوقت.ًاضيأينحماسيبأ
عيطتسناننألهللاركشأ.يمأردصيفنكسيامك،كردص
.انلرفغهنأماتلاديكأتلانأو،انلمشتهتمعننأب،ناقيإلا
!هتئيشمنكتل

اونوك.ًاعيمجمكييحا،نايفو،لياو،بيبو،ناجايمتنأو
،ًامئاداونمآ.ةعاجشلااولانتيكلاولصو،ءايوقأًاضيأمتنأ
هنأببرلايفاوقثو.عوسيانبرةفرعميفو،ةمعنلايفاومناو
اولبقتو،نيدلاولابنيراباونوك.ًانسحءيشلكلمعي
،راغصلاةوخإلااوفطال.ةراحلاسيكمكيخأتالبقوتايحت
،مكنمدحاولكلتايحت.عوسيباونمؤينأًاضيأمهوملعو
لجأل،يقافرركشأيننإ.نيلحارلاةعبرألانحنانلَبِقنم
.اذكهًاضيأمتنأاونوكف،ناعجشلكنحن.يلعمهفطع
امأ،داسجألاىوسانماوذخأينأنوعيطتسيالانتاضقنإ
بجيةقيقحلاهذه.ردتقملاهللايدينيبةعيدويهفانسوفن
دقحنكيال.هللاابنونمؤملامتنأمكل،ةيفاكةيزعتنوكتنأ
نيديسهللانأًاملاع،دقحنودبتومأانأف،مكبولقيف
.لدعلابعيمجلا

.سيك،ىهتنملاىلامكبحم

،ميركلاءىراقلااهيأ

توميفيكملاعللرهظأدق،عاجشلاباشلااذهنإ
ةءولممهسفنتناك،هيفتوملامكحذيفنتليبقف.يحيسملا
هيرتيكلهلتحتفت،ءامسلاباوبأنأدبالو.هللامالسب
ةعاسلايف،اهتعورلكبهلتدبتهذهو.ةيدبألاباوث
،ديجملوحتهلثدحدقل.ضرألاىلعهتايحنمةريخألا
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:١يبليف(.لضفأكلذو،حيسملاعمنوكيلًاقلطنمناكهنأل
٢٣(.

كلذل.ةيطخلايهيتلا،توملاةكوشبرعشيملهنإ
َنْيَأ«:سلوبميظعلاداهجلالوسرعمفتهينأعيطتسي
ىلوألاسوثنروك(»؟ُةَيِواَهاَيِكُتَبَلَغَنْيَأ؟ُتْوَماَيَكُتَكْوَش
.دجملاديعص،ةكربلاديعص،تاوامسلايفهنإ.)١٥:٥٥

الهللاو،هوسنينأنوعيطتسيالمهنأل،هوسنينلهووذو
مهيلإاهبثعبيتلاةلاسرلاهذهنوعضيدق.هوسنينأديري
،ىرخأوةنوآنيباهنوجرخيسمهنكلو.مهتاظوفحميف
نكلو.ةرملكيفنوكبيسمهلعل.رخفلكباهوأرقيل
هيفيذلا،مويلاكلذةرظتنم،قوفىلإرظنت،مهناميإنويع
نلثيح،ءادعسلاناكم،بآلالزانميفعيمجلايقتليس
.دعباميفقارفنوكي

اهلايو!ميظعرمأنمهلايف،ًاصلخمناسنإلانوكينأ
!ةمعننم

!بابشلانسيفنوتومتمكنأاوبه،ءازعألايئاقدصأاي
؟ذئدعبنوكياذامو

اذامو!ضرألاىلعمكمايأرخآوهمويلااذهنأاوبه
؟ذئدعبنوكي

؟ذئدعبنوكياذامو!ةعاسلاهذهيفنوتومتمكنأاوبه
.مكراكفألًاعوضومةيدبألااولعجتنأ،هللاةفأربمكلأسأيننا

يف«:تارابعلاهذهسدقملاباتكلايفأرقن لِتِ
ْ

ِماَّـيَألٱَك
لِلاَّـيِقَزَحَضِرَم

ْ
ُّيِبَّـنلٱَصوُمآُنْبُءاَيْعَشِإِهْيَلِإَءاَجَف،ِتْوَم

الَوُتوُمَتَكَّـنَألَكَتْيَبِصْوَأ:ُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه:ُهَلَلاَقَو
.)٣٨:١ءايعشأ(»ُشيِعَت

نأبجياذهل،مكصلخينأدعتسمبرلانأاوركذت
.ءامسلاىلإاوبهذتنأاوردقتيكل،اوصلخت

اوثحبتنأمكيلعسيلهنأل،هللادمحلاوركشلااومدق
قيرطلااذهو،صالخللقيرطدجويهنأل.قيرطلااوفرعتل
ُقيِرَّـطلٱَوُهاَنَأ«:لاقيذلاعوسيهنإ.ليجنإلايفنلعُأدق
حلٱَو
ْ

حلٱَوَُّق
ْ

ليجنإلا(»ِيبالِإِبآلٱَىلِإِيتْأَيٌدَحَأَسْيَل.ُةاََي
.)١٤:٦انحويبسحب

ىلإيدؤملابابلااوفرعتل،اودهتجتنأمكيلعسيلو
اَنأَ«»:لاقيذلا،عوسيوهو،دحاوبابدجويهنأل.ةايحلا
لٱَوُه

ْ
ُِدَجيَوُجُرَْخيَوُلُخْدَيَوُصُلْخَيَفٌدَحَأِيبَلَخَدْنِإ.ُباَب

.)١٠:٩انحويبسحبليجنإلا(»ًىعْرَم

هنأل،طيسولانعثحبلايفاوّدجتنأمكيلعسيلو
ِهللاٱَْنيَبٌدِحاَوٌطيِسَوَوٌدِحاَوٌهٰلِإُدَجوُيُهَّـنَأِ«:بوتكم
ملٱُعوُسَيُناَسْنِإلٱ:ِساَّـنلٱَو

ًةَيْدِفُهَسْفَنَلَذَبيِذَّـلٱ،ُحيِسَْ
جلٱِلْجَأل

ْ
.)٢:٥ةيناثلاسواثوميت(»ِعيَِم

ةديحوةراّفكدجويهنأب،سدقملاباتكلاانملعيو
:زيزعلاباتكلايفأرقناذكه.حيسملاةحيبذيهو،ةيطخلل
خلٱِنَعَمَّـدَقاَمَدْعَبَف)عوسييأ(اَذٰهاَّـمَأَو«

ْ
ًةَحيِبَذاَياََط

ٍدِحاَوٍناَبْرُقِبُهَّـنَأ...ِهللاٱِنيِمَيْنَعِدَبَألٱَىلِإَسَلَج،ًةَدِحاَو
ملٱِدَبَألٱَىلِإَلَمْكَأْدَق

.)١٠:١٢،١٤نييناربع(»َنيِسَّـدَقُْ

ةحيبذبءادفلالمكأحيسملاعوسينأىرخأةملكبو
كلذل.هللالدعىضرأوبيلصلاىلعاهمدقيتلا،هسفن
هبنمؤينملكحنميو،مامتلاىلإصلخينأهدحوهنكمي
.ةيدبألاةايحلا

ةعيرشللًاقفومكئادفلجألنيمثلاهمدىطعأدقل
ِسوُماَّـنلٱَبَسَحُرَّـهَطَتَيًابيِرْقَتٍْءَيشُّلُكَو«:ةلئاقلاةيهلإلا
َحتالٍمَدِكْفَسِنوُدِبَو،ِمَّـدلٱِب

ْ
:٩نييناربع(»ةَرِفْغَمُلُص

ملٱَعوُسَيُمَدَو«...)٢٢
هَطُيِهِنْبٱِحيِسَْ

»ٍةَّـيِطَخِّـلُكْنِماَنُرِّـ
ٍدافكحيسملاعوسياولبقا.)١:٧ىلوألاانحويةلاسر(
.مكلًالزنمءامسلانوكتف،صلخمو

.هتيببيدنجلاملحي،برحلاةحاسيفهدوجوءانثأيف
رايطلاو.لزنملابراحبلاركفي،جاومألاببخاصلارحبلاىلع
ركفياممهأنكلو.نينحلكبهتلئاعبركفي،وجلابقلحملا
.حيسملاعمنوكيلقالطنالاوه،نمؤملاهب

دق،مويلاتومتدق.بيرقتوملانإ،يخأايركذت
ءاقللدعتسمتنألهف.روطسلاهذهأرقتتنأوتومت
؟كهلإ

ألميتوملاركذلعلوأ،توملاركذمامألملمتتكلعل
نأوأ،توملاريغءيشكانهنكيملول؟اذاملف،ًابعركبلق
مكلو.ًائيشىشختنأكلناكام،توملابيهتنيءيشلك
َدْعَبَّـمُثًةَّـرَماوُتوُمَيْنَأِساَّـنلِلَعِضُواَمَكَو«:لوقتهللاةملك
ةقفشال،ةبيهرةنونيداهنإ.)٩:٢٧نييناربع(»ُةَنوُنْيَّـدلٱَكِلٰذ
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لٱَوُهٌفيُِخم«:أرقناذكه.اهيف
ْ

يفُعوُقُو حلٱِهللاٱِيَدَيِ
ْ

»ِّـَي
.)١٠:٣١نييناربع(

تايروطاربمإلااهنمفلأتتتناكيتلابوعشلايهنيأ
ًاعيمجمهنإ؟نامورلاونانويلاو،سرافويدامو،لباب.عبرألا

!ةيدبألايف

؟ةينامورلاةيروطاربمإلااورحدنيذلا،ربربلالفاحجنيأ
لايجألااهتفلخيتلا،ةريبكلاةيبوروألاممألاتالتكتنيأ
؟ةرضاحلا

!ةيدبألايفًاعيمجمهنإ

؟ملاعلااذهحرسمنعاوباغنيذلامهنيأ

!ةيدبألايفًاعيمجمهنإ

؟نوبهاذمهنيأىلإ،نآلاضرألانؤالمينيذلاءالؤهو

!ةيدبألاىلإ

نيذلانكلو.ةيدبألانممهبرقت،رمتةظحللكنإ
.نوصلَخمامإو،نوكلاهامإمه،ةيدبألانولخدي

؟كتيدبأيضقتسنيأف،نآلاتمنإتنأو

هججحتراهنا-٢

،هللاةملكباهجوزىلإثدحتأنأ.سةديسلاينتلأس
لماعتلابصتخياميفهرظنتاهجوىلعينتعلطأنأدعب
اهنأرادقمب،ةيبلسلاهئارآبثبشتمهنأبينترذنأمث.هللاعم
ةلاحلانمهجرخينأثيدحيأعيطتسينأيفًاريثككشت
.اهيلإراصيتلاةئيسلا

.هيفنانكسييذلاتيبلاةهجاولتحي،هرجتمناك
يتأينأاهجوزتجرو.سةديسلاتبهذ،تئجنيحو
.يتلباقمل

تثداحتنأيلقبسهنأل،جوزلالاق،كلذلموزلال-
مهدنعاملكبًاملمتحبصأىتح،نيديدعنيرشبمعم
.مهتاهرتعامسيف،يتقوةعاضإديرأالانأو.مالكنم
.ينجعزتةرايزلاهذهف،لكلاقوفو

،هللالاجرنمًايأتلماعنأكلقبسيملنكلو-
عمضراعتتيتلا،ةعيظفلاةروصلاهذهبكوملكنيذلا
،كملكييكلينفديسلاتوعددقانأواميسال!ةسايكلا
.هتلباقمتضفرنإ،ديدشيزخيبقحليسو

ةؤلؤلتناكاهنأل،اهمرتحيوهتأرمابحي.سديسلاناك
لزناذكهو.اهّرسياملكعنصينأ،ًامئاددويناكو.ةنيمث
.تبحسنامث،هللالجرىلإهتمدقف،اهتبغردنع

لوخدللءيجأملانأ،فطلبهلتلق.سديساي-
،يلإثدحتتنأتئشنإنكلو.ةيبغتاشقانميفكعم
يتلالكاشملاضعبلحيفكتدعاسمعيطتسأنأوجرأف
هذهتلق.ًايصخشاهتهجاونأ،يلقبسدقذإ.اههجاوت
ملو،هريراسأتعملف،ةيدوةجهلبوفطللكبتارابعلا
:لاقوحيرتسملاةسلجسلجنأثبلي

اننيبثيدحلاةلاطإلًاموزلىرأتسل،ينفديساي-
لمعتستيتلا،ججحلاىلعاندتعادقف.عوضوملااذهلوح
عضبيفكللوقأنأيننكميثيحب،ثاحبألاهذهلثميف
لوبقنعمجحأينلعجتيتلاتاضارتعالالك،قئاقد
نظأو.ًاقلطماهلحأنأعيطتسااليتلاو،ةينيدلادئاقعلا
نأملعاو.يلاهيطعتسيتلا،ةبوجألاًاقبسمفرعايننأ
اذإنكلو.ينعنقتنألاحيأباهنكميال،ةبوجألاهذه
.يتاضارتعابكيلإيلدأنألدعتسمانأف،تئش

.لاقف،لعفينأهتوجرف

ناميإلاىلعًاضيأقفتنو،هللادوجوبنمؤنانالك-
هنأبنمؤنكلذكو.ةدودحماللاهتردقو،هتمكحو،هحالصب
وهامو،حيحصوهامنيب،زييمتلاحورباندوزانقلخاّمل
.لطابوهامو،قحوهامنيب.طلغ

.هلتلق،ًامامتحيحصاذه-

نم،انليذلاروعشلااذهضراعينمناكايأنذإ-
؟يعمقفتتلهف،هللانمنوكينأنكميال،قحلاةهج

!ديكأتلكب-

،ًاحلاصو،ًاميكحو،ًالقاعسيلاملكنأبًاضيأنمؤن-
.هللانمسيل

ةريخألاةلاسرلاهججحتراهنا-٢
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!حيحصاذهنإ،لجأ-

،ملّعيسدقملاباتكلانإ.سديسلافاضأ،نآلاو-
انيتأاننأىرخأةملكبوأ.ةئطاخةعيبطيفانقلخهللانأب
يأعنصىلعرادتقاانلسيلو،ةاطخنحنوملاعلااذهىلإ

انتعيبطمغر،هللاهعضويذلاسومانلاقفواذهو.حالص
عضوكلذعمو.ريخلاعنصنعًامامتةزجاعلاةئطاخلا
،نيحلاصنوكننأبانرمأو،سدقملاهسومانلةعاطلاانيلع
راذنإعمكلذبانرمأيو.انكممسيلاذهنأبهملععم
.لعفنالانكنإ،يدبألاباذعلاب

له.ًاضرتعمهلتلق؟سدقمباتككدنعله-
؟اذكهملّعتيتلاةيباتكلاصوصنلاىلعينلدتنأبحمست

نأىلعقفاوتالأ.سديسلاباجأ،كلذلموزلال-
؟اذكهملّعيسدقملاباتكلا

.اذهكميلعتباقالطإنمؤأالوقفاوأالانأ-تلق،الك-

،هدافمًاميلعتهللاىلإبسنيسدقملاباتكلانكلو-
.مدآداسفانثروةعيبطلاباننأو،هتيرذتقحلمدآةيطخنأ
ةبسنلابنكلو.يدبألاةنونيدلامكحتحتانحبصأيلاتلابو
رفسيأيفوأ،اذهلاقيذلانمفرعأل،ًاريثكمتهأال،يل
هنأل،هللانمسيلميلعتلااذهنأبًامامتملاعيننأل.دجوي
.بنذملاورابلاةهجنممواقياليذلايموهفمضقاني

لقنكلو،اذكهركفأًاضيأانأو-هلتلق،ًادجًانسح-
.دئاقعلاهذهملّعييذلاوهنميل

،)مسيشتاكلا(يسنكلاميلعتلابدهشتسيحارذئنيح
:لاحلايفهلتلقف

.سدقملاباتكلاوهيسنكلاميلعتلانإ-

دقل؟ًايخيشمًاسقتسلأ:ًادتحملاق؟نذإفيك-
باتكلارابتعاوناطلسكرظنيفيسنكلاميلعتللنأتننظ
.سدقملا

باتكلانعملكتننحنف،هلتلق،يقيدصايالك-
هذهنأبينعنقتنأكرودقميفلهكلأسأانأو،سدقملا
؟سدقملاباتكلايفةدراواهتحرشيتلادئاقعلا

باتكلايفةدراواهنأركنتله.سديسلالاق!هوا-
يذلافقوملااذهذختيًايخيشمًاسقرأملانأ؟سدقملا
!تنأهتذختا

:ًالئاقدرطتسامث

اوبوتينأبسانلارمأي،سدقملاباتكلانأملعأانأ-
.نكممريغاذهنأبملّعي،تقولاتاذيفو.اوعيطيواونمؤيو

.ديدجنمهتلأسف

؟اذكهملّعييذلاصنلاىلعينلدتنأكلله-

ىلعتضرتعاف،ةسينكلاميلعتبدهشتساديدجنمو
:لاقذئدنعو،هتقيرط

لجألالإتميملحيسملانأبلوقيسدقملاباتكلانإ-
ريغونيراتخم،سانلاعيمجرمأيوهفكلذعمو.نيراتخملا

اذهنإ:فاضأمث.نوكلهيمهعيمجف،اونمؤينأب،نيراتخم
.ةلادعلليموهفمضراعيميلعتلا

:مزحبتلقف

نمسيلهلوقتامف.مهفءوسيناعتكنإ.سديساي-
.سانلاديلاقتنموهلب،سدقملاباتكلاميلعت

هربصاميفيرظانمفته؟نمؤتاذامبيللقنذإ-
.ءاهتنالاكشوىلع

:هلتلقف

،يلإيغصتتنكناو.رمألاكلحرشأنأدعتسمانأ-
اميف،يرظنةهجوهلتطسبمث..نمؤأاذامبكللوقأ

نودب،ءيشلكوتللكردأف.ليجنإلاوسومانلابصتخي
امنأل،هججحتراهنانمزلانمةعاسلالخيفو.ةبوعص
ةبسنلابًابيرغو،هعمسىلعًاديدجناك،هلهتطسب
.هلهتلقامبًايلكًامامتهاىدبأ،كلذعمو.هميهافمل

،حيسملاعوسيمدباياطخلانارفغنعتملكتنيح
تددشمث.سانلاعيمجلنارفغلايطعيهللانأ،هلتنيب

ةريخألاةلاسرلاهججحتراهنا-٢

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



ةيرحىلعو،ءادفلاةيلعافو،داعبأو،فدهو،ةعيبطىلع
.صالخلالوبقيفناسنإلا

ًايغصم،ًاتماصتقولانمىقبتاميف.سديسلايقب
،هسفنيفاهرثأتثدحأةملكلاو.هنايكلكبيتاملكىلإ
ىلعهسأرىلدو،هيديبهجوىطغًاريخأو.ًائيشفًائيش
هنأرادقمبًاديدشهلاعفناناك.دوجسلانمعونيفهيتبكر
،تقولالطيملو.ءادربلانمةبههتسمنمكفجتريحار
نود،ناكملاترداغمثتبصتناف.رمهنتهعومدتيأرىتح
نمؤيسهنأتعقوتف،مطحتدقهبلقناك.ةملكبظفلتأنأ
مّلس،ةفرغلانمجرخينألبقف،ًالعفلصحاماذهو.ًالاح
.يدافلاعوسيلهتايح

ًانلعم،ةسينكلاسرجعرق،نمزلانمةرتفبكلذدعب
كانهو،ةداعيلامكتبهذف.ةالصللعامتجالاتقو
ريراسأىلعتظحالدقو.سةديسلاوديسلاتدهاش
،ةميظعتالاعفنالةسيرفناكهنأىلعلديام.سديسلا
نأهتداعنمناك.ًامداقهوأرنيحاوشهدروضحلاعيمجو
ىلإهئيجمنكلو.دحألامويةيدبعتلاتاعامتجالارضحي
ةبسنلابًاديدجًائيشناك،عوبسألاطسويفةالصلاعامتجا
عيمجلبقتدقف،تاظحالملانماريثكتيدبأيننأعمو.هل
.ةيباجياحوربيتاظحالم

وهاميفهنأبهتأرماينتربخأ،نمزلانمةدمرورمدعب
ىلإىشالتيتنامأمدعنإ:لاق،ةالصلاعامتجانمدئاع
امركذتعيطتساالو،يرداتسل؟فيكمكلوةعجرريغ
مونتابسنميسيساحأتظقيتساامدنع،يللصح
.توملا

ريغناسنإلانوكينأ،تاقامحلادشأنملهنأىرأتنك
تنكيتلا،ججحلايفميقلاضعبدجاويننأبنظأو،نيمأ
عميتلباقملالخيلثدحاممهفأملنكلواهمدختسأ
يعدنمك،هعميراوحيفتنكيننأيلليخي!ينفديسلا
قرطلاعربأبديشيذلا،ةعئارلادباعملادحأصحفل
،ياضرلنتملهنمةيوازتدهاشنأامنكلو.ةيسدنهلا
املكنعيرظنًالوحم،قرخأفافختسابهنعتلوحتىتح
ماكحأعم،لعفلابتفرصتاذكه.ةردانعئاورنمهيف
.هللا

ةديقعلكلًادجًاضراعمناك.سديسلانأعقاولايف
،هررحقحلاوقحلافرعنيحنكلو،يدبألاباذعلابلوقت

لجأل،ةنونيدلامكحهيلععقينأقحتسمهنأهتأرماللاق
.هللاعماهبلماعتيتلاةقيرطلا

أدبمقنتعا،ةصلخملاةمعنلابهللاهدقفتسااملهنكلو
لجألهبهاوملك،هبهاومسّركو.ةرارحلكبحيسملا
دعبو.يحورلاشاعتنإلاراشتناو،هللاتوكلمدادتما
يمسىتح،ليوطتقوضميمل،ةسينكلابهقاحتلا
.ًاعفانًايحيسمناكهتومنيحىلاو.ًاسامش

ينفزلراشت

،ميركلائراقلااهيأ

ةطساوب،رومأللانليلحتوانريكفتيفأطخللةضرعانلك
ةمعنلالمعتنألبق،لعفي.سديسلاناكامك،قطنملا

رشنمو.ينفهللالجرعمهتلباقمرثأىلعهتايحيف
نأبميلستلانمًالدب؛انججحبهللاعملماعتلا،اناياطخ
َّـنَأل«:لاقيذلا،هللامامأفقتنأنكميال،ةدودحمانلوقع
.ُّبَّـرلٱُلوُقَييِقُرُطْمُكُقُرُطالَو،ْمُكَراَكْفَأْتَسْيَليِراَكْفَأ
يِقُرُطْتَلَعاَذَكٰهِضْرَألٱِنَعُتاَواَمَّـسلٱِتَلَعاَمَكُهَّـنَأل
.)٩-٥٥:٨ءايعشأ(»ْمُكِراَكْفَأْنَعيِراَكْفَأَوْمُكِقُرُطْنَع

يأترن،يرشبلاقطنملابهللاججاحننيحاننأةقيقحلايف
مثةنونيدللانسفنأضرعنكلذبو.يأترننأيغبنيامقوف
نالعإلجألهللاركشننأبجيمكلنكلو.صاصقلا
لٱَىلِإُهَنْبٱُهللاٱِلِسْرُيَْملُهَّـنَأ«:لئاقلاليجنإلا

ْ
لٱَنيِدَيِلَِملاَع

ْ
َ،َملاَع

لٱِهِبَصُلْخَيِلْلَب
ْ

اليِذَّـلٱَو،ُناَدُيالِهِبُنِمْؤُييِذَّـلَاُ.َملاَع
لٱِهللاٱِنْبٱِمْسٱِبْنِمْؤُيَْملُهَّـنَأل،َنيِدْدَقُنِمْؤُي

ْ
ليجنإلا(»ِديِحَو

.)١٨-٣:١٧انحويبسحب

،انميلعتلجألهبتكو،سلوبمهلملالوسرلاهكردأاماذه
يفْمُهَنيِذَّـلٱَىلَعَنآلٱِةَنوُنْيَّـدلٱَنِمَْءَيشالًاذإ«:لاقذإ ِ
ملٱ
جلٱَبَسَحَسْيَلَنيِكِلاَّـسلٱ،َعوُسَيِحيِسَْ

ْ
َبَسَحْلَبِدََس

.)٨:١ةيمور(»ِحوُّرلٱ

يفمهنيذلالكلةليزجةيزعتو،هنعربعيالزايتمالهنإ
لوسرلالقيمل.مهيلعنآلاةنونيدلانمءيشالهنإ.حيسملا
فقوُأدقهنكلو،مئاقماهتالاف،مهيلعماهتالانمءيشالنأ
.لطبُأو

ةريخألاةلاسرلاهججحتراهنا-٢
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دوجوماذهف،ةنونيدلاقحتسيمهيفءيشالنألقيملو
نوكيالفوسنكلو،هلجأنمنونزحيو،هبنوفرتعيمهو
.مهاياطخرتسومهمثإرفغهللانأل.مهكالهيفًاببس

جاعزناالوأ،مهيلعتاقيضالطوبغملالوسرلالقيملو
.ةدوجومنوكتدقاهلكهذهف،تاقيضلاءارجنممهضمي
نمنوبدؤيدقف.مهيلعةنونيدلانمءيشال:لاقهنكل
:١١ىلوألاسوثنروك(.ملاعلاعمنوناديالنكلو،برلا

٣٢(.

يتلا،ةمعنلالضفبيأ،حيسملايفمهنوكنمئشاناذه
يفمهنإ.هبمهداحتاىلعتلمعو،هبمهناميإعمتبواجت
يلونمنوظفحممهفكلذلو،أجلملاةنيدميفمهنأكو،حيسملا
يذلا،مهيماحمومهعيفشحيسملانأل.)٣٥:١٩ددع(مدلا
مهنأل،مهيلعةنونيدلانمءيشالًاذإ.مهرربيومهنععفادي
يفويل،يرافكلاهتومبحيسملاهمتأيذلاءادفلااولبقدق
.هللالدعبلاطم

هسالفإنلعأيذلايعانصلا-٣

ملكلذعمو.عمجأملاعلايفمسإلاروهشمًايعانصناك
ىلعكشوأةديدعتارميفهنأبفارتعإلانععروتي
.ًايداموًايحورسالفإلا

سالفإلاريفشىلإلصو،هرمعنمةرشعةسداسلايف
عفدناطيشلانكلو،يحيسمتيبيفتأشن:لاق.ًايبدأ
.ةركبملانسلاهذهيفانأورشلاقلازميفيب

نعفقوتتمليهو،ةمعنلابةصّلخمةنمؤميتدلاوتناك
يلنلعييكلًاليلوًاراهنهللاىلإةخراص،يلجأنمةالصلا
ءانثأيفف.ىدسبهذيمل،اهخارصنأودبيو.هتاذ
يتلاةلاسرلاتسم،هترضحيذلايشاعتنالاعامتجالا
ىلإتدعاملو.يريصميفركفأينتلعجو،يبلقاهتعمس
نأثبلأملو.منهجقيرطيفريسأيننأبترعش،لزنملا
.هللانودبشيعلايعسويفسيلهنأبتكردأ

ةياهنيفيلّرشبملالوقوهيريمضيفرّثأامرثكأو
.عامتجالا

؟هقدصتلهفًادعوكلعطقيكدلاوناكنإ-

.هلتلق،كشالب-

باتكلايفهللاهلوقيامقدصتنأديرتالاذاملنذا-
؟سدقملا

هللادجأنأىلعممصأينتلعج،ةريخألاتارابعلاهذه
دق،بيلصلاىلعهتومبعوسينأبنمؤأنأو.ليجنإلايف
.ينصلخ

هحوربيتأينأعوسيتلأس،قيمعريكفتدعبو
حرفبيبلقألتماًالاحو.يبلقيفنكسيو،سودقلا
كلتذنمو.لصحامبيمأتربخأوتعرسأف،صالخلا
اوظحال،يننوفرعينيذلالكو.يتايحىرجمريغت،ةيسمألا
.ينايكيفيقيقحلوحتدوجو

ةايحىتفلااذهشاع،نيثالثلاىلإةرشعةسداسلايف
مدخينألواحو.برلادالوأنمنيريثكلاةايحلةهباشم
قيرطيفريسيهنأظحالًاريخأو.ةرارحنودبنكلو،برلا
:لاقف.ًايحورسالفإلا

،يصلخمةمعنلمعلدهشأنأيلعهنأبملعأتنك-
توملاوةحربملامالآلالمتحايصالخلجأنميذلا
.لعفأيكلةأرجلايلنكتملنكلو.نيهملا

،حيسملامساىلإرارمتسابءيسيعنصملايفيليمزناك
ًادحأنأول:لوقأتنكيننأعمو.هليدصتلاأشأملانأو
كلذعموتكسأنليننإف،يتخأوأيمأىلعءوسلالوقي
تاميذلا،حيسملامسانيهُأنيحجتحاملوتكسدقف
!بيلصلاىلعيلجأل

تلأسو،يتفرغيفيتبكرىلعتوثجءاسمتاذيف
يكلهحورنمينألمينأو،يلذاختوينبجيلرفغينأهللا
تمقنيحو.ةعاجشبهلدهشأف،فوخلارابغينعضفنأ
.تبيجتسادقيتبلطنأبنيقيلايدلناك،يعوكرنم

هلتيدبأو،يحورلايدئاقىلإتبهذ،يلاتلامويلايف
اتبهذنيتللاّيتخأبةوسألسرمكباهذلايفيتبغر
.نيصلايفريشبتلل

لاق،ةالصلاوثحبلايفًاعماهانيضقةرتفدعبنكلو
:يل

ةريخألاةلاسرلاهسالفإنلعأيذلايعانصلا-٣
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نيصلخملامعألاجرىلإًاضيأجاتحيهللانأدكأت-
.ةصّلخملاهتمعنلنودهشيو،ةشرولايفهنومدخي

انتاقفصيفهللامدخأنأىلعتمزع،ةلباقملاكلتذنم
ةلاسرلايفهتمدخنعًاريدقتلقتالةروصب،انعنصميفو
.يلسرملالقحلايفوأ،ةيوعرلا

ميلاعتلًاقفوةمدخلاهذهةسراممىلعهميمصتيف
لجألهحابرأنمًامسقيعانصلااذهصصخ،ليجنإلا
هلامعأىلع،ةرهاظةروصبهتاكربقدغأهللاو.هللالمع
فسأللنكلو.ةيخسهاياطعتناكامرادقمبتمنيتلا
هصالخإنعفك،نينسعضبيضمدعبف!رمتسيملهنأ
راصىتح،ةيلاملاهلاوحأتروهدتف.ءاطعلالاجميف،برلل
:لوقيوهاهوسالفإلارطخيف

فظوأنأيفتركف،ةمداقلاةنسلليتاططخمدادعإيف-
اذهلو.هتددعأيذلاعساولاجمانربلاقيقحتل،يلاومألك
،تايلاسرإلاوةسينكلانعتادعاسملابجحأنأتررق
تادعاسمةيلاتلاتاونسلايفمدقأنأينيعمامأًاعضاو
.ريثكبيضاملانمرفوأ

ىتحةنسلاتضقنانأامو،ةئطاخقيرطيفريسأتنك
غلابمعفدأنأيلعناكو،ةمخضةيداصتقاةمزأانتهجاو
.ةمزاللاةلويسلابيتآنيأنمملعأنأنود،لاملانمةريبك

ًادهعتعطقو،يتنامأمدعبتفرتعاو،هللامامأتللذت
امبرغأو.اهبتمزتلايتلا،يروذنبيفأسًادعاصفيننأب
رومألاتداعو.تنسحتةيلاملايلاوحأنأوه،رمألايفرهظ
عناصملاامنيب.عيباسأةعضبلالخ،نسحلااهارجمىلإ
بنجتعطتستمل،يعنصمنمربكأيهيتلاىرخألا
.سالفإلا

!يهلإبيجعوهمك

؟ءيشلكيفانلكتمهلعجيف،ةبوعصدجناذامل

حيسملاعوسيلدهاشلااذهباذإو،نينسلاضعبترم
ةرمهئارجنمحبصيو،عيظفةرايسثداحلةسيرفعقي
.ةيدسجلاةينبلاديعصىلعكلذو،سالفإلابًاددهمىرخأ
:لاقدقف

انقيرطيفنييقيسوملاضعبةقفربانأويتجوزانك-
،ةميقتسمتناكقيرطلانأعمو.ينيدعامتجاروضحل
ةرايستءاج،راهنلاءوضيفهنأالإ،فيفخاهيلعريسلاو
.انترايستمدصو،ةينونجةعرسبقيرطلابهنت،هيلورفش
.نيترايسلاباكرنمةسمخلتقمنعمادطصالارفسأو
انخثأو،ةرطخروسكةدعبانبصأدقف،انأويتجوزامأ
لكمغر،يباوصدقفأمل.اندسجيحاونلكيفحورجب

انأ:ةريصقةالصيفبرلاملكأنأةصرفيلتناكو.ءيش
انأو.كنمحامسبالإعقيملريطخلاثداحلااذهنأبنقوم
.هللانوبحينيذلل،ريخللًاعملمعتءايشألالكنأبنمؤأ
نأبنقوميننإف،برلايديسايدصقلاملعأالتنكنإو
.ريخلللكلا

ًاقيقحناكةعاسلاكلتيفهللاروضحنأعقاولايف
بلطلاوهتلعفاملوأو.فوخيأبرعشأمليننأرادقمب
اندالوأبمتهينأ،حارجببصيمليذلا،انئاقدصأدحأىلإ
انكنإ،حيسملايفاوبرتييكلمهيلعرهسينأو،اندعبةتسلا
:لاؤسلااذهيرطاخيفرادًاضيأو.ءامسلاىلإقلطننس
.يلجألاذهنمرثكأملأتيصّلخم؟وكشأانأاذامل

لكبحرصأنأمويلايننكميو،انيفشهللاةمعنبنكلو
هنإو.يبعفشيهللانيمينعسلاجلاحيسملانأب،حرف
نضينل،اهتاجاححورلاوسفنلاودسجلايطعينأرداقل
.ةيلاملايرومأةهجنممامتهالابيلع

وأاذهيفسالفإلاهجاوتملأ،لوهجملايقيدصايتنأو
رتفتالوسأيتالف،كلاحهذهتناكنإ؟لاجملاكاذ
،اذهكًارابتخازوجننأًانايحأحمسيهللانأملعاو!كتمه
.هيلإةجاحيفاننأركذنيكل

باتكلايفلجسملادعولاكلذركذاف،ًاضيرمتنكنإ
هيلإلسوتلايفددرتتالنذإ."كيفاشبرلاانأ":سدقملا
.هدعوبهايإًاركذم،كنوعليتأييكل

يذلا،ءادنلااذهعمسانذإ؟تابوعصبرميملنم
ينتعيهنألهيلعمكمهلكنيقلم:سرطبلوسرلاهقلطأ
.مكب

ةطاسبلكبيأ،هابأنبالاملكيامك،كبراجتنعهملك
كيلإليميف،ةقثلكبهنوعرظتناو،هداشرإلًاقفولمعاو
هبتكو،دوادنيمنرملامامإّهربخاماذه.كتدجنىلإبهيو
َّـَيلِإَلاَمَفَّـبَّـرلٱُتْرَظَتْنٱًاراَظِتْنإ«:لاق.انلًاميلعتنوكيل

ةريخألاةلاسرلاهسالفإنلعأيذلايعانصلا-٣
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هلٱِّـبُجْنِمِينَدَعْصَأَو،يِخاَُرصَعِمَسَو
َْ

ِنيِطْنِم،ِكال
حلٱ
ْ

يفَلَعَجَو،ِيتاَوطُخَتَّـبَث.َّـَيلْجِرٍةَرْخَصَىلَعَماَقَأَو،ِةَأَْم ِ
.)٣-٤٠:١رومزم(»اَنِٰهلِإلًةَحيِبْسَتًةَديِدَجًةَميِنْرَتيِمَف

،نمؤملايقيدصاي

اهتأرقيتلاتافارتعالاءوضيفكسفنتفرعكنأدبال
نم،كتعاجشمدعنم،كروتفنمًالجختنكنإ.هالعأ
.برلامامتهانعديعبكنأىنعملاسيلف،كتنامأمدع
حبصتيكل،ةوقلاحوربكألمينأهلأساو،همامأللذت
!برلايفًاحرفوًاعاجشًادهاش

،ميركلائراقللةريخأةملك

تفقوتكلعل.امةيحانيف،سالفإلانمتيناعنماي
دمأذنمكريمضتوصتكسأو،هللااياصوظفحنع
.ةيناثمايقلاكعسويفف،يقيدصايلشفتال...ليوط
نأ.هتصقتأرقيذلا،لجرلااذهلاثمعبتتنأيفكيو
نوعوحفصلانتيكل،هللاكئاطخأبفارتعالايفهلاثمعبتت
.يحلاصلخملا

هتومبهنأبنمآمث.كاياطخلكبرقو،كعدخميفعكرا
،نارفغلاراظتنانودبلبقا.كنعاهعفردق،بيلصلاىلع
.حيسملاعوسييفهيلعلكتينملكل،هللاهبدعويذلا
،تعمسدقكتالصنأبقث،كعوكرنمضهنتنيحو
.ةايحلايفًاديحونوكتنلًادعاصفكنأو

يف:زيزعلايقيدصايهيفتسلفأيذلالاجملاناكايأ
هللانأركذا،كتحصيف،ةيداملاةايحلايف،ةيحورلاةايحلا

نعىناوتيالهناو،كتنحميفكبفأرتيوكيلعونحي
يفيِنُعْدٱ«:نيمألاقداصلاهدعوعمسا.كتدجن ِمْوَيِ
.)٥٠:١٥رومزم(»ِينَدِّـجَمُتَفَكْذِقْنُأِقيِّـضلٱ

نميناعتتناك،ةديسنأصصقلاىدحإيفءاج
الاهنأباهتاقيدصىدحإلتلاقف.ًادجةيساقفورظ
تناك،كلذتلاقنيحو.اهعمهللاقرطمهفتنأعيطتست
ءاطغاهنملعجتل،شامقةعطقزيرطتزاجنإكشوىلع
.ةداسول

نمةعطقلالوانتتيهوةقيدصلاتلاق،يعمسا-
موسرلارهظتثيحب،اهتبلقلمأتلانمةظحلدعبو.اهدي
.تدرطتسامث.لكشلاةحيبقاهيلعةزرطملا

اذاملمهفأالانأنذإ.انهًاليمجًائيشىرأالينإ-
.هذهكةيمهألاةليلقةعطقزاجنإل،ءانعلاتلمحت

كنأل.ةديسلاتلاق،رئاجلاكمكحيفةروذعمتنأ-
يرظنتنأكوجرأاذهل.ةزرطملاموسرلاافقىوسنيرتال
!رخآلاهجولا

هللاقرطىلإرظنلايف،طبضلابتنأهنيلعفتاماذه-
ةهجولانمكتايحرومأنيلمأتتكنإ.ةرئازلاتلاق،كعم
ريغكلودبتكعمهقرطنإ.هللايفةقثكلنكيل.ةئيسلا
هتمكحيفيقث.اهتزرطيتلاةعطقلاافقلثم،ةحضاو
ذئدنعو.كعمهقرطىنعمنيكردتهيفموييتأيسو،ىلاعت
.ًانسحريسيءيشلكنإ،نيلوقتس

قوفيذلا-٤

ةلآبةزهجم،ةيرصعةديدجةقشىلإ»ديز«ةلئاعلاتلقتنا
رودلايفةقشلاتناكو.ةيزكرملاةئفدتلاوءاوهلافييكت
يلغاشلكنمىلعأمهنأ»ديز«لآنظدقو.سماخلا
ةدرفنمتارجحدوجواوظحالامناعرسنكلو.ةيانبلا
.مهتقشقوفاهادحإو،ةلوغشمو

ملمهنأرهاظلاو.نوملعيالمهنإ؟كانهنكسيناكنم
.مهقوفنكاسلاباومتهينأاؤاشي

وأ،ًادجركابلاحابصلايفًاصوصخو،ىرخأوةرتفنيب
ًارداصقنتخمهبشًاتوصو،مادقأعقونوعمسياوناك،ةرهسلا
مهلببستلنكتملهذهلكنأالإ.ويدارلازاهجنع
ةرجحلايفلغاشدوجوبنوسحياوناككلذعمو.اجاعزإ
ناوأ،رضحدققوفيذلانا:ةبسانملابنولوقيو،ايلعلا
...بهذدققوفيذلاناوأ،ظقيتسادققوفيذلا

،ةيعامتجالاتاقالعلاةماقإنوبحيديزلآنكيمل
اوفرعتينأيفاوبغردق.ةعيبطلابنييلوضفاوناكمهنكلو
ملهنأىتح.كلذيفاوحجنيملمهنأريغ،قوفنيذلاىلع
يفوأ،ةيانبلاملسىلعهبيقتلينأمهنميألنستي
دوعصلاىلإمويتاذلوضفلامهبعفدكلذعمو.دعصملا
اوأرقدقو.همسالقألاىلعاوفرعييكل،هترجحبابىتح
مل،مسالااذهنأديب.امًامسابابلابةقصلملاةقاطبلاىلع
.مهلًائيشنعي

ةريخألاةلاسرلاقوفيذلا-٤
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ملمهنكلو،اوفرعينأيفةحلمةبغرمهدنعتناك
ىلإعامتسالابالإسيلو.جاتنتسالاباوأدبذئدنعواوحجني
عونلاكاذوأ،اذههنأنوحجرياوحار،ةديئولاهتاوطخعقو
.سانلانم

يتلاةئفلاكلتنمهنأاونظ،ًاقلطمهوريملمهنأامبو
.عابطلاظفو،رشبلانمرفانهنأوأ.اهرادرقعيفنكنكت
،يرسليمعهنأنظلاىلإاوبهذ،فرطتملاهضومغببسبو
همسانونراقياوحارمث.لقألاىلعيرحتلالاجردحأوأ
مهلامعأةبقارملانههنأبنودقتعيو،سوساجةملكب
ىلإجاتنتسالامهببهذ،نايحألاضعبيفو.مهتاكرحتو
؟يردينمو...ىرخأبابسألفختسمناسنإهنأبلوقلا

ناك،تيبلايفنوبخصيونوجضيراغصلاناكنيح
وأ.انعمسيقوفيذلانإ!هصنيلئاقمهنورهتنيمهودلاو
.قوفيذلاانوعدالإو،اوتكسا

درجممهفيخي،دالوأللةبسنلابًارابققوفيذلاراصاذكه
.ملسلاىلعهباوقتلينأاوهركمهنأ،اذهنعمجنو.هركذ
يفف،ةسردملاىلإبهذينكيمليذلاريغصلاوناجامأ
الجرعراشلايفىأراذإناك،قوسلاىلإهمأةقفارم
:اهلأسيوهمأبقصتلي،ًابروشم

؟قوفيذلاوهاذهسيلأ،اماماييلوق-

يذلانئاكلا،ديزةلئاعلةبسنلابقوفيذلاراصاذكهو
لكهلايحاوذختينأبجييذلاو،هنوبنجتيوهنوباهي
.تاظفحتلاوتاطايتحالا

ءاجنيح،دحأمويحابصيف،اوشهدناامدشلنكلو
!ًافورعممهلأسييكل،مهبابقرطوقوفيذلا

الو،ًارابقالو،ًايرسًاليمعنكيمللجرلااذهنذإ
ًائيلم،ًاسينأ،ًاشوشب،ايحملاليمجًالجرناكلب.ًاعبعب
.هتساردنمةريخألاةلحرملايف،باشبيبطهنإ،ةدوجلاب
نكيملهنأىتح.فطعلااهبوشيةجهلو،فطلبمهملكدقل
نيذلادالوألاو.هولخدألب،ةبتعلاىلعهوقبينأمهعسويف
حبصأف.باذجنابهنماوبرتقانأاوثبليمل،ةيادبلايفاورعذ
.ةظحللاكلتذنممهقيدص

تناكو.صصقلالمجأمهيلعدرسيفيكفرعيناك
مامتهابيظحًاضيأو.دالوأللةديفموةباذجهصصق

دسجلاءاضعأفئاظونعمهملكيناكنيح،رابكلا
.سانلااهلهبأينألقيتلا،ةيلخادلا

.ذقنمىلإقوفيذلالوحت،رشعملاولحلاقيدصلانمو
.هبناجىلإرهس،ًادجًاضيرموناجناكذإو،ءاسمتاذهنأل
نمهصلخينأعاطتسا،طيشنلاعيرسلاهلخدتةطساوبو
نعملكتيديزبألاناكامل،نيحلاكلذذنمو.توملانثارب
!شهدملهنا،انقيدصاذه،انقيدصلوقيناك،قوفيذلا

،ميركلائراقلااهيأ

؟هتمهفلهف،مهمزمرةصقلاهذهيف

ملكتأسيذلاصخشلاةنراقميفةغلابملاديرأتسل
هنعملكتأسيذلاصخشلانأل.ايلعلاةرجحلانكاسب،هنع
ةملكبهنعربعنو.هللاهوعدنيذلاكاذنملقأبسيل
.»قوفوهيذلا«

انتايحةجضيف،هيمدقعقوًانايحأعمسننحن
وأ.ينحننانلعجي،بعصفرظلالخيفكلذو.ةلقلقتملا

نمدجويالناكنإ،لؤاستلاىلعانلمحي،ثداحءانثأيف
؟لكلاقوفوه

ةينوفمسيفهناحلأىلإًاديجيغصننيحهارناننإ
ىقيسومك،ذئدنعاهعمسناننإ.هنيمياهتنوكيتلا،ةقيلخلا
انعماسمىلإلصتالاهتاعاقيإداكتثيحب،ديعبنمةيتآ
يفنكاسهنأالإًابيرقتءيشال؟هنعملعناذامنكلو
.يلاعألا

رداقلا،يلزألابآلاًاضيأىعديو،همساوهاذه،هللا
.ريثكلاءيشلاانللوقتءامسألاهذهنكلو.ءيشلكىلع

هذهلك؟هتاذنعفّرعيملاذامل؟عنصياذام؟وهنم
.باوجالبتيقبةلئسألا

نأعطتسنملاننإف،ةيماسوةيلاعانراكفأتناكامهم
هنإ.دعصملايفالو،ملسلاىلعالو،قيرطلايفال،هبيقتلن
.هيلإلصينأدحأعيطتسيالو،بجتحمهلإ

نّوكننأتاجاتنتسالابلواحنو،تاضارتفاضرتفناذهل
ةجردىلإريدقيلاتلابو،ميظعهنأملعناننإ.هنعةروصانل

ةريخألاةلاسرلاقوفيذلا-٤
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يلاتلابو،لداعهنأملعنو.همواقينأهنكميءيشالنأ
.مراص

تردصنيح،تانسملاتاديسلاىدحإتلاق،راذح-
!كاريقوفيذلانإ،راذح.تاوفهلاضعباهديفحنم

ىتحههجورّمحييكل،ةيفاكتناكتاملكلاهذه
هللانأاهدافمةركفرودتتناك،ريغصلاهسأريفو.نينذألا
،كصصاقأس:ةيساقةجهلبًالئاقو،ًاددهمهعبصإبهيلإريشي
.كصصاقأس

فوخيفشيعأتنك:هسفننعلاقديفحلااذهو
عضأتنكنيح،ءاسملايفو.ةنونيدلامكحنمرمتسم
لكنعنارفغلاهللالاسأتنك،مونللةداسولاىلعيسأر
.راهنلالالخرشنمهتعنصام

.يلاتلامويلايفةركلاديعأتناكيننكلو

يفانأوتملعنيح،ةديدشيتشهدتناكمكلو
نلعييكل،ضرألاىلإلزندقهللانأبةرشعةسماخلا
هبحامنإو،هنعيتفرعميفتناكيتلاهتواسقسيلو
.هفرعأنكأمليذلا،بيجعلا

،ءاقدصألااهيأ

.رابتخالاسفنديفحلااذهنوكراشينيريثكنأدبال
يفاهانملعتيتلاءايشألاضعبهللانعملعننحنف
لهجنامبرنكلو.ةينيدلاانتيبرتنمكلذدعبمث.انتلوفط
.ىلاعتهنعيساسألاءيشلا

قفاوتيالهنأملعنو.بلاطم،سودق،لداعهنأملعن
.رشلاعم

يفشيعننأانرودقميفسيلف،اذهملعناننأامبو
.انتيرحسسجتييذلا،يلوضفلاكلذهيفىرناننأل،ةحار
،رابقلاكلذوأ.انتعتمأزجحيليتأييذلا،يباجلاكلذوأ
.انفطخييكلءاجيذلا

.صقانهنعانمهفنإلقألاىلعوأ،همهفانأسأدقل

.حيحصاذه،لداعهنأليق

.حيحصاذه،بنذملابقاعيهنأليق

.حيحصاذه،ًاعيمجانرظتنتةنونيدكانهنأليق

.قئاقحلاهذهانلدكؤيسدقملاباتكلاو

.موحرولداعهللانأ،ديكألاقحلانكلو

،ًادعتبمًاديحوهئامسيفقبيملهنأ،ًاضيأديكألاقحلاو
ًابرجم،مدلاومحللايفانكراشو.انبابقرطوانيلإلزنامنإو
.ةيطخلاادعام،انلثمءيشلكيف

عوسيءاجنيح،ةنسيفلألابرقيامذنمثدحاذه
لحوًادسجراصيذلا،هللاوهعوسينأل.ضرألاىلإ
.انصلخييكل،اننيب

لب،اننايدنوكينأءاشيالهنأ،هللاانلّنيبحيسملايف
انطبترايتلانويدلاهذه.اننويدانعيفوييكلءاج،يرحلاب
نيح،نيمثلاهمدنمنيدلاعفدعوسيو.رشلاانعنصباهب
.بيلصلاىلعتام

هنكلو،ًانرقنيرشعلابرقيامذنممتثدحلااذه
ليجنإقحلاةملكبزركُيةرملكيفف.اّنملكيفددجتي
وعديو.انبولقبابعرقيويتأي،ةملكلاعمستو،صالخلا
لٱَىلَعٌفِقاَواَذَنَئَه«:لاقاذكهانتدئامىلإهسفن

ْ
ِباَب

لٱَحَتَفَوِيتْوَصٌدَحَأَعِمَسْنِإ.ُعَرْقَأَو
ْ
ِهْيَلِإُلُخْدَأ،َباَب

.)٣:٢٠ايؤر(»يِعَمَوُهَوُهَعَمىَّـشَعَتَأَو

ىلعلوصحلاحيتت،ةروصلاهذهىلعهللاةفرعمنإ
.انبمتهيوانبحيهللانأفاشتكالاو،يلخادلامالسلا

.نآلاكروزينأهلأساف،اذكههللافرعتالتنكنإ
كرحتتيتلاتاملكلاب،ملعتامكوردقتامكلص؟هبلطا
يلنلعأ،هللااي:هللقنكلو،ناكامفيكهللق.كيف
.ةظحللاهذهيفكلهحتفايننإ.يبلقلخدالاعت.كتاذ

.تآهناهدعوبنمآ.ناميإلاكلنكيلو،رظتناذئدعبو

ةريخألاةلاسرلاقوفيذلا-٤
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ملحيفةقيقح-٥

ةعبارلاةقرفلادئاق،يبأدنعتنك،١٨٥٩ماعلايف
ةعباسلايفذئمويتنك.سيرزيميفةزكرمتملانيعستلاو
.ليفلراشةنيدمبناسورةيلكيفيتسرادعباتأو،ةرشع

وهو،تايضايرلايذاتسأملحلايفتيأرمويتاذو
.اهنمًائيشمهفأمل،ًادجةبعصةلأسميلحرشي

تاحورشىلإعمست،يبرقبةسلاجةزيزعلايمأتناك
،ًادجةبعصلاةلأسملانأذئدنعتركفدقفانأامأ–ذاتسألا
.يسفنصالخةلأسملثمت

تلسرأنأىلإ،لحلانعشتفأيراكفأيفًاقراغتيقب
املو.راهنلافصتنمةنلعمةرشعيتنثالااهتاقدةتغبةعاسلا
.فيثكمالظيفةفرغلاتقرغ،ةريخألاةقدلاتوصىشالت
.رمألاامملعأيكلةذفانلاىلإتعرسأف

،ةأجافملاهتعزفأنمكو.نوكلافليدوسأليللاناك
،يناثلاحيسملاءيجملةمدقمهذهلعل:يريمضبللاق
!دعتسمريغتنأو

نكلو!برايينددج:هللاىلإخرصأتأدبذئدنع
.يهابتنالكبرثأتسيناك،ينيعمامأمسترايذلارظنملا

ةذفانلاىلعأنماهيفتلمأتيتلا،ةفيثكلاةملظلايفف
،ةدرفنمتانئاكلًاروصزيمأنأتنكمت،ةمومحمسفنب
يفو.رادتقاوةوقتاذةطلسنمةدراطمعجارتتيهو
.تانعللابظفلتتو،ةبضاغتانئاكلاكلتتناكاهبوره
.هنيبتأنأعطتسامل،امًاصخشةددهماهتاضبقعفرتو
ةردحنمو،ًامئادةعجارتم،بابسلابهرطمتتانئاكلاتناكو
.ةيواهلاىلإقمعلاوحن

نأودبييذلاصخشلافشتكايكلتدهتجادقل
.هيلعاهتانعلبصتو،هارتتانئاكلا

ةديعبةفاسمىلعتيأر،اهيلإنورظنييتلاةهجلاًاعبتتم
.ربكتةطقنلاتناك.قفألاقوفمجنكةعمالةريغصةطقن
.اهلمأتأتنكامردقبيوحنمدقتتاهنأيلادبو

.عوسيبرلاةدوعهذه:يريمضلاقىرخأةرمو
ةهربىوسيلقبيمل،يسفنيفتلقف!دعتسمريغتنأو
ةطقنلاهذهنم،رونلاقلطنينأراظتناب،تقولانمةليئض
نأثبلأملو.يلإلصيوقفألاقوفةعماللاةديعبلا

!ينصلخينددجبرلايديسايكيلإلسوتأ:تخرص

،ةرارحلاهذهبةالصيناسلنمتقلطنانأًادبأقبسيملو
يسفنلاقلقلايلعهالمأيذلا،حاحلإلانمعونلااذهبوأ
توصينذأيفنر،ًاديدشهوأتأانأاميفو.ينارتعايذلا
:لوقي

الثيحب،ساحنىلإتلوحتدق،نآلاتاومسلانإ-
ترخأتكنأل.هللاشرعىلإلخدتنأكتالسوتعيطتست
يتاولصتطقساذكهو.كسفنصالخبمامتهالايفًاريثك
.صاصرلالقثيفيلع

صّلخملابلقسمالتنأيتالصعيطتستالاذامل!هوا
دحأنوكأنأعيطتسأاليننإ؟برايينعمستالأ؟برلا
ددجتأنأديرأيننإ.كمساىلعنيفدجماوبهذنيذلاكئلوأ
!ينصلختنأكيلإلسوتأيهلإ!كلةصاخريصأو

هرونةلاهو،ًامئادمدقتيمجنلاناك،ةقيقدلاكلتيف
لكبتيأرنأثبلأملو.ةيواهلاقوفاميطغتتذخأ
.دجملاةلاهطسويفهسفنحيسملاعوسيحوضو

عشت،فيطللاههجوةوالحتيأرنيحترثأتمكلو
!هلوحنيذلاىلعةدوجلاوةبيطلاب

لوحلحنلاكنيلغشنمدجملابنوعشملاةكئالملاناك
،مهدحونوبهذياوناك.ابايإوًاباهذنوكرحتياوناك.ةيلخلا
دنعنوسلجيو،نييدفملانمةعومجمسأرىلعنودوعيو
رثاكتيعوسيلوحنيذلاددعناكاذكهو.صّلخملايمدق
.رارمتساب

برلاديسلاناكيتلاةفأرلاكلتينترسأامدشلو
.ديدجدفاولكاهبلباقي

يفتلقف.يرطاخيفءاجرلازاج،ةعاسلاكلتيف
ذخأييكل،انهىلإكالميتأيفوسديكأتلكب:يسفن
ةصرفلاهذهرظتنتديعبنمزذنميتلا،ةزيزعلايمأ
ءيشلكمغرهنأل.اهعمباهذلالواحأسذئدنعو.ةنيمثلا
،ةرارحلكببغرأيننأليحيسمينألوقأنأحصيامبر

ةريخألاةلاسرلاملحيفةقيقح-٥
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:كالملايللوقيسامبرف؟يردينمو.هللاصالخلانأنأ
نذإ.ةظحلرخآيف،بسانملاتقولايفتصلخكنا
.ًابيرقررقتيسيدبألايريصمف

ةبتعلاىلعادبو،ةتغببابلاحتف،اذكهركفأانأاميف
،ةبتعلاىطختيملهنكلو.عمالضيبأسابلبليلجكالم
دوجوبًاسندناكملاناك.هلوخدمدعيفببسلاملعأانأو
.ةديدجةقيلخىلإحيسملابلوحتأمليننألانأوهمثآناسنإ

قالطناللًادعتسم،يلجرعباصأسوؤرىلعفقأتنك
.ةلسوتمةرظنب،مامألاىلإًاينحنمتنكو.ةراشإلوأدنع
باهذلايفبغارانأمكرهظأنأ،اذهيعضوبتدرأدقو
يطعينأكالملاىلعناكنكلو.حيسملاعمنوكأيكل
.كرحتينأدحأردقيال،كلذنودبهنأل.ةراشإ

ًاددشملاقو،يمأىلإراشأوهعارذكالملادمًاريخأو
!ينيعبتاتنأ:هظفلىلع

،هيتفشىلعيرظنارمسمو،يتفقويفًادماجتيقب
!.رخآًائيشلقيملهنكلو...ةيناثلكيفدادزييقلقاميف

ترادتسامث،بابلاىلعيمأتراص،نيعةفرطيف
:قيمعلانزحلاهبوشيتوصبونانحلكبيلتلاقويوحن
عوسيبرلابنمؤتنأبجي،ارارمكلتلقدقل!ينبااي
نأامو.ًارخأتمتقولاراص،نآلانكلو.صلختذئنيحو
.بابلاقلغُأوتراوتىتح،ةريخألااهترابعتهنأ

!ةورذلاغلبدقناكيسفنملأنأل،يهجوىلعتطقس
.يريصمبلوبقلايعسويفنكيملذإ

ىلإلوخدلاعيطتستالتنأو،ةحوتفمءامسلاىرتنأ
رمأكاذف،دجمومالسيفةايحلاو،ةبحملاناكم،ناكملاكلذ
ىلعربجمتنأواهافةرغافةيواهلاىرتنأو.ًادجنزحم
ةفيخملاةكرشلاكانهنأل!ًادجنزحمرمأكلذف،اهيلإلوزنلا
اممرثكأ،يلةبسنلابعقوتملاريصملااذهناك.ةسلابألاعم
تحتتطقسةبعرملارئاصملاهذهمامأ.هلامتحاعيطتسأ
.طونقلاوسأيلاءاكبيكبأتحرو،ملأتلالقث

ينعتبهذةزيزعلايمأ؛ةظحليفءيشلكترسخدق
.دبألاىلإيهجويفاهباوبأتقلغأءامسلاو،دبألاىلإ

!ءاجرنمسيل

!ىهتناءيشلك

،فسأ

،تيكبت

،عومد

!ىودجنودبلكلاو

يفددرتياهادصيقبةملكنماهلايو!ترخأت!ترخأت
.يدلخ

ةظحليفاهتلاق،اهسفننونحلايمأيهاهتلاقيتلاو
!؟كشلللاجمنميقبلهف،قارفلا

،ليمجلاتقولاكلذنمةدحاوةقيقدتيطعأول!هآ
دقف!يتوابغلاي!ةمعنلابصالخلاةصرفهيفيذلاتقولا
ول.اهلةميقالءايشأيفهتعضاو،تقولاكلذتكلهتسا
عتمتأنآلاتنكل،برلاةئيشمبسحتقولاكلذتيدتفا
.ةداعسلاب

!؟ترخأتاذامل؟؟ترخأتاذامل

!ينقنختعومدلا

!يبلققزميفسألا

ىلإينتلمحو،ةفجرينترتعا،مالآلاهذهيناعأانأاميف
ىلإتدعيننأبنموأملةلهولوأليننكلو.ةظقيفصن
فيكف،ةيقشلاةيدبألائطاشىلعتنك.ةايحلاةداعس
؟ملحيفًالبقتنكيننأوأ؟ملحأنآلاانأله؟تدع
.يتداسومثيتيطغأسملأل،يديتددم!يردأتسل
.يلإتداعيساوحًاضيأو.يعومدبةللبمهذهتناك

صالخرمأىرخأةرمئجرتسله:يلهللالاقدقل
:يللوقتسلهف،ةديعسلاةصرفلامويلاكحنمأينإ؟كسفن
.رارشألاءاقشونينمؤملاةداعستيأردقل؟دغلاىلإينلهمأ
.نيتئفلانيبمهيذلا،كلاثمألةمالسالهنأنمتدكأتو
حصيالو.طسولاهمساناكمدجويالىرخأةملكبو

ةريخألاةلاسرلاملحيفةقيقح-٥
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يننكلو،ًادعتسمتسل.ًابيرقتًانمؤمنوكينأدحأل
؟لعافتنأاذامف،ةريخأةصرفكحنمأ

ةقيقدلجأنم،هلكملاعلايطعأستنك،ةهربذنم
يننأل،اهمنتغأسهذهو.ةريخأةصرفتيطعُأنآلاو،ةمعن
نملهنأًاصوصختكردأو.تقولاءادتفاةمكحتملعت
موييفهتايحديدجتيفناسنإلابغرينأ،قبطملانونجلا
،هجارسدادعإيفناسنإلهمتينأوأ.لاحلايفسيلو،ام
رطخبهسفنبرجيكلذبهنأملاعريغ،تيزلابهديوزتو
.قلغأدقبابلانوكينيح،ارخأتملوصولا

ىلعتوثجو،يريرسنمتزفقةعرسبولاحلايفلجأ
،ةصّلخملاهتمعنوهللاةمحرًاخرصتسمتيلصو،يتبكر
نأةقيقحلايف.ياياطخلكبهلتفرتعامث.حفصلاهتلأسو
ريغنكلو.يتردققاطنلخادريغ،ةلكشملاهذهلح
.هللادنععاطتسموه،سانلادنععاطتسملا

نإمويلاكلذل،هدحوهللاالإ،اياطخلارفغينأردقينم
.كبلقسقتالفهتوصتعمس

كلذل،سدقلاحورلابةداقماهلكيتالسوتتناك
يفرخأتدقيديدجتناكنإنكلو،ةمعنلاعمتشامت
دعبالإيلطعيملصالخلاديكأتنإف،ةدوهشملاةليللاكلت
مالس«اهناونعيتلا،ةذبنلاتأرقنأدعب.رهشأةعضب
عمةحلاصملاهانعمصالخلانأتكردأذئذنمو.»نمؤملا
هللاعممالسلاكلذيليو،ناميإلاأدبمىلعريربتلاو،هللا
.حيسملاعوسيانبرب

،ميركلائراقلااهيأ

لوبقوتقولاءادتفال،برلانمةوعدلاهذهةءارقدعب
:ًالئاق،كصالخرمألجؤتسله،برلانيمينمصالخلا

بلطلتقولانميفكياميدل،دعباميف،دعباميف
؟برلا

يضميسليلقامعو،ةعرسبيضميتقولانأملعتتنأ
ىشختنأبجي،دغلاىلإكصالخئجرتتنكنإف.ًايئاهن
كردتالكلعلف؟يردينمو.دبألاىلإلجأتينأنم
!دغلا

ضوهنلامدعىلعًاممصم،هللامامأًالاحوثجتالاذامل
اهتحاركسفندجتف،هللاعمحلاصتتنألبقكعوكرنم

:ممألاىلإهللالوسرسلوبعمنآلالوقتالاذامل؟اهتمالسو
.)٢٦:١٩لسرلالامعأ(»ِةَّـيِواَمَّـسلٱاَيْؤُّرلِلًادِناَعُمْنُكَأَْمل«

يف«:ناسنإلكللوقيهللانإ ،َكُتْعِمَسٍلوُبْقَمٍتْقَوِ
يفَو َنآلٱاَذَوُه.ٌلوُبْقَمٌتْقَوَنآلٱاَذَوُه.َكُتْنَعَأٍصالَخِمْوَيِ
.)٦:٢ةيناثلاسوثنروك(»ٍصالَخُمْوَي

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

Germany

ةريخألاةلاسرلاملحيفةقيقح-٥

١٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com


