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فلؤملاةملك

ايحنلهلاثموهتروصىلعانقلخدقوهالإهلإاليذلاهللا
ةروصلاكلتانهوشدقانلالضوانناغيزباننكلدبألاىلإ
يذلاهللانكل.نيبملاكالهلاويدبألاتوملابانيلعمكحف
هنمناكامفءادفانلدجوينأدارأفانكالهأشيملةبحموه
انلجألهلذبوًايوسًارشبراصيذلاهنمةملكبرشبنأالإ
ميظعلاوفعلاوةيدبألاةايحلاىلعهمسابىظحنيكلنيعمجأ
هبمعنأيذلاهصالخلبقنلف.نيمركألامركأىلاعتوهو
نمهلنوكنوهيدينمصالخلاسأكلوانتنلونيملاعلاىلع
يتلاةذبنلاهذهأرقينملكلبلطأهللانم.نيركاشلا
اهيلإهبتنياملقيتلاةيدبألاةايحللةيناثلاةدالولاجلاعت
ةماهلاةلأسملاهذهبمتهيل.نيلمهملانماهلمهوسانلا
نأيهاهينامأوسفنلاقاوشأنأدجيفنيركفملانمنوكيو
امكلذ.نيبرقملانمهللادنعنوكيوةيناثناسنإلادلوي
.نيمآنيركاشلانمهللاينإويسفنبهتربتخا

يليللارئازلا

ةايحيفىبرتونييقتنيوبأنمدلُووقيرعتيبيفأشن
هبنمؤيوهللاةفاخميفشيعيناكوىوقتلاوناميإلا
سردو.نيحلاصلانمًادودعمناكونيدلامويوةرخآلابو
يفناكوةيلاعلاةفاقثلاوةفرعملايفامنواهعاونأىلعمولعلا

ءايبنألاوةاروتلابتكسردنيعلضتملانممولعلافلتخم
نيدلاوعرشلاوهقفلاوتوهاللاسورديفقمعتو.ريمازملاو
يكزيوموصيويلصيناكوًايقتشاعو،هذهلكيفغبنو
ىسمأفًاينيدًاسيئربخُتناو.نيدبعتملانمناكوهلاومأ
لاجرلاىوسهلخدياليذلاميردهنسلاسلجميفًاوضع
نمناكويقرلايفةيلاعةجردىلإلصودقو.نيزاتمملا
نمنكيملوًافصنموًالداعناك.نيمرتحملاصاخشألا
بلقلاقيقرًاحومسرشعملافيطلناكو.نيرداغلالاجرلا
.نيبصعتملاءايبغألانمةرمنكيملونيعمجأرشبللًابحمو
نأونيملاعلابرهللاالإهفرعيالسيجنبلقلانأفرعو
حيسملاءيجمرظتنيناككلذل.ميثأئطاخناسنإلك
.نيعمجأسانللصلخموممألالكىهتشموهيذلا

نيطسلفيفهرابخأترشتناوحيسملاديسلارهظهتقويف
دوهيلاءاسؤرعمتجيناك.نييقينيفلاوايروسدالبوندرألاو
هئيجملاوناكيذلادوعوملاحيسملانوكيهلعهرمأيفنوثحبيو
ءايبغأًارارشأءاسؤرلاكئالوأرثكأناكنكل.نيرظتنملانم
نموبابللانعنيضرعمنيدلاروشقباوكسمتدقو

نماوناكاموحيحصلانيدلاةيهاماومهفيملونيربكتسملا
نودحيسملاىلعًاماكحأاوردصأدقنيلداعلانيفصنملا
ةنسلاىلعينبملاحيرصلالداعلامكحلاوةعيرشلاىلإعوجرلا
ملونيملاظلارارشألانممهماكحأيفاوناكوحيحصلانيدلاو
قطنملاتوصنعمهناذآاومصومهمكحيفاولدعي
نممهلاوناكوًاملظءايبنأىلعاومكحمكمهلْيَو.ريمضلاو
كلتلثمنألميركلارئازلااذهكلذبَضريملو.نيلتاقلا
ىضريالوميوقلانيدلاوقحلاولدعلاعمىفانتتماكحألا
تابثإلاىلإرقتفتوقحلاىلعةينبمتسيلاهنألاهنعهللا
ضغبلاومؤللانعوعودخمبلقنعالإجتنتملو.ليلدلاو
.ميمذلابصعتلاو

رارشألانعالإردصيملهنألاذهكمكحنمأربتيهللانإ
قحب،ملاظمكحىلعاوعمجأمهنأةرمثدحو.نيقافألا
مكحلابسيلاذهنإ:مهللاقورئازلااذهمهبنأفحيسملا
حيتيوةنيبالبصخشىلعمكحيالانسوماننألحيحصلا
هوباجأفليلدلاوناهربلاوةجحلابهسفننععفادينأمهتملل
لهونيفرطتملانييليلجلانمكلعلأنيلئاقةريرشةجهلب
ثحبلايفرمتسادقفوهامأ؟ليلجلانمماقًايبننأعمُس
رابخألايصقتسيناكوريبكلامّلعملاكلذنعءاصقتسالاو
نأأشيملو.نيحلكيفهنهذيفاهددريواهظفحيوهنع
نمجتنتسادقوًالداعًامكحمكحهنكلًارهاظًامكحمكحي
نإهبئاجعوهميلاعتوحيسملالامعأنأةعمتجمرابخألاكلت
وهناكهنأوهاوعدةحصىلعلدتامنإفءيشىلعتلد
نأدوعوملاحيسملانوكينأالإنكميالهلثمورظتنملاحيسملا
الًايوامسًاتوكلمسسؤيودواديسركىلعسلجيويتأي
هيلعىوقتالو.نيرهادلارهدىلإولايجألاىدملوزي
.نيدبآلادبأىلإىقبيسوةسلابألاتاوق

قلقلاودهسلايفبيصأرئازلا

ناكوقلقلاودهسلامايألادحأيفرئازلااذهباتنادق
ىمعألابصعتلايفركفيأدتبادقهنألمونلاىلعرداقريغ
ولغلايفاورمتسانيذلاهتمأءاسؤرىلعرطيسيذلا
لكيفاوناكوميظعلاملعملاكلذءازإمهتفعومهلئاضفب
ىلعمهتملكتعمجأدقوهيلعاوضقييكلهنوبقعتيتقو
هيلعمكحتلةينامورلاةطلسللهميلستوأهلتقوهبكتفلا
رومألاهذهبًاريثكركف،نيلتاقلانمهلنوكتوًارئاجًامكح
هتلتقومهططخاوذفناذإةجيتنلانوكتاذامهسفنيفلاقو
ركفمث.نيمّلسملانماهلهايأمهاوناكوةينامورلاةطلسلا
ةبقاعلانوكتاذام:لاقوهتمأهبتييحأيذلالالضلايف
ىلعمكحيأ؟ريصملاءوسالإنيشملالمعلاكلذمهباكترادعب

يليللارئازلافلؤملاةملك
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الاذهنإالك،الك؟نيرربملانمماكحلانوكيوءيرب
نيدلابتكيفشتفيأدتباوهريرسنمهروفلضهنونكمي
لاقو.نيكتسيهيلإولحىلإيدتهيهلعلنيعتسياهبناكو
ىوسسيلانتداقهمواقييذلاصخشلااذهنإهسفنيف
ًاتوكلمضرألاىلعسسؤيلءاجيذلارظتنملاحيسملاكلذ
بولقيفناكماهلسيلهميلاعتنأظحالأينإوًايوامس
.نيئارملارارشألابمهتعنفانتداق

مهللاقوتوكلملااذهيفلوخدلاانتمألىنستيالأهاوأ
نوكتوهرامثأيطعتةمألىطعُيومهنمعزنُيهللاتوكلمنإ
ىلإةئيطخلايفنيدلوملالخديفيك.نيزراكلانمهب
دوادانيبنلقيملأ.نيرربملانمنونوكيوهللاتوكلم
خلاِب«

ْ
ًاضيألقيملأ)٥١:٥رومزم(»يِّـمُأِيبْتَلِبَحِةَّـيَِط

)٣:١٢ةيمور(»ٌدِحاَوَالَوَسْيَلاًحَالَصُلَمْعَيْنَمَسْيَل«
لَق«ًالئاقىلصو»دحأهللادنعرربتينل«هنألاقو

ْ
ايِقَناًب

يفْقُلْخا اَنُّلُك«ءايعشإانيبنلقيملأ)٥١:١٠رزمزم(»هللاَااَيَّـِ
لَلَضٍمَنَغَك

ْ
لِم.اَن

ْ
)٥٣:٦ءايعشإ(»ِهِقيِرَطَىلِإٍدِحاَوُّلُكاَن

نللاقيذلاهللابذكنوانسفنألانريربتيفلضننحنًاذإف
.يحهمامأرربتي

ممأنمرشبلاعيمجىلعاذههللامكحقبطنيالأ
ىلإلوخدلاانلىنستيفيكذإ.ءاوسلاىلعنييليئارسإو
ةفرطنملقأيفو؟نينطاوملانمهيفنوكنوهللاتوكلم
انأنيأىلإهسفنلأسيوهوريسللًادعتسمىسمأنيع
.يرامسلاملعملاكلذةرايزلددرتمريغبهذأسينإ؟رئاس
تايآلاوهلامعأنألوقياميفقداصهنإحيسملاوهقحلاب
بهذأس.نودسفملاهبذكولوهقدصىلعنهربتاهلعفييتلا
يبلقيفامعهلفشكأسليللانمتقولااذهيفهيلإ
لَسُيَكْيَلِإ«لاقدوادانيبننأليرمأهلملسأو

ِّـ
ملاُم

ْ
ُنيِكْسِ

قحلاينئبنيهنألهمامأرمألاعضأس)١٠:١٤رومزم(»ُهَرْمَأ
نأةيطخلابدولوملاناسنإللىنستيفيكهلأسأسوىفخيالو
هنأليفاشلاباوجلاهدنعدجأسينإهللاتوكلمىلإلخدي
.نيدلالاجرنمهريغكسيلوناطلسهلنمكملكتي
ءودهلاناك.ريسلايفداجانأاهوةجيتنىلعلصحأس
ىلعوًامايناوناكسانلانألليهللانمعيزهلاكلذيفًادئاس
.نيعجاهمهترسأ

بابلاعرقنأاموحيسملانكسيناكثيحىلإراس
وهفءيجينألبقهرمأبًافراعناكحيسملانألهلحتفىتح
فرعوديعبنمهرئازفرع.مهايافخوسانلابولقفرعي
نأوهبلقلؤسهيطعينأدارأو.نيفدرسنمهلخاديفام
لَعُماَي«هللوقيرئازلاأدتباو.نيعمريخهلنوكي

ِّـ
ُمَلْعَن،ُم

لَعُمِهللاَنِمَتْيَتَأْدَقَكَّـنَأ
ِّـ

َلَمْعَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَلْنَأل،اًم
:٣انحوي(»ُهَعَمُهللاِنُكَيَْملْنِإُلَمْعَتَتْنَأيِتَّـلاِتاَيآلاِهِذه
نأونيقيلاوقحلاوقطنملاناميإهبنمؤيهنأهلرهظأو.)٢
.نيدهاشلاريخهليهفاهلمعييتلاتايآلاولامعألا

امهنيبةلدابتملاةثداحملاوحيسملاباوج

ىرنهبلقيفامعفشكيوهمالكرئازلالمكينألبق
فرعونيفدرسنمهتريرسيفناكامفرعدقحيسملانأ
رئازلاكلذناك.ميمصلايفهضرغوهبلقلاؤسوهام
ةئيطخلايفاودلومهعيمجسانلانأعانتقالالكًاعنتقم
فيكهسفنعملاؤسلاددريناكونيبنذملانممهلكو
ةقيلخريصيوهتئيطخنمصلخينأناسنإللىسنتي
يذلاهللاتوكلمىريفنيرربملانمهللادنعنوكيوةديدج
قحلااذهنعحيسملاهباجأف،نيحلكيفمالسوربوه
حلا«هلًالئاقنيبملا

ْ
حلاَّـَق

ْ
ُدَلوُيَالٌدَحَأَناَكْنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق

)٣:٣انحوي(»هللاَتوُكَلَمىَرَيْنَأُرِدْقَيَالُقْوَفْنِم
ردقيلهوةيناثناسنإلاكلذنظولونيرربملانمنوكيو
؟نيدولوملانمىرخأىرمنوكيوهمأنطبىلإعجرينأ
حلا«ًالئاقهثيدححيسملاعباتو

ْ
حلاَّـَق

ْ
َناَكْنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق

ملاَنِمُدَلوُيَالٌدَحَأ
َتوُكَلَمَلُخْدَيْنَأُرِدْقَيَالِحوُّرلاَوِءاَْ

ًالئاقفاضأونيبظاوملانمهيفنوكيو)٣:٥انحوي(»ِهللا
ملَا«
جلاَنِمُدوُلْوَْ

ْ
ملاَو،َوُهٌدَسَجِدََس

»ٌحوُرَوُهِحوُّرلاَنِمُدوُلْوَْ
.)٣:٦انحوي(

رثكأىلعرطيستتناكةديقعبملعىلعرئازلااذهناك
هللاتوكلمىلإلوخدلانأنوبسحياوناكنيذلاهتمأةداق
ميهاربإنملسلستلاقيرطنع)١(نيقيرطنعلانُي
انحويءاجاملو.ميهاربإدالوأمهنأنورختفياوناككلذلو
مثَأاوُعَنْصا...يِعاَفَألاَدَالْوَأاَي«مهلهلوقبمهخبو

َْ
ُقيِلَتاًرا

يفَنوُلوُقَتاوُئِدَتْبَتَالو.ِةَبْوَّـتلاِب ِّـينَأل.اًبَأُميِهاَرْبِإاَنَل:ْمُكِسُفْنَأِ

حلاِهِذهْنِمَميِقُيْنَأٌرِداَقَهللاَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأ
ْ
اًدَالْوَأِةَراَجِ

اوناك)٢(.نيرداقلاردقأوهو.)٨و٣:٧اقول(»ميِهاَرْبِإل
نموهيذلايتاذلاربلاوةحلاصلالامعألاىلعنودمتعي

اذهىلعيضقينأحيسملادارأكلذل.ميثألاناسنإلاعنص
ةرورضًالوأهلرهظأفسانلاراكفأنمهليزيوداقتعالا
تسيلوىلاعتهنمةبهاهنألهللانميأقوفنمةدالولا
اهنألناسنإلاعنصنمتسيلاهنأوامكنيدلاولانمةثوروم
دقوةداقلاهبكترايذلاأطخلاهلرهظأوميظعلاهللاعنصنم
.ليوطتقوذنممهيلعرطيس

يليللارئازلاامهنيبةلدابتملاةثداحملاوحيسملاباوج
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ركذهنإفحورلاوءاملانمةدالولاةرورضنعهلوقامأ
رطيسدقأطخلااذهنأهركذيلحورلامثنموًالوأءاملا
نيريثكلاىلعرطيسوايركزوايمرإنييبنلامايأذنممهيلع
ناسلنعهللالاقكلذلرضاحلاانمويىتحمهدعبنم
ملاَعوُبْنَياَنَأِينوُكَرَت:ِنْيَّـَرشَلِمَعيِبْعَشَّـنَأل«ايمرإ

ْ
حلاِهاَيِ

ْ
،ِةَّـَي

:٢ايمرإ(»ًءاَمُطُبْضَتَالًةَقَّـقَشُماًرآْبَأ،اًرآْبَأْمِهِسُفْنَألاوُرُقْنَيِل
لاِبَال«لاقذإايركزناسلنعو.)١٣

ْ
لاِبَالَوِةَرْدُق

ْ
ْلَب،ِةَّـوُق

جلاُّبَرَلاَقيِحوُرِب
ْ

نأدارأهنأامك.)٤:٦ايركز(»ِدوُُن
كلذنإو.هسفنوهناكيذلايحلاءاملاعوبنبىلإهدشري
دلوييكلو.ايركزلاقامكهللاحورلمعوهلمعلا
يحلاءاملاوههنأهفرعيوهبنمؤينأبجيقوفنمناسنإلا
،ءايبنألانمهريغوءايعشإمايأيفشاطعلاهيلإيعديذلا
يذلالصفلايفةيرماسلاةأرملادشرأامكهسفنىلإهدشريل
وهنموهللاةيطعتملعولاهللاقذإلصفلااذهيلي
برشييذلانإوًايحءامهنمتنأتبلطلكملكييذلا
ريصيوقوفنمدلويودبألاىلإشطعينلءاملاكلذنم
نألةيدومعملامسرحيسملاعضودقو.ةديدجةقيلخ
لمعبهنأويحورلايلخادلالسغللزمرييجراخلالسغلا
ىلإايحيو.رينتسيوصلخيوةيناثدلوييفخلاسدقلاحورلا
هرئازلهثيدححيسملاعباتو.نيكلاهلانمنوكيالودبألا
نألقوفنماودلوتنأيغبنيكلتلقينإبجعتتاللاقو
عوسيحيسملايفنيقولخمهلمعبمتنأيذلاهللالمعوهاذه
لُقِّـينَأْبَّـجَعَتَتَال«

ْ
انحوي(ُقْوَفْنِماوُدَلوُتْنَأيِغَبْنَي:َكَلُت

يفَنيِقوُلَْخم«هلمعبمتنأيذلاهللالمعوهاذهنأل)٣:٧ ِ
ملا
ِحلاَصلاَمْعَألَعوُسَيِحيِسَْ

َ
ْيَكِلاَهَّـدَعَأَفُهللاَقَبَسْدَق،ٍة

)٢:١٠سسفأ(»اَهيِفَكُلْسَن

ُعَمْسَتَو،ُءاَشَتُثْيَحُّبَُهت«يتلاحيرلالاثمهلمدقمث
»ُبَهْذَتَنْيَأَىلِإَالَوِيتْأَتَنْيَأْنِمُمَلْعَتَالَكَّـنِكل،اََهتْوَص
عوسيحيسملابناميإلابةيناثدلوييذلااذكه)٣:٨انحوي(
يفوأهزئارغيفًاليدبتالوهدسجيفًارييغتىرنالانكنإو
الاننأعمًابيجعًارييغتهيفسملناننأريغةيجراخلاهتئييه
عوبنيلانمىقتسادقهنأفرعناننكلكلذمتفيكمهفن
يفوهلامعأيفوهريكفتيفًاديدجًأناسنإراصويحلا
حبسيوللهيهعمسن.هتافرصتعيمجيفوهزئارغلامعتسا
ًاراَظِتْنِا«ريمازملايفليقامكرفطيومتشيناكنادعبهللا
ْنِمِينَدَعْصَأَو،يِخاَُرصَعِمَسَوَّـَيلِإَلاَمَفَّـبَّـرلاُتْرَظَتْنا
هلاِّـبُج

َْ
حلاِنيِطْنِم،ِكَال

ْ
.َّـَيلْجِرٍةَرْخَصَىلَعَماَقَأَو،ِةَأَْم

يفَلَعَجَو،ِيتاَوُطُخَتَّـبَث ًةَحيِبْسَتًةَديِدَجًةَميِنْرَتيِمَفِ
رومزم(»ِّـبَّـرلاَىلَعَنوُلَّـكَوَتَيَوَنوُفاََخيَوَنْوَرَيَنُوريِثَك.اَنِٰهلِإل
ةديدجلاةدالولاكلتلًاقوشتمرئازلاناكاملو.)٣-٤٠:١
هدوهجيهللاتوكلملخديولانينأليبسالهنأفرعو

يحورلالمعلااذهربتخيوةيناثدلوينأيغبنيلبهِدجو
ىرخأىرملأسيهارن،ةيمهألاليزجلاولاثملاميدعلاديرفلا
ملعتيلفهلتيهبلقناكواذهنوكيفيكًالئاقوًاددشم
ملعمتنأبينأتلانمليلقعمحيسملاهبيجيف.رينتسيو
يفملعمككيفضورفملايأ.اذهملعتتسلوليئارسإ
ملاذإ.حيسملايتأيهلجأليذلاببسلافرعتنأليئارسإ
ةايحللةيناثنودلوبمهلعجيوهبنينمؤملاةايحددجيليتأي
هنيبًاذإقرفلاوهامفمهبولقيفهتوكلمسسؤيوةيدبألا
حيسملايأمسالااذهبدرفنااذاملو؟نيرخآلاءايبنألانيبو
اوناكوهموياورينأاوهتشاوهئيجمنعءايبنألاعيمجأبنتيذلا
؟نيرظتنملانمهل

حلَا«هللاقميناقألادحأهنأهرعشييكلو
ْ

حلاَّـَق
ْ

ُلوُقَأَّـَق
اَمِبُمَّـلَكَتَناَمَّـنِإ)سدقلاحورلاوةملكلاوبآلايأ(اَنَّـنِإ:َكَل
:٣انحوي(»اَنَتَداَهَشَنوُلَبْقَتْمُتْسَلَو،اَنْيَأَراَمِبُدَهْشَنَوُمَلْعَن
ئطاخهنأناسنإلانعهللاةداهشسانلالبقولنأل)١١
يذلانيملاعلابرهللاابنكلوهديبسيلهصالخنأوميثا
ًايدافوًاصلخمنوكييذلاحيسملاهمساهنمةملكبرشب
.نيمعنملانيدتفملانماوراصواوصلخاوناكلنيعمجأسانلل
رومألاعمجاومهفينأسانلاىلعريسعلانمهنأهلنابأدقو
نأوةيوامسلارومألاةفرعمنوعيطتسييرحلابمكفةيضرألا
فشكنتموييتأينأدبالنكل.نيمهافلانماهلاونوكي
فرعنساننألةيوامسلارومألافرعنواهعيمجنوكلارارسأ
لُقُتْنُكْنِإ«هللاقامدنعينعامكلذوانفرعامك

ْ
ُمُكَلُت

لُقْنِإَنوُنِمْؤُتَفْيَكَف،َنوُنِمْؤُتْمُتْسَلَوِتاَّـيِضْرَألا
ْ

ُمُكَلُت
نلعأوهلهثيدححيسملاعبات)٣:١٢انحوي(»؟ِتاَّـيِواَمَّـسلا
ٌدَحَأَسْيَل«لاقذإدحاونآيفضرألاىلعوءامسلايفهنأ

ِناَسْنِإلاُنْبا،ِءاَمَّـسلاَنِمَلَزَنيِذَّـلاَّـالِإِءاَمَّـسلاَىلِإَدِعَص
يفَوُهيِذَّـلا ىلعربنكلذب.)٣:١٣انحوي(»ِءاَمَّـسلاِ
دلويوهبنمؤيوهلبقيلهددشيوهرئازناميإيوقيلهتيمونقأ
.نيمعنملانمنوكيوةيدبألاةايحللةيناث

؟ةيناثناسنإلادلويفيك

نيلاضلانمراصوةئيطخلايفناسنإلادلُودقو
نأهلىنستيفيكفنيكلاهلانمىحضأًامتحونيدرمتملا

لخديوةيدبألاةايحللةيناثدلوينأهلحاتُيوصلخي
كلذحيسملاحضوأ.نيمعنملاراربألانمنوكيوهللاتوكلم
ةايحلاهلنوكتلباهنمةدحاولكرخآيفركذونيتيآب
هيلإئجتلينأبجيهنأبهرعشأوهرئازبنأنأدعبةيدبألا
ىلعوءامسلايفهنأوهتوهالوهتيمونقأبنمؤيوهبقثيو
هللاىضقاملكبملعيهنأهلرهظأودحاوتقويفضرألا

يليللارئازلا؟ةيناثناسنإلادلويفيك

٥
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يذلاوهللادنعناكيذلاةملكلاهنأونيملاعلاقلخلبقهب
ةثداحلهرئازجردتسينأدارأ.ميناقألادحأهنأوهللاناك
اهبملعيناكوةيربلايفليئارسإينبلتلصحدقةيعقاو
يفمههيتيفليئارسإونبأطخأامليهو.نيقيلاملعهرئاز
ًاعيمجاوناكومهتعذلفةماسلاتايحلامهيلعهللاطلسةيربلا
هللاىلإاولصمهقيضيفمهنكلميلألاتومللةضرع
ىسومهدبعرمأذإنيدجنملانممهلناكومهلباجتساف
يفاهبروديوةبشخىلعاهقلعيوةيساحنةيحعنصييكل
اهمومستثفنوتايحلامهتغذلنيذلاعيمجليدانيوميخملا
نمنونوكيوةايحلاىلإاودوعيواوفشيواهيلإاورظنينأمهيف
ىَسوُمَعَفَراَمَكَو«لاقورمألااذهىلعحيسملاّربنفنيفاعملا
حلا
ْ

يفَةَّـَي لاِ
ْ
َالْيَكِلِناَسْنِإلاُنْباَعَفْرُيْنَأيِغَبْنَياَذَكهِةَّـيِّـَرب

حلاُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهي
ْ

انحوي(»ُةَّـيِدَبَألاُةاََي
ةلكشملاتلحدقكلذب.نيمعنملانمنوكيو.)١٥و٣:١٤
عفريسهناهلرهظأذإاهتهجنمةريحيفرئازلاناكيتلا
حبذلابهيلإريشأيذلاءادفلالمعممتيوةبشخىلع
ُعَفْرَييِذَّـلاِهللاُلََمح«نوكيسيذلاهدحووههنأوميظعلا
لاَةَّـيِطَخ

ْ
هنعونيبنذملااياطخنعرفكيو)١:٢٩انحوي(ِ»َملاَع

لِا«لاقامدنعءايعشإأبنت
ْ
ِيصاَقَأَعيَِمجاَياوُصُلْخاَوَّـَيلِإاوُتِفَت

ًاصلخموًايدافنيعتيذلاوهو)٤٥:٢٢ءايعشإ(»ِضْرَألا
ةايحللةيناثنودلويهيلإناميإلاةرظنبمهنأل.نيعمجأسانلل
.نيكلاهلانموةئيطخلايفندولوماوناكنأدعبةيدبألا
ربديذلاميدقلاثولاثلاكلذميحرلانمحرلاهللاناحبس
اونوكيوةيناثاودلوينأعيمجللحيتيلميظعلاصالخلااذه
.نيمعنملانيرربملانم

لمعلااذهليسيئرلاببسلا

هسفنتراصوميظعلارمألااذهلرئازلاقوشتدقوامأ
دقحيسملانأىرن.نينمؤملانمنوكيوةيناثدلويلقوتت
يساسألاببسلافرعيونيعتسيواهبلدتسيلةيآبهفحتأ
رابكنعوةفسالفلاربكأنعيفخيذلاذفلالمعلااذهل
لمعىوسسيلميظعلالمعلاكلذنأونيملعتملالاجرلا
نأومتدقكلذلكنأهلرهظأف.منياقألاثلثملاهللا
امرشبيأيفسيلوسانلايفنكيمليسيئرلاببسلا
هللايفوهنكل.نيحلاصلاربكأنمناكولوكلذلوعدي
مظعأنمىلاعتوهوةبحموهيذلاوهالإهلإاليذلا
سانلاوةكئالملاقلخلبقهيفتناكةفصلاهذهو.نيبحملا
ةبحملاكلتضيفنمو.ميناقألانيبتلدوبتدقو.نيعمجأ
يفاوعقودقنيذلارشبلاكرتشينأءاشدقىلاعتهارن
ترغأيتلاةميدقلاةيحلاوهيذلاميجرلاناطيشلاةكبش
توملاءانبأنماوراصفةيطخلامومسمهيفتثفنورشبلا

يتلاوةدودحملاريغةبحملاكلتتءاشف.نيبملاكالهلاو
امعمسنلفةدجنوًانوعمهللسرتنأريظنالودناهلسيل
ةفرعموملعنعنيبملاقحلاكلذبًادهاشميناقألادحأهلاق
.نينواهتملانمنوكنالوهقدصنوهبنمؤنلف.نيقيو

لاُهللاَّـبَحَأاَذَكهُهَّـنَأل«
ْ

لاُهَنْباَلَذَبىَّـتَحََملاَع
ْ

ْيَكِل،َديِحَو
حلاُهَلُنوُكَتْلَب،ِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَال

ْ
انحوي(»ةَّـيِدَبَألاُةاََي

ئراقلااهيأكيفوأّيفتسيلوهللاةبحموهببسلا)٣:١٦
يدبألاتوملابانيلعمكحو.ةيطخلايفاندلو.ريجتسملا
ُختيِتَّـلاُسْفَّـنلَا«نيبملاكالهلاو

ْ
لايقزح(»ُتوُمَتَيِهُئِط

فيكفهللامكحوهمكحلا.نيدبآلادبأىلإكلهتو)١٨:٤
قحيهوةقداصهللاةبحمنأالإ؟ميثألائطاخلارربتي
ىلإهلسرأذإديحولاهنبالذبدقهنأميظعلاهللاقدصو
ًادبعوًاناسنإريصيوانتعيبطذختينأفكنتسيملوهوملاعلا
يذلا.نيدتفملانموةمحروةيآسانللنوكيونيملاعلابرل
نوكينأنكميالوةيدبألاةايحللةيناثدلويًاقحهبنمؤي
.نيملاعلابرنمهيلعمعنأويدتفادقهنألنيكلاهلانم
ملاذإنيبصعتملادوهيللرخآناكميفلاقدقحيسملاىرناذل

نممكاياطخنماونوكتنأنوعيطتستالفنبالامكررحي
خلاَةَرْجُأَّـنَأل«نيررحتملا

ْ
َيِهَفِهللاُةَبِهاَّـمَأَو،ٌتْوَمَيِهِةَّـيَِط

.)٦:٢٣ةيمور(»َّـيِدَبَأٌةاَيَح

بروهوسانلاعيمجلصالخلااذهبهاوناحبس
ءاورإلةقوشتملاةيرماسلاةأرمإلاحيسملاملكدق.ريدقميظع
َنيِمَلْعَتِتْنُكْوَل«اهللاقوصالخلاعيبانينماهبلقليلغ
ِتْبَلَطَل،َبَْرشَأليِنيِطْعَأِكَلُلوُقَييِذَّـلاَوُهْنَمَو،ِهللاَةَّـيِطَع
ءاملاوهكلذ.)٤:١٠انحوي(»ايَحًءاَمِكاَطْعَأَفُهْنِمِتْنَأ
َعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«ًاضيألاقيذلا.ليبسلسلاءاملاويحلا
ملا
فقوو)١١:٢٨ىتم(»ْمُكُحيِرُأاَنَأَو،ِلاَْمحَألاِيليِقَّـثلاَوَنيِبَعْتُْ
نإًالئاقىدانوديعلانمميظعلاريخألامويلايفًاضيأ
يخأايامله.نيوترملانمنوكيويلإيتأيلفدحأشطع
نمآوميظعلاكبردينمصالخلاسأكلوانتوئراقلا
نمنوكتيكلكلجألهسفنلذبيذلاميظعلاهللالمحب
لوخدلاكلحاتُيفةيدبألاةايحللةيناثدلوتلهبنمآنيدتفملا
.نيمعنملانموًاصلخموًانطاوماهيفنوكتوهللاتوكلمىلإ

ةيعيبطلارصانعلانمسرد

ةكلمم:كلاممةثالثىلإمسقتةعيبطلارصانعنأمولعم
يهيتلاةدرجمةرزب.ناويحلاةكلمموتابنلاةكلممودامجلا
عضيودامجيهيتلابارتلانمةلتكيفعرزُتتابنةرزب
تنفديتلاةرزبلاكلتلءاذغةيبارتلاةعطقلاكلتيفقلاخلا

يليللارئازلالمعلااذهليسيئرلاببسلا
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ةيبارتلاةلتكلاكلتنمءاذغصتمتفيهامأتتامواهيف
ًاتابندامجلاكلذنمًاريبكًامسقلوحتيفايحتوتبنتف
راجحلانممسقلاكلذلقتنيةبيجعلاةيّرسلاةقيرطلاكلتبو
كلذك...ًابشعوأةطنحوأةرجشريصيفتابنلاةلكممىلإ
لقنتفهمضهيوهلكأيفهعونناكامهمتابنلاناويحلاذخأي
ًامحلريصتوناويحلاةكلممىلإناويحلايفةيتابنلاةيمكلاكلت
سفنب.ناويحلاةلكممىلإةلخاددعتو...ًامظعوًامدو
نمناسنإلالقنينأىلاعتهنمةمحرقلاخلادارأةقيرطلا
هلحيتيومظعأوىقرأةكلممىلإةيناسنإلاوةيناويحلاةكلمملا
ةملكلاهلاسرإبكلذوهللاتوكلمللقتنيوةيناثدلوينأ
اهنمذختاوميرمىلإاهاقلأحيسملاهمساهنمةملكوهيذلا
يدتفيلهللاهلذبدقسنأتملاةملكلااذهوًايوسًارشب
توكلمىلإلخديوةيناثدلوينأهلىنستييكناسنإلا
لاقكلذلنيمعنملانموتوكلملااذهءانبأنمنوكيفهللا
لُسْمُهاَطْعَأَفُهوُلِبَقَنيِذَّـلاُّلُكاَّـمَأ«ليجنإلايفهللا

ْ
ْنَأاًناَط

ملاِيَأ،ِهللاَدَالْوَأاوُريِصَي
ْنِمَسْيَلاوُدِلُوَنيِذَّـلَاِهِمْساِبَنوُنِمْؤُْ

َنِمْلَب،لُجَرِةَئيِشَمْنِمَالَو،ٍدَسَجِةَئيِشَمْنِمَالَو،ٍمَد
.)١٣و١:١٢انحوي(»ِهللا

اننكميالوةديدجلاةدالولاىلإةسامةجاحيفنحن
هتوموةملكلادسجتقيرطنعالإاهلانننأهوجولانمهجوب
امكًابيجعدعيلمعلاكلذناكنإو.هبايحنيكلانلجأل
ِملَو،اََنَربَخَقَّـدَصْنَم«ًالئاقهنعءايعشإأبنتوقبس

َ
ِن

ٍضْرَأْنِمٍقْرِعَكَوٍخْرَفَكُهَماَّـدُقَتَبَن؟ِّـبَّـرلٰاُعاَرِذْتَنِلْعُتْسا
.ِهيِهَتْشَنَفَرَظْنَمَالَو،ِهْيَلِإَرُظْنَنَفَلاََمجَالَوُهَلَةَروُصَال،ٍةَسِباَي
حلاُِربَتُْخمَوٍعاَجْوَأُلُجَر،ِساَّـنلاَنِمٌلوُذَْخمَوٌرَقَتُْحم

ْ
،ِنُْز

اَهَلََمحاَنَناَزْحَأَّـنِكٰل.ِهِبَّـدَتْعَنْمَلَفٌرَقَتُْحم،اَنُهوُجُوُهْنَعٍَّـرتَسُمَكَو
ِهللاَنِمًابوُْرضَمًاباَصُمُهاَنْبِسَحُنْحَنَو.اَهَلَّـمََحتاَنَعاَجْوَأَو
ِلْجَألٌقوُحْسَم،اَنيِصاَعَمِلْجَألٌحوُرَْجمَوُهَو.ًالوُلْذَمَو
ٍمَنَغَكاَنُّلُك.اَنيِفُشِِهُربُحِبَو،ِهْيَلَعاَنِمَالَسُبيِدْأَت.اَنِماَثآ

لَلَض
ْ
لِم.اَن

ْ
َمْثِإِهْيَلَعَعَضَوُّبَّـرلاَو،ِهِقيِرَطَىلِإٍدِحاَوُّلُكاَن

.)٦-٥٣:١ءايعشإ(»اَنِعيَِمج

يدسجلاتوملانيترمتومندسجلايفةرماندلواذإ
انيدلاونمةرمنيترماندلواذإنكلويحورلاتوملاهيليو
توملاطقفةرمتومنسنأتملاةملكلاهللاانلوبقبةرمو
هلسيليحورلاتوملاوهيذلايناثلاتوملانأليدسجلا
َىلَعَنآلاِةَنوُنْيَّـدلاَنِمَْءَيشَال«ليقامك.انيلعناطلس
يفْمُهَنيِذَّـلا ملاِ

سلا،َعوُسَيِحيِسَْ
جلاَبَسَحَسْيَلَنيِكِلاَّـ

ْ
ِدََس

سنأتملاةملكلالاقامكو.)٨:١ةيمور(»ِحوُّرلاَبَسَحْلَب
لاَوُهاَنَأ«

ْ
حلاَوُةَماَيِق

ْ
»َيْحَيَسَفَتاَمْوَلَوِيبَنَمآْنَم.ُةاََي

الونينمؤملانمهمسابنوكنوهلبقنلف.)١١:٢٥انحوي(

،ْمُكَبوُلُقاوُّسَقُتَال«ليقامكومهملارمألااذهنعىضاغتن
يفاَمَك يفَةَّـسَمِمْوَيِ لاِ

ْ
اذهلنأفرعنلو)٩٥:٨رومزم(»ةَّـيِّـَرب

.نيدلامويوةيدبألاةايحلابوانسوفنصالخبةقالعرمألا
لاَحِبَرْوَلُناَسْنِإلاُعِفَتْنَياَذاَم«

ْ
»؟ُهَسْفَنَِرسَخَوُهَّـلُكََملاَع

.)٨:٣٦سقرم(

هللاةداهشضفرنونيبذكملانمهللانوكننمؤنملاذإ
مادقإلانمرذحلارذحلا.نيكلاهلانمًامتحنوكنوميظعلا
نمنوكنلاندعاسوانمحرامهللا.نيشملالمعلااذهىلع
انلبجتساف.نيبحملامظعأونيمحارلامحرأكنألنينمؤملا
أجلمانلنكف»كيلإالإكنمأجلمالهنأل«نيملاعلابراي
مثنيمآمهللاريصنلاويلولاانلنكونيعمريخوًامئاد
.نيمآ

ناطبقلاصالخةصق

ًاناطبقراصوىقتراومولعلاعيمجيفضاخوًاريثكسرد
مل.نيرثملانمناكوًايرحبًابكرمكلميناكوًاينغناكو
ماصخألادشأنمنينمؤمللناكوهللاابًانمؤمنكي
فظوملحمسيملوهللااباونمآنيذلاعيمجبقعت.نيمواقملاو
ىلإولوسدقملاباتكلانمةخسنىلعىظحينأهبكرميف
ناكهنأىتحهيلعضرملاةأطوتدتشاوضرم.نيح
الإكلذبسحأنأامو.ميلألاتوملانمهيلعىشخي
برنمةمحروةدجنبلطيأدتباوهريمضظقيتساو
باتكبهيلإىتؤينأًايجارهلوحنيذلاىلإرظنو.نيملاعلا
بكرملايفاودجوفنيعتسيهبوهبرينتسييكلسدقم
اذه.ريدقتمظعأهردقيناكوًاسدقمًاباتككلميناكىتف
صاصقلاىتفلايشخدقوناطبقلاىلإهبءيجدق
ايلاقوًاعرضتمدجنتسا.نيبعترملانمناكونامرحلاو
مهلامعألنيذلانمالوىلاسكلانمتسلناطبقلايديس
بظاوأويغارفتقويفّالإاذهيباتكأرقأالونيلمهملانم
هنمبلطهعوراوأدهنأدعبو.نيحلكيفيلمعىلع
هنألةيزعتوءاجرهيفدجوتلةيباتكةيآبهفحتينأناطبقلا
يمأنإىتفلاباجأفنيرضتحملاتاومألانمحبصأ
.٥٣ءايعشإرفسنمتارقفتحتيمساعضأنأينتملع
ِلْجَألٌحوُرَْجم«يليامكاهصنناكيتلاتايآلاالتف
،ِهْيَلَعاَنِمَالَسُبيِدْأَت.اَنِماَثآِلْجَألٌقوُحْسَم،اَنيِصاَعَم
ةرقفةرقفتيلتنأدعب)٥٣:٥ءايعشإ(»اَنيِفُشِِهُربُحِبَو
نمبلطقوشتملافهلتملاءاغصإناطبقلااهيلإىغصأو
لعففةرقفلكتحتهمساعضيوةءارقلارركينأىتفلا
كلذعمسنأامو.تارمةدعكلذرركورمأامكىتفلا
.نينمؤملانمناكوهبلقوهنهذحتفدقوالإ
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هيصاعملجألحورجمكحيسملالبقوهبربناعتسا
هبلقلتحاف.هيلعفقوتيهمالسنأوهماثآلجألقوحسمو
تنكنإوينإيبرلاقونانئمطاونامأبرعشيناكومالسلا
تفرعو.نيدلامويوةنونيدلانمىشخأالنيرضتحملانم
كيلإبرتقا.نيعتسيكبوكيلإئجتلينملذختالكنأ
نمكّنإيبركناحبسينايحأوينعتاموينادفيذلامساب
.نيرفاغلانميلترصويبنذترفغدقونيمعنملامظعأ
هلاومأوهتقوفقوأوناطبقلايفُشديدجلارابتخالاكلذدعب
عيمجلليجنإلاىرشبّثبوناسنإلاينبةمدخىلع
صلخاذكهو.نيريثكللةكربناكوهليجمدخونيجاتحملا
يذلاهللادجملا.نيعفانلاسانلانمراصوةيناثدلوو
ًاقحهيلإنيبئاتلالبقيوميثألائطاخلاصلخيهتبحموهتمعنب
.نيمعنملانماونوكينأمهلعجيو

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70t007 Stuttgart

Germany
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