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



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

سرهفلا
٣.......................؟كوعدينم
٣.................رخأتتالوبهذاومق
٣...............هللاليبسيفًاعماوبهذا
٣...............عمجأملاعلاىلإًاعماوبهذا
٤.........ريرشلاملاعلايفرذحوةقدبكلسا

٤..............ليجنإلاةملكرشنبدهاج
٤...................؟هللانبادلوفيك
٥...........بولصملايفهللاصالخبفرتعا
٥.............يتاذلاكرببكسفنعداختال
٥.................حيسملاراصتنالجهتبا
٥.....................كصلخكناميإ
٥...............كناميإتبثتكتيدومعم

٦....................ندينمؤيالنمو
٦...سدقلاحورلاتوصلهسفنيسقييذللليو
٦.................ةمدخللكوعديهللانإ
٧يحيسملاريغليحيسملااهيدؤينأبجاولاةداهشلا
٩..................لوسرلاسلوبةالص
١٠............................اوبهذا
١٠...ضرألاىلعوءامسلايفناطلسلكّيلإعفد
١٠..............ممألاعيمجاوذملتواوبهذاف
١١...سدقلاحورلاونبالاوبآلامسابمهودمعو
١١....هبمكتيصوأامعيمجاوظفحينأمهوملعو
١٢....رهدلاءاضقناىلإومايألالكمكعمانأاهو

عمجأملاعلاىلإاوبهذا
حيسملادبعوديدجردنكسا

2010 All rights reserved

Pub. No. SSB 4541 ARA
English title: Go into all the world
German title: Gehet hin in alle Welt

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

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



؟كوعدينم

،ةئجافمتاضافتنادجن،ةيوقلاةيملاعلاتاراضحلالكيف
لوحتو،ةديدجضارأىلعةضهانلابوعشلايلوتستف
اهميلاعتىرخألاممألاىلإلخدتو،نئانجىلإيراربلا
.ةلاّعفلااهبهاذمو

بلغو،تاومألانيبنمحيسملاعوسيانبرماقامدعبو
ملاعلاىلإبابلاهبنينمؤمللحتف،رشبللةداضملاىوقلالك
لكىلإهصالخوهتايحاولقنييكلو،هيعارصمىلع
ىلإ،يهلإلابابلانمقلطنتل،كوعديحيسملاف.بوعشلا
مهلمدقتو،ةيلزألاهتبحمتوكلمىلإمهوعدتو،نيريثكسانأ
.ةصلخملاهللاةوق

رخأتتالوبهذاومق

مونلاالو،فسلفتلاالو،سولجلاكيلعحرتقيالحيسملاف
.ىعستوضكرتوبهذتنأكرمأيلب،ءاخرتسالاو
سانألبةلساكتمةعامجباوسيل،نويقيقحلانويحيسملاف
ىلإةهجتم،ةمداخةسينكمهنإ.ةيحورةكرحمهيفتثدح
،ةيهلإلااهتوعدتكردأدقل.اهسفنبةلغشنمتسيلو،جراخلا
.اهذيفنتبموقتو

كصالخنأكملعيو،كتينانأنمكررحيحيسملانإ
،هللاةبحملدحوألافدهلاتسيل،كتلئاعةمالسويصخشلا
باحرىلإنيلاضلانمًاريثككببذتجينأديريهنإلب
هتبحمو،ةبحمهللا.كلةاطعملاةمعنلايفمهكرشيل،هظفح
يفيوقلاعفادلايهاهنأل،نييحيسملايفديحولارسلايه
.نينمؤملاةبظاوموربصللديحولاببسلاو،هللاتوكلم
انلسرتو،انسفنألوحنارودلانمانررحتةيهلإلاةبحملاهذهو
نيكسملاورئاثلاومئاشتملاوبنذملاولزعنملاناسنإلاانيخأىلإ
كبحيوضوفرمودسافلكبحيحيسملانأل.فرجعتملاو
.ةقيضلاكتلاحيفًاضيأ

ىلعرهابلاهراصتنادعباعد،تاومألانيبنمماقملا
ضيوفتورمأيهةوعدلاهذهف.ملاعلاريشبتلهتسينكتوملا
ةمدخوزايتماوحرفلب،ًاليقثًالمحتسيلو،بجاوو
؟هذفنتىتمف؟حيسملارمأتعمسله.ةسدقم

هللاليبسيفًاعماوبهذا

ىلإرظنلابلشافيدرفلاكطاشنبكنأ،هيفبيرالامم
لكيفوكلوحفنعلالامعأوتاروثلاوةيمؤاشتلالماوعلا
عمةكرشيفلب،ًاديحوحيسملاكلسريالاذهل.ضرألا
ةطساوب،هتينانأنمملاعلاًاعماوررحتيكل،تاوخأوةوخأ
صلختنأكرودقميفنأركفتال.مكلةبوهوملاهللاةبحم
لكعمكرمأيحيسملاّنإلب،ةصاخلاكتوقبًادحاوًاناسنإ
حورلابهاومباودناستيكل،ًاعيمجاومدقتتنأ،هيسيدق
اذهداشرإىلإًايموياوغصتو،مكضعبباولماكتتو،سدقلا
اذهةطساوبو.نولاطبديبعانلكاننأل،فيطللاحورلا
ةبحمنأل،مكبلغينأدحأىلعليحتسي،حورلايفكباشتلا
ةمدخديرتأ.يئاهنلاراصتناللةديحولاةلافكلايه،انيفهللا
تلعفنإ؟كتيرقبعسمحتبهدبعتو،كدحولهللا
مدخاوءاطسبلاةوخإلابلطا!ةعرسبرثعتتولشفتسف
.لدابتمعوضخوميظععضاوتب،نيسيدقلاةكرشيفكبر

الاهنألاهسفنيفةياغيهتسيل،ةسينكلانأسنتالو
جيجضو،تاعربتلاوتاعامتجالاوناجللاف.اهتاذلشيعت
فدهلاتسيلةريهشلافئاظولاوةيقطنملادئاقعلاو،حيباستلا
ىلإجاتحملاناسنإلاانيخأىلإكرتشملاانباهذلب،ةياغلاو
،بآلادجمىلإدعاصلاوماقملاحيسملاف.هللاةمعنلا

،نيكاسمللًامادخمكلعجيو،ةربكتملامكتينانأنممكصلخي
.سودقلاهحورةوقيفنيسئايللنيصلخمو

عمجأملاعلاىلإًاعماوبهذا

ءاغوغلا،نيلمهملا،رافكلانيدحلملابلطا،ضكراشما
حوريفلاضلكو،عراوشلاءانبأ،نيضغبملا،نيخسولا
ةكلممديدجلادهعلايفينعت،"ملاعلا"ةملكنإ.ناطيشلا
اهيفًاريثم،بولقلاكلمي،هنايصعحورنأثيح،ناطيشلا
)٣-٢:١سسفأو،٥:١٩انحوي(.رابكتسالاوةساجنلا
داضملاحورلااذهريثأتةقطنميف،اذكهسانلالكشيعيو
٢(هسيئروملاعلااذههلإبسحي،سيلبإنأل،حيسملل
اذهل.)١٦:١١و١٤:٣٠و١٢:٣١انحويو٤:٤سوثنروك
ةوقلاوفيسلابسيل،يحورلاداهجلاىلإحيسملاكوعدي
.حيسملاةبحمةعاطيفوعضاوتملاهللاحالسبلب،ةيرشبلا

ىلإقلطنتو،ةظوفحملاكتعامجتاقلحنمموقتذئدنعو
لك:هللالجرةرملاقاذكه.دحلملافاجلادرابلاملاعلا
عجرًايناثو،هللاىلإعجرًالوأ،نيترمىدتها،جضاننمؤم

عمجأملاعلاىلإاوبهذا؟كوعدينم
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يفانزكرتىلإجاتحنانلك:اذههلوقبينعيوهو.ملاعلاىلإ
حبصنل،ةيناثلاةدالولاوناميإلاوةبوتلاةطساوب،حيسملا
امكنكلو.ةبوبحملاهتسينكيأ،يحورلاهدسجبنيدحوم
هتاوامسوبوبحملاهيبأدنعظفحلاكرتدق،هسفنحيسملانأ
حيسملاحورانعفدياذكه.ًانيكسمًاناسنإحبصأو،ةديجملا
ريغسانلاريهامجىلإانتساردتاقلحوانتاعامتجانم
ةضغبلايفنيقراغلاو،بونذلايفديبعلاىلإو،نيصلخملا
.ةراعدلاو

ريرشلاملاعلايفرذحوةقدبكلسا

ملاعلاعمجازتماال،اريشبتلبةينانأينعتالةسينكلانإ
ةوعدملب،ملاعلايهةسينكلاتسيلف.هيلعبلغتلالب
ةرمًاملاعريصتيتلاةسينكللليوف.هيلإةلسرموهنم
.تارمثالثونيترماهبيصتهللاةنونيدنإف.ىرخأ
قرتخنل،انتاوذراكنإب،ملاعلايفًاروننوكنلانوعديحيسملاو
امأ،ًامالظانكدق.ةيهلإلاةبحملاةعشأبتاملظلاتافاثك
رونحيسملاانبريفًارونانحبصأو،رونلادالوأككلسنفنآلا
بلغدقحيسملانأل،ةملظلانيطالسنمفختال.ملاعلا
ساقيالامبىوقأهتردقو.كبناجىلإوهرصتنملاو،ملاعلا
ىوقتت،حيسملاىلإرظنا.كيلعةمجاهلاتاطلسلانم
.ًارهجرشبتوحرفتونئمطتو

ليجنإلاةملكرشنبدهاج

دبعوهعوسينودبناسنإلكنأ،كلابنعّنبيغيالو
داسفيفًايحورتيمو،هللاحورنملاخو،هتاوهشل
لمعيدحأسيلف.ًافقثموًابذهمنابتساولوىتح،هقالخأ
ةايحلمحتف،زيزعلاخألااهيأ،تنأامأ.دحأالو،حالصلا
،صالخلارونىلعتلصحدقو.ةمعنلالجأل،كيفهللا
نمحبصأف.كبروكصلخمحيسملاو،كابأهللاتكردأو
،هللاعمديدجلادهعلاىلإنيريثكلاوعدتنأكتازايتما
شيعتامك،دبألاىلإاوشيعيو،ضوفرملامهلكشنماوريغتيل
نمةماقإيه،ةقحةزاركلكف.حيسملايفدبألاىلإتنأ
ةايحلقنتل،يناثلاهقلخيفككرشيحيسملانأل.تاومألا
اياطخلاوبونذلايفتاومألاىلإ،كيفةعوضوملاهللا
.نويحيف

متتاهنإءيشلكلبق؟مويلاليجنإلابةزاركلامتتفيك
ناكو.ةحرفملاىرشبلاهانعم،انليجنإنأل.ركشلاوحرفلاب
راصتنامهللصحيوأ،دولومينامورلارصيقللدلويامدنع
.ًاليجنإحرفملاربخلااذهنوّمسياوناك،ءادعألاشويجىلع

،ريقحلاانملاعيفهللانباةدالوزاربإينعت،انليجنإةزاركف
.توملاوةيطخلاوناطيشلاىلع،لماكلاهراصتناحيضوتو
ماتلاصالخلااذهاهبلصويتلاةقيرطلاىلعةلالدلاو
.نيعمجأسانلاونينمؤملاىلإ،يهلإلا

؟هللانبادلوفيك

،حيسملاةدالونعةئطاخًاروصسانلانمريثكروصتي
،ءارذعلاميرمنمدلوامدنع،داليملاديعيفدجويملهنأل
نمهلإ،روهدلالكلبق،بآلانعًاقثبنمهداليمناكلب
.قولخمريغدولوم.قحهلإنمقحهلإ.روننمرون،هلإ
نمقحو،هتبحمنمةبحموهف.بآلاعمدحاورهوجوذ
قبيملف.ًاينانأسيلو،ةبحمهللانأ،ليجنإلاوهاذهو.هقح
هثولاثناكف،ملاوعلانيوكتلبقهبلققشلب،ًادرفنمهدحول
.ةيلزألاهتبحمةدحوبًادحاوًاهلإ،ًارهاظسدقألا

ماجسنايفملاوعلالكقلخدق،اذهسدقألاثولاثلاو
نكلو.ىربكةيرحاناطعأوهتروصبسحانلبجو.بيجع
ملو.أطخةيرحلاهذهلمعتسادق،فسأللايوناسنإلا
نعلقتساو.هللانععفتراو،ربكتسالب،عضاوتلايفثبلي
هللاسومانظفحينأرداقريغو،ًاينافراصو،هردصم
،بضغىلإبضغنمطقسف.ةصاخلاهتوقيفسدقملا
.الزنءاسو،ةنونيدىلإةنونيدنمو

،ديحولاهنبالسرأوانمحر،سدقألاثولاثلاهللانكلو
ميرمنمًادولومدسجتو.انملاعىلإنامزلالامتكادنع
لفطيفًايدسجلحدقتوهاللاءلمنأىتح،ءارذعلا
دسجتةبوجعأكردينأهئاقلتنمناسنإردقيالو.دوذملا
هكرشأو،هينيعهلسدقلاحورلاحتفاذإالإ،حيسملايفهللا

فرعيو،ةيوامسلاةقيقحلاكرديذئنيحف.هللاةايحيف
هحورنألب.ةأرماسماليالسودقلاهللانأةريصبلاب
ةراشببةعضاوتمتنمآاهنأل،ًايهلإًانينجميرمنمدلوت
ًازمر،دوذملايفًاعوضوم،ًاناسنإهللاحبصأف.اهلكالملا
ةراشبةيادبهذه.نيكاسملاىدلهللاروضحلًاليلدوانرقفل
كعامتسادنع،ًاحرفوًابجعتكبلقزفقيأ.انليجنإ،حرفلا
.انعمهللانإ!؟حيسملادسجتىنعمتكردأله!؟ربخلااذهل
نمانصلخيل،نينافلاةاطخلانحن،انيلإىتأيلزألاسودقلاو
.هئادفةراهطيفانددجيو،ناطيشلاةطلس

عمجأملاعلاىلإاوبهذاريرشلاملاعلايفرذحوةقدبكلسا
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بولصملايفهللاصالخبفرتعا

.حيسملابيلصىلإةرشابماندوقتةيصالخلاىرشبلانإ
ملاعلاهللاحورنمدولوملاحلاصدق،راعلاةبشخىلعهنأل
رربتنل،انعًاضوعتامحيسملاف.سودقلاهيبأعم،ريرشلا
ةيطخعفرييذلا،حوبذملالمحلاناكدقلو.هللامامأ
تومبتنمآنإ،ًاسيدقوًايحوًارححبصتلكناف.ملاعلا
خيراتيفراصتنامظعأوهلتوملااذهو.يرافكلاحيسملا
لمحلب،ًالشافوًاسئايوًافيعضناكامبولصملانأل.ملاعلا
دقف.سانلالكىلع،سومانلاىوعدأفطأو.هللابضغ
ملأتاذكهو.ًاضيأكتابوقعلمتحاو،كاياطخحيسملالمح
هلكملاعلاىدفو.مهمثإوسانلاروجفلكىلع،هللاةنونيدب
.ميركلاهمدوهعاجوأةفصاعب،هللابضغنم

يتاذلاكرببكسفنعداختال

نحا.كصلخممامأمتراو،بولصملايدينيبدجسا
،سدقلاحورلاتاملكبهركشاو،مانألايدافمامأكسأر
سيلف.كلجألهللاهمتأيذلاصالخلاةمظعكرداو
وأ،ةقمنمتاولصةطساوب،هسفنسيدقتلًارداقناسنإ

وأ،ةيهابتملامعأوأ،ةروخفتامدقتوأ،فرخزمموص
لكنأل.ةربتسمىوقتوأ،نسحكولسوأ،خفتنمجح
ًاناتكوًاعقبمًابوثالإسيلانربلكو،ةدسافوةريرشانلامعأ
،ةمحرلابكرهطو،ةمعنلابهللاكاجندقف،نآلاامأ.ًاقزخم
.دبألاىلإهتومبًارابكربتعاو،كانبتو.لشافلاتنأكلبقو
كتايحملستلكبرتركشوميظعلاصالخلااذهتلبقله
؟هيلإ

حيسملاراصتنالجهتبا

.تاومألانمهتمايقدنعًايهبرقتحملاحيسملالالجرهظ
ماقدقو.ةايحلاسيئريفةطلسدجيمل،توملاحبشنأل
.ةيطخالبًامئادناكهنأةمايقلاهذهبنهربو.هربقنمًازئاف
وهحيسملاف.هيلعةردقالوًاقحدجوامناطيشلانأل
دبعتستيتلا،ىمظعلارشلاىوقلكىلعرصتنملا
.اوتومينأمهيلعو،رارشأسانلالكنإفًاقح.تاقولخملا
امأ.لوزتةليمجلاتاتابنلالكو.اهضعبسرتفتتاناويحلاو
هللاةايحرهظأو،تاومألانيبنمحيسملاماقدقفنآلا
ةمظعبرعشتلهو؟راصتنالاوةبلغلاهذهمهفتأ.ًايلج
قرشياذكهو.هتبحمبددجتتامنإةقيلخلالك؟هصالخ
اننإو.ربلاوقحلااهيفنكسي،ةديدجءامسوديدجملاع

يفقرغنالف.توملايفةايحبو،لاوزلايفءاجربدهشن
.للهتلابرفظنلب،مؤاشتلا

ةايحللًانوبرعهللاحورىلعكناميإةطساوبتلصحنإو
ءيجمةرظتنم،ىدفتساهلكةقيلخلانأًانيقيملعت،ةيدبألا
.ميظعقوشوبقرتبيناثلاحيسملا

كصلخكناميإ

انملاعيفيمانلاهللاتوكلمليجنإيفتقمعتنإ
حيسملاعوسيبناميإللسدقلاحورلاكعفدي،لحمضملا
هطيسوةطساوب،هللاعمديدجلادهعللدعتسمتنأأ.كبر
عجراو،سودقلاههجومامأكبونذلكبفرتعاف؟حيسملا
طبتراولماكلاصالخلايفكرتشاو،ةسجنلاكراكفأنع
ال،ناميإلانودبهنأل.دبألاىلإهعمشيعتف،كصلخمب
؟قحلاناميإلارهوجفرعتله.ناسنإصلختينأنكمي
يفةقثليجنإلاةزاركلهعامسةطساوبناسنإبستكااذإ
هتملكعمسيو،هنهذيفهنمبرتقيذئدنعف،يدافلاصخش
هدعتف،هيفلمعتنأاهلحمسيو،يساقلاهبلقحتفيو،ةقلاخلا
نيب،طرشالوديقالبهسفنملسيو.هصلخمىلعلاكتالل
،هتمعنةلحبكلمشيو،كديبكذخأيف،هللانبإامأ.هيدي
ةوقبكزهجيو.مامتلاىلإكسدقيو،كناردأنمكرهطيو
حيسملابناميإلاسيلف.ةديدجةقيلخكلعجيو،هتايح
نبابةيصخشةقالعلب.ةتيمةديقعوأ،ًانظوأ،ةفسلف
يفىتحهعابتإو،ةايحلالحارملكيفهعمباهذو،هللا
.دجملاىلإهعمةمايقلاوتوملا

ليجنإلاناطلسهتبثييذلا،ديدجلادهعلاوهناميإلاف
همالكيفةرهاظلاهتبحموهتريسوحيسملاسردا.انبولقيف
،كريمضيفسدقلاحورلابذجعمبواجتو،هلامعأو
هللاةبحمهنأامبو.هيفنئمطتوكصلخمبدبألاىلإطبترتف
مهتالزنيرخآلالكلرفغتل،هتبحمبكألميوهف،تاذلاب
لكو.كبونذلكهللاكلرفغامك،حرفبوةرثكبمهبونذو
يف،هللامالسربتخاهنإ.مالسلاعناصوه،قحيحيسم
كتمحروكحماستوكنارفغيفنيبتسيكناميإف.حيسملا
.كئادعأوكئالمزب

كناميإتبثتكتيدومعم

دهعلايفحيسملاعمكداحتابتدهشنإ،كلىبوط
الامنإ.نينمؤملاةكرشيفًارهجكتيدومعمةطساوبديدجلا
.كناميإلب،كصلختالكتيدومعمنأل،كسفنعدخت

عمجأملاعلاىلإاوبهذابولصملايفهللاصالخبفرتعا
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كنأل،كناميإيفصقنكانهىقبي،دمعتتملنإنكلو
كءاقدصأكرتتو،دسافلاكيضامعطقتل،ةأرجىلإجاتحت
كتريشعنعًاضيأدعتبتنأكمزليامبرو.وهللايف
توكلميفًايعووًارهجلخدتو،كيدلةبوبحملاكتلئاعو
ءاضعأحبرتو،دسجلابسحكءاقفردقفتذئدنع.هللا
حيسملاو،كابأهللافرعت،ليجنإلاةطساوبهنأل.هللاةلئاع
ةرمدعبةرمكدشرييذلا،كيزعمسدقلاحورلاو،كاخأ
لب،كدحوللزعنتاليكل،هللادالوأىلإةيضرألاانتركىلع
تألتماو،ًاقحتدمعتله.نيسيدقلاةكرشيفشيعت
انملاعيف،حيسمللريفسككتافرصتيفرهظياذه؟هللاحورب
ةلئاعىلإسانلالكوعدنلانعفدت،هللاةبحمنأل.يساقلا
.هللا

ندينمؤيالنمو

نودب،سانلاعيمجنأفرعيحيسملايفصلخملك
،سدقلاحورلانمديدجتنودبو،حيسملامدبناميإلا
سيل.ةيناسنإلاعادخنمانررحليجنإلانأل،نوكلاه
معفمهرونيفرهظيلب،سودقلاهللامامأًاحلاصناسنإ
،يدبألاكالهلاىلإةريخألاةنونيدلابًامتحطقسيو،اياطخلا
،رطخلاىلعفرشنانلك.هلًاصلخمحيسملالبقيملاذإ
حيسملانكلو.ةيناسنإلاسيياقمبانءاكرشوانسفنأانسايقب
هللاةنونيدلةريصبلاانلحتفيو،يحطسلااذهانيأررسكي
مدةيامحتحتئجتليملنملكف.سانلاروجفىلع
.كلهيوندي،حيسملا

دهجلالذبىلإةميزعلكبانعفدي،نالعإلااذهنإ
كالهيفًاكيرشريصتكنأل.هللاةملكرشنلةيحضتلاو
كنإ.ًايلجهبهربختملو،ليجنإلاتفرعنإ،ناسنإلاكيخأ
بحتالأ؟تمصتىتمىلإف،كبلقيفءامسلاحيتافملمحت
تيمو،طقفديلاقتىلعينبمكناميإنألهوأ؟نيلاضلا
؟ةقحةايحالبو

،نيريثكسانألجأللهتبتلكعفدت،هللاةبحمنإ
دجمتييكل،ككولسيفسدقتتلو،كئاقدصأريشبتلو
نأديريهللانإ.سانلانمًاريثكصلخيو،يوامسلاكوبأ

ىلإغصاف.نولبقيقحلاةفرعمىلإو،نوصلخيسانلاعيمج
نأءاشييذلا،ناسنإلامويلاكيريف،سدقلاحورلاتوص
.كتطساوبهمدخي

سدقلاحورلاتوصلهسفنيسقييذللليو

هبلقلفغو،ًايعاوًادصاق،ليجنإلاناسنإضفرنإو
هاياطخهدرفمبلمتحينأهيلعف،ةصلخملاةمعنلانعدانعب
.رشبلاعيفشو،هللانباهبلقةواسقبضفرهنأل،هللاةنونيدو
بابلاوهحيسملانإ.بولصملابنمؤيالنملكل،ءادفالف
لكل،هيعارصمىلعحوتفمبابلااذهو.هللاىلإيدؤملا
الثيحنكلو.انرصعيفيهتنتال،هللاةمعنو.سانلا
كانه،داحلإلامرجيفنوتبثيو،ةمعنلاهذهةاطخلالبقي
امأ.يناجملامهريربتضفرلةجيتن،مهسفنأبمهسفنأنونيدي
،هبنمؤيالنمو.ةيدبألاةايحلاهلف،هللانبابنمؤينم
انملاعيفريرشلاحورللرتتسملافدهلاو.ةايحلاهلتسيلف
نمؤتالىتح،ةعادخلابهاذملافولأةطساوبلمعيهنأ،وه
،عداخلامهربيفًايمعنودبعتسيلب،حيسملابريهامجلا
مهئادفرورغةطساوبنوكلهيو.ةنسحلالامعألاىلعينبملا
ضرحيعمجموأ،نيدوأ،ةسينكوأ،بزحلكف.يتاذلا
لضي،سوقطلاواياصولاظفحةطساوبصالخللهءاضعأ
انرربدق.حيسملايفالإصالخالهنأل.مهرضيوهعابتأ
.هللاىلإبابلاهترافكبانلحتفو،بيلصلاىلعهتومبًاناجم
ةمعندجيال،حيسملايفةرهاظلاهللاةمعنضفرينمف
.نديلب،ىرخأ

ةمدخللكوعديهللانإ

؟اهيلإحيسملاكوعدييتلاةمدخلاةمظعتكردأله
اولبقيو،هللاعمةاطخلاحلاصتيل،ليجنإلاةزاركلكضوفدقل
ةمدخلاهذهبتمقنإو.سئايلاملاعلاطسو،ةيدبألاةايحلا
يتلا،ةجيتنلاسفنربتخت،ةبظاوموعضاوتيفةسدقملا
،صالخلاةراشبنولبقيضعبلانإ.هلسروحيسملااهربتخا
كتزاركلف.نوسقتيواهنوضفريوأ،اهنولمهينيريثكنكلو
ييحت.كلهتوصلختو.نيدتورربتيهف،ةجودزمةجيتن
.يدبألاتوملايفطقستو

ءاقلتنمةدحاوةعفانةملكلقنتنأرداقكنأنظتالف
،سدقلاحورلاىدهىلإ،ًاراهنًاليل،جاتحمتنألب.كسفن
دجمتذئدنع.كمفيفهتملكفيسعضيو،وهملكتييكل
ىهابتتالو،يوامسلابآلاهللامظعتو،يحلاحيسملا
لمتحيو،كيفنكسيهللانبانأربتختلب،صاخلاكمساب
سنتالف.كرينكعملمحيو،كبيصتتابرضوةناهإلك
نيذلالكنممظعأوهو،كعمءيشلكىلعرداقلانأ

عمجأملاعلاىلإاوبهذاندينمؤيالنمو
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.كميديكدمحوكركشو،كصلخكناميإف.كنومجاهي
نيمآ

حيسملادبع

ريغليحيسملااهيدؤينأبجاولاةداهشلا
يحيسملا

هتصاخىلإعوسيبرلاردصأ،ءامسلاىلإهدوعصليبق
يفًادوُهُشِيلَنوُنوُكَتَو«:هصناذهًايمويًارمأ يفَوَميِلَشُروُأِ ِ
لٱِّـلُك

ْ
لسرلالامعأ(»ِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإَوِةَرِماَّـسلٱَوِةَّـيِدوُهَي

،لسرلالاوقأيفهادصددرت،يمويلارمألااذهو.)١:٨
لاقدقف.مهلاوقأيفو،دعباميفمهتاكرحتيفهرثأرهظو
.ِهِباوُنِمْؤُيَْملْنَمِبَنوُعْدَيَفْيَكَف«:ممألاىلإًاريشمسلوب
الِبَنوُعَمْسَيَفْيَكَو؟ِهِباوُعَمْسَيَْملْنَمِبَنوُنِمْؤُيَفْيَكَو
.)١٠:١٤ةيمورةلاسر(»؟ٍزِراَك

نأدعبتارابعلاهذهبتكميركلالوسرلالعلو
دقعيذلا،لوألايحيسملارمتؤملايفهرظنةهجوترصتنا

.١٥لامعألارفسيفروكذملاو،بوقعيةسائربميلشروأيف

ةسينكلايفنيربتعملاعنقينأسلوبعاطتساذئمويو
نودةكرشلايفمهلوبقوحيسملاقانتعالممألاةوعدبوجوب
نيح،برلااهبدعويتلا،ةكربلامهيلإريصتل.اودوهتينأ
يفُكَراَبَتَيَو«:ميهاربإللاق رفس(»ِضْرَألٱِمَمُأُعيَِمجَكِلْسَنِ
.)٢٢:١٨نيوكتلا

نمةرقفلاهذهبتكميركلالوسرلانأينيقييفو
اولقنييكل،نييحيسمللًاضح،ةيمورلهأىلإهتلاسر
،ءانمأنيزراكوأ،دوهشتاداهشيف،ممألاىلإهللاتانالعإ
.ليجنإلاتاكربيفةكرشلاحرفىلإمهوداتقييكل

ءايعشأنماهسبتقاةرابعبهءادنطوبغملالوسرلامتخو
ملٱَماَدْقَأَلَْمجَأاَم«:يبنلا

ملٱ،ِمالَّـسلٱِبَنِيِّـرشَبُْ
َنِيِّـرشَبُْ

خلٱِب
ْ

.)٥٢:٢٧ءايعشأرفس،١٠:١٥ةيمورةلاسر(»ِتَاَْري

ريخةراشبومالسةلاسرليجنإلاةلاسرفكلذبورغالو
اَنَأاَهَف«:عوسيدسجتموييفهللاكالملاقاذكه.سانلل
ِجلُنوُكَيٍميِظَعٍحَرَفِبْمُكُِّـرشَبُأ

َ
ُمُكَلَدِلُوُهَّـنَأ:ِبْعَّـشلٱِعيِم

لٱ
ْ
يفَمْوَي لَُخمَدُواَدِةَنيِدَمِ

ِّـ
ملٱَوُهٌص

ًةَتْغَبَرَهَظ...ُّبَّـرلٱُحيِسَْ
ملٱَعَم

جلٱَنِمٌروُهُْمجِكالَْ
ْ

:َنيِلِئاَقَوَهللاٱَنيِحِّـبَسُمِّـيِواَمَّـسلٱِدُْن

ملٱ
يفِِهللاُدْجَْ ملٱِساَّـنلاِبَو،ُمالَّـسلٱِضْرَألٱَىلَعَو،ِيلاَعَألٱِ

»ُةَّـَرسَْ
.)١١،١٤-٢:١٠اقولبسحبليجنإلا(

هتداهشسلوببتكةقيقحلاهذهنمروعشبهلعلو
لٱُمــُتْنَأ،ٍمالـَسـِبْمـُكََّـرشـَبَوَءـاَجـَف«:نيـيسـسـفألل

ْ
َنـيِدــيـِعـَب

لٱَو
ْ

يفًاموُدُقاَنْيَلِكاَنَلِهِبَّـنَأل.َنيِبيِرَق َىلِإٍدِحاَوٍحوُرِ
.)١٨-٢:١٧سسفأ(»ِبآلٱ

تارابعلاهذهبهتداهشلهتسادقفانحويلوسرلاامأ
لٱَنِمَناَكيِذَّـلَا«:ةعئارلا

ْ
ُهاَنْيَأَريِذَّـلٱ،ُهاَنْعِمَسيِذَّـلٱ،ِءْدَب

ِةَمِلَكِةَهِجْنِم،اَنيِدْيَأُهْتَسََملَو،ُهاَنْدَهاَشيِذَّـلٱ،اَنِنوُيُعِب
حلٱ
ْ

حلٱَّـنِإَف.ِةاََي
ْ

حلٱِبْمُُكِربْخُنَوُدَهْشَنَواَنْيَأَرْدَقَو،ْتَرِهْظُأَةاََي
ْ

ِةاََي
ُهاَنْيَأَريِذَّـلٱ.اَنَلْتَرِهْظُأَوِبآلٱَدْنِعْتَناَكيِتَّـلٱِةَّـيِدَبَألٱ
اَّـمَأَو.اَنَعَمٌةَِكَرشًاضْيَأْمُكَلَنوُكَيْيَكِل،ِهِبْمُُكِربْخُنُهاَنْعِمَسَو

ملٱَعوُسَيِهِنْبٱَعَمَوِبآلٱَعَمَيِهَفُنْحَناَنُتَِكَرش
ُبُتْكَنَوِ.حيِسَْ

:١ىلوألاانحويةلاسر(»الِماَكْمُكُحَرَفَنوُكَيْيَكِلاَذٰهْمُكْيَلِإ
٤-١(.

انحوياهبتكيتلاةديجملاتايآلاهذهلمأتننيحف
مسردق،مهلملالوسرلانأىرن،سدقلاحورلانمًاقوسم
حاتينأيهو.اهفادهأنيعو،ةداهشلاةياغنييحيسملل
يتلا،ةيحورلاتازايتمالايفكارتشالانييحيسملاريغل

،هللاعمةحلاصملااهتمدقميفو.عوسيحيسملابملاعللتراص
َناَكَهللاٱَّـنِإ«:بوتكموهامك.اياطخلانارفغاهبقعييتلا

يف ملٱِ
لٱًاِحلاَصُمِحيِسَْ

ْ
َهلٍبِساَحَْريَغ،ِهِسْفَنِلََملاَع

ُ
»ْمُهاَياَطَخْم

انحوينأىنعمب.)٥:١٩سوثنروكلهأىلإةيناثلاةلاسرلا(
،نييحيسملاريغلةداهشلانمةياغلايفسلوبعميقتلي
.صالخلاليجنإتاكربيفمهعممهكارشإيهو

انلودبت،قمعبنيلوسرلامالكلمأتننيحاننأديب
يدؤينأدحأعسويفسيلهنأيهو،اهرابتعابجيةقيقح
سلوبف.هتايحيفةمعنلالمعربتخيملام،ةداهشلاهذه
مهنيعيملنأينعيوهو.اولسريملنإ،نوزركيفيك:لوقي
نوبلطيمهبظعيهللانأكحيسملانعنوعسي،ءارفسهللا
ْفِرْعَيَْمليِذَّـلٱَلَعَجُهَّـنَأل.ِهللاٱَعَماُوَحلاَصَت«:حيسملانع
ةلاسرلا(»ِهيِفِهللاٱَّـرِبُنْحَنَريِصَنِل،اَنِلْجَألًةَّـيِطَخ،ًةَّـيِطَخ
ملناسنإعيطتسيلهو.)٥:٢٠سوثنروكىلإةيناثلا
وعدييلاتلابو،هلًاريفسريصينأ،هللاعمهسفنوهحلاصتي
.؟ةحلاصملاهذهىلإسانلا

اهتداهشءادأيفحيسملاةسينكرخؤيببسربكأنإو
.هللامهعديمل،اهمادخفوفصىلإسانألوخدوه،ممألل

عمجأملاعلاىلإاوبهذايحيسملاريغليحيسملااهيدؤينأبجاولاةداهشلا
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قارسلابحيسملامهتعندقو،بابلاريغنماولخدءالؤه
.ةفطاخلابائذلاو،صوصللاو

يفسيلهنأانحويلوسرلامالكنممهفناننأًاصوصخو
دقنكيملام،حيسملانعةرافسلابموقينأدحأعسو
هآرهنأيأ.هتايحيفهربخوةحيحصلاةفرعملاحيسملافرع
.هصالخبعتمتو،هسملوًايصخش

ذنميوامسلاهدجمىلإعفترادقعوسينأحيحص
وأ،نيعلابهارينأانمدحأعيطتسيالو،ًانرقنيرشع
نأعيطتستيتلا،ناميإلاديانلنكلو.ديلابهسملي
انلو.هنياعينأعيطتسييذلايقنلابلقلاانلو.هسملت
ءاجروهامملعنف.هعمستنأعيطتستيتلا،نهذلاناذآ
.نيسيدقلايفهثاريمىنغوهامو،هتوعد

مهأنمتناكانحويةداهشنإيصخشلايرابتخايف
امبةززعمتءاجاهنأل.حيسملاىلإينترسأيتلالماوعلا
نمهاطعأيذلا،هيدافةمعنلمعنمطوبغملالوسرلاهسمل
.ةمعنقوفةمعنوهئلم

:سدقلاحورلابمهلملاهلوقربعهنيقيىلإلقتنادقو
لٱَو«

ْ
اَمَكًادَْجم،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك

آلٱَنِمٍديِحَوِل
ْ

دقو.)١:١٤انحوي(»ًاّقَحَوًةَمْعِنًاءوُلَْمم،ِب
ةمعنلالمعربتخمةداهشاهنأل،انحويةداهشينتبذج
.برلاحورةوقب،ةيصالخلا

يكل،انيفلمعينأمويلاديري،كرابملاحورلااذهو
امك،ةداهشلابانتنسلأقلطيو،انحويسركامكانسركي
.هناسلقلطأ

يتايحيفميظعلارثألااهلناك،سلوبةداهشكلذكو
هتملكتأرقنيحف.نييحيسملاريغنيبحيسمللدهاشك
ملٱَنِمًاموُرَْحمِيسْفَناَنَأُنوُكَأْوَلُّدَوَأُتْنُكِّـينِإَف«:ةلئاقلا

ِحيِسَْ
جلٱَبَسَحيِئاَبِسْنَأِيتَوْخِإِلْجَأل

ْ
:٩ةيمورىلإةلاسرلا(»ِدََس

انأيتلا،ةمعنلاءادأيفيظفحتنملجخلابترعش،)٣
تاكرببيريغعتمتييكلدهتجأنأبجيناك.ميقماهيف
.هللانميلبهويذلا،صالخلا

ةبحمو،ًادجةيماسةريغسلوبلناكهنأةقيقحلايف
،ءاقشمظعألمحتينأدويناك.هبعشوحننمةبهتلم
تاكربلكهيفرخّذملا،حيسملاىلإهبعشءانبأداتقييكل
يتلا،ةيحلاةداهشلاهذهنأبفرتعأنأيلعو.صالخلا

ًاليوطينتتكبدق،ةيحضتلااهتمحلوتاذلاناركناهادس
تفرعنأدعبف.نيرخآللةداهشلابيتمهروتفلجأنم
ثّدحأنأنود،ةديدعنينستيقب،هتوالحتقذوحيسملا
.هفطلىنغنعنييحيسملاريغ

دقف.يحيسملكل،ديدشخيبوتهيف،سلوبفقومو
كلذبعاطتسانإ،ةيصخشلاهتداعسةيحضتلًادعتسمناك
نمعطقينأًادعتسمناكو.هسنجينبةداعسيرتشينأ
نييسيرفلاهقافرنم،نوعلممورحمصخشك،ءايحألاضرأ
ةعامجنمىتحمرحينأىضريناكو.هريغلجأل
نأعيطتسياذهيفناكنإ،راشعوينثوكزرفيو،نينمؤملا
.حيسمللهءابسنأحبري

نمديدعددعلًاسسؤمو،نينمؤملافالآلًابأسلوبناك
نأوةسينكلاهبفرتعتالنأ،يضتريناكهنأالإ.سئانكلا
يفهتوخإريخلجأنم،نايسنلاربقيفهمسانفدي
عفشتنيح،ىسوميلعلايبنلوقبينركذيهنإ.دسجلا
ْنِميِنُْحمٱَفالِإَوْمُهَتَّـيِطَخَتْرَفَغْنِإَنآلٱَو«:لاقوهبعشب
.)٣٢:٣٢جورخ(»َتْبَتَكيِذَّـلٱَكِباَتِك

ىلعددرتيلاؤسىلعدرننأنآلاانبريدجلانمهلعلو
درللو؟نييحيسملاريغلدهشننأيغبنياذاملوهو،ةنسلألا
يِذَّـلٱ«:انحويةملكيفقمعبلمأتلاىلإدوعننأبجيهيلع
ٌةَِكَرشًاضْيَأْمُكَلَنوُكَيْيَكِل،ِهِبْمُُكِربْخُنُهاَنْعِمَسَوُهاَنْيَأَر
.»الِماَكْمُكُحَرَفَنوُكَيْيَكِلاَذٰهْمُكْيَلِإُبُتْكَنَو..اَنَعَم
:ةلئاقلاحيسملاةيصوعمقيثوطابترااهلتارابعلاهذهو
.»َكِسْفَنَكَكَبيِرَقُّبُِحت«

انبولقيفتبكسنايتلاو،حيسملانمانليتلاةبحملاف
ُحَرْفَتْلَبِمْثِإلٱِبُحَرْفَتال«اهنألوسرلالاق،سدقلاحورلاب
حلٱِب

ْ
كرشننأانمزلتةبحملاهذهو.»ٍْءَيشَّـلُكوُجْرَتَو...ِّـَق

انليذلامالسلاو،حيسملايفانليتلاتاكربلايفناسنإلك
انناوخإًاصوصخو.حيسملايفانليذلاحرفلاو،حيسملايف
.بيبحلاريبكلانطولااذهيفمهعمشيعننيذلا،برعلا

رصاوأمهبانطبرتنيذلا،ءابحألاءالؤهنمديدعددعف
يفاماوفرعينأةصرفلامهلنكتمل،ضرألاوةغللاوسنجلا
عوسيهلمكأيذلا،ميظعلاءادفلاتاكربنمحيسملاليجنإ
ىسيعنومركينممءالؤهنوكيدق.رشبلالجأنمحيسملا
نمضتتالميرمنباىسيعةملكلاهذهنكلو.ميرمنبا

هبعشصلخيهنأءامسلاتلاقيذلا،يدافلاحيسملادجم
كلذيوتحيال،ميرمنباىسيعبقلو.مهاياطخنم

عمجأملاعلاىلإاوبهذايحيسملاريغليحيسملااهيدؤينأبجاولاةداهشلا
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هريسفتيذلا،ليئونامعبقلبهنعربعيذلا،يهلإلادجملا
.انعمهللا

،بارتنمقلخمدآكهنأنوريثكلاهبسحيذلاىسيعو
،هللادنعءدبلايفناكيذلا،ةملكلانوكينأنكميال
يدتفييكل،نامزلاءلمدنعدسجتهنكلو،هللاناكو
.انريربتلجألموقيو،اناياطخنعتوميو،انسنج

تاءاعداباوذخأءابحألاانينطاومنمًاريبكًاددعنإ
نأبو،فرحمانليجنإنأبةلئاقلاضارغألاباحصأضعب
هذهيريثمنأعمو.هلطبأدقهدعبءاجيذلانيدلا
اهنوقلطيمهف،ةلطاباهنأنوملعيةقيقحلاىلعةينجتملامعازملا
ليجنإلاةءارقنعنومجحي،نيريثكلعجامم.سانلانيب
.ناسنإلاصالخلهتبحمريبدتهيفهللانلعأيذلازيزعلا

ىلعتاءاعدالاكلتريثأتنعجذامنلاضعبيلياميف
:اهيلإنوعسيوةقيقحلانوبحييذلاءاطسبلا

مهنألرفكلابنييحيسملاتمهتاقيقشيبرعرطقنمةاتف
.حيسمللهللاةوبأبنونمؤي

حيسملامسانأل،فرحمليجنإلانأبمعز،رخآباشو
.ىسيعسيلوعوسيهيفدرو

نييحيسملاىدلليجانأةعبرأدوجونألاقرخآباشو
.فرحممهباتكنأىلعلدي

قحلانيدبءاجًادمحمنأمعز،رواجمدلبنمىتفو
ريغءارآنمكلذريغو.حيسملانيدلطبيهنيدفاذهلو
.هنهاوعىلعمالكلانوقلياهباحصأحار،ةلوؤسم

يكل،يحيسملااهيأكيلعةرورضلاتعضوكلذل
ليجنإميدقتبكلذو،ةقيقحللةفلاخملارومألاهذهححصت
ةبحملاقبطىلعًاصوصخهمدقتنأو.كتداهشيف،حيسملا
كرتىلإانببيهتزيزعلانطوللوهللاانتبحمنأل.صالخإلاو
.تاموصخلادلوتيتلاةيبغلاتالداجملا

ريغلدهشنفيكوهو،هيلعدرلابجيرخآلاؤسكانهو
:باوجلاو؟نييحيسملا

ًاقفو،ملكتتانتايحلعجننأ.ةايحلاةداهشب-الوأ
لَف«:برلالوقل

ْ
اْوَرَيْيَكِل،ِساَّـنلٱَماَّـدُقاَذَكٰهْمُكُروُنْئِضُي

حلٱُمُكَلاَمْعَأ
ْ

يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأاوُدِّـجَمُيَو،َةَنََس »ِتاَواَمَّـسلٱِ
برلامادخدحأينلأس.)٥:١٦ىتمبسحبليجنإلا(
:ةهادبلاىلعتلقف؟كيأربليجانألاددعوهام:مويتاذ
اهنإال:لاقف،انحويواقولوسقرموىتم:ةعبرأاهنإًاعبط
،بوتكمريغسماخليجنإو،ةبوتكمليجانأةعبرأ.ةسمخ
:سلوبلوسرلالاقاذكه.هللانمدولوملايحيسملاةايحوه
يفًةَبوُتْكَم،اَنُتَلاَسِرْمُتْنَأ« ِعيَِمجْنِمًةَءوُرْقَمَوًةَفوُرْعَم،اَنِبوُلُقِ
ملٱُةَلاَسِرْمُكَّـنَأَنيِرِهاَظ.ِساَّـنلٱ

الًةَبوُتْكَم،اَّـنِمًةَموُدَْخمِ،حيِسَْ
حلٱِهللاٱِحوُرِبْلَبٍْربِحِب

ْ
يفال،ِّـَي لَأِ

ْ
يفْلَبٍةَّـيِرَجَحٍحاَو لَأِ

ْ
ِحاَو

لَق
ْ

.)٣-٣:٢سوثنروكىلإةيناثلاةلاسرلا(»ٍةَّـيِْمَحلٍب

لجخنالنأو،ليجنإلابيحتسنالنأ-ًايناث
نملكلصالخللهللاةوقوهبيلصلانأل،بيلصلاب
ًافرحسيل،انليجنإنأبنيرخآلاربخننأبجيو،نمؤي
ُهللاَا«نأًايلمعنلعيل،دسجتيهلإصخشوهلب،ًالزنم
صلخييكل،ءادفلاعنص،ةدسجتملاةبحملابهنأو.»ٌةَّـبََحم
.ةمعنلابرشبلا

ديدجردنكسا

لوسرلاسلوبةالص

)٢٣-١:١٥سسفأةلاسر(
،َعوُسَيِّـبَّـرلٱِبْمُكِناَميِإِبُتْعِمَسْدَقْذِإًاضْيَأاَنَأَكِلٰذِل

لٱِعيَِمجَوْحَنْمُكِتَّـبََحمَو
ْ

،َنيِسيِّـدِق

،ْمُكِلْجَألًارِكاَشُلاَزَأال

يفْمُكاَّـيِإًارِكاَذ ،ِيتاَوَلَصِ

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُهٰلِإْمُكَيِطْعُيْيَك
ملٱوُبَأِ،حيِسَْ

،ِدْجَْ

حلٱَحوُر
ْ
يفِنالْعِإلٱَوِةَمْكِ ،ِهِتَفِرْعَمِ

،ْمُكِناَهْذَأُنوُيُعًَةريِنَتْسُم

،ِهِتَوْعَدُءاَجَرَوُهاَماوُمَلْعَتِل

يفِهِثَاريِمِدَْجمىَنِغَوُهاَمَو لٱِ
ْ

،َنيِسيِّـدِق

لٱِهِتَرْدُقُةَمَظَعَيِهاَمَو
ْ

ملٱُنْحَناَنَوْحَنُةَقِئاَف
،َنيِنِمْؤُْ

عمجأملاعلاىلإاوبهذالوسرلاسلوبةالص
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يفُهَلِمَعيِذَّـلٱِهِتَّـوُقِةَّـدِشِلَمَعَبَسَح ملٱِ
ِ،حيِسَْ

،ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأْذِإ

يفِهِنيِمَيْنَعُهَسَلْجَأَو ،ِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ

لُسَوٍةَساَيِرِّـلُكَقْوَف
ْ

،ٍةَداَيِسَوٍةَّـوُقَوٍناَط

يفَسْيَلىَّـمَسُيٍمْسٱِّـلُكَو يفْلَبْطَقَفِرْهَّـدلٱاَذٰهِ ِ
ملٱ
،ًاضْيَأِلَبْقَتْسُْ

َحتٍْءَيشَّـلُكَعَضْخَأَو
ْ

َقْوَفًاسْأَرَلَعَجُهاَّـيِإَو،ِهْيَمَدَقَت
لِلٍْءَيشِّـلُك

ْ
،ِةَسيِنَك

ألْمَييِذَّـلٱُءْلِم،ُهُدَسَجَيِهيِتَّـلٱ
ُ

لٱ
ْ

يفَّـلُك لٱِ
ْ

.ِّـلُك

اوبهذا

سأيلاو.ملاعلامعتىضوفلاوبيذاكألاوبورحلا
بضغنأ،هلكاذهنمنوفرعيءامكحلاو.ومنيمؤاشتلاو
يفمهملسأكلذل.مهمثإوسانلاروجفلكىلعنلعمهللا
دعتبملاملاعلاو.مهداسجأةناهإل،ةساجنلاىلإمهبولقتاوهش
.هسفنبهسفنبرخي،هللانع

ضرألاىلعوءامسلايفناطلسلكّيلإعفد

ًارونعوسيصخشقرشي،سمادلامالظلااذهطسو
حيسملاسيل.ًاديدجءاجرانيفانقلاخ،انلوقعرينيو،ملاعلل
كلمو،بابرألابرلب.ضوفرملارقتحملاناسنإلانبامويلا
يف،هعمًاكلامو،لكلاطباضلا،هللانيمينعًاسلاج،كولملا
.ميظعدجموربصيف،سدقلاحورلاةدحو

.هعضاوتو،هتعادوو،هتبحمب،رشلالكبلغدقل
متأهدحووه.بيلصلاب،سودقلاهللاعمرشبلاحلاصو
.ناسنإالو،كالمهيلعردقياليذلا،صالخلا

ىلعوءامسلايف،ناطلسلكهيلإهوبأعفدكلذل
ةنونيدوصالخللب،أطخهلمعتسيالهنبانأًاملاع،ضرألا
نعةيدفاهلذبلب،هسفنمدخيملبولصملانأًاقح.ملاعلا
.ةيهلإلاةبحملاهناطلسرسف.نيريثك

ممألاعيمجاوذملتواوبهذاف

رسكيو،كلامهإنمكدرجيتاومألانيبنمماقملا
يفديدجفدهلكعفديوكتاذلوحكنارودوكتينانأ
ًايوطنماذكهسلجتال.ناسنإلاكيخأىلإكلسريوكتايح
،كرحتومقلب.كئاقدصأةقلحيفو،حيرملاكتيبيف
ىلإكوعديحيسملا.هللاحوركعفديثيحىلإضكراو
.لساكتلاوءاخرتسالاىلإملستستالف،ةمدخلا

،ًارمألب،ًاحارتقاتسيل،هذهحيسملاةملكنأسنتالو
ام.ملاعلاءادفبكرتشتنأكرمأيهللا.ًاسأرذيفنتلابلطتي
الداهجلاىلإكوعدينيملاعلابر!ةوعدلاهذهمظعأ
كرهطهنكلو.ًارداقالوًاقحتسمتسلكنأًاملاع،فيسلاب
كتحلسوكتزهجهتبحمو.هحوربكرشبلغو،همدب
.هربصةوقبوهترمإتحت،نسحلاداهجلادهاجتل،ليجنإلاب

ًادارفأحبراوكطيحميفهللاةبحمتوكلمرشناوبهذا
.هتمعنباحرىلإمهبذتجاو،ديرفلامهصلخمل

نوغصيال،كلوحسانلانأكدنعًامولعمنكيلو
صاخلامالسلاحرفكسفنيفاوفشتكااذإالإ،كتملكل
،مهيفسيلًائيشكيفنأ،نورعشياملاحو.هللادالوأب
لب،ةتبلاكسفنبمهطبرتال.كتوقردصمنعنولءاستي
هقحوهتراهطيفاوفشتكيل،نيملعملاملعمىلإًاسأرمهدشرأ
.مهتينانأومهملظومهبذك،هتبحمو

جتنيو،يركفلابالقنالائشني،حيسملابءاقتلالاف
اننأكردن،حيسملاةريسيف.ةقحلاةبوتلاو،هللاىلإعوجرلا
،ةيحورلاةروثلاهذهربتخينمف.حورلابنيكاسمو،ةاطخ
لضفأف.هنمملعتيوهتملكعمسيو،حيسملاذيملتحبصي
البهنأل.مهماثآومهصقنسانلاكردينأ،ريشبتللديهمت
.هتملكىلإعامتسالامهلبيطيال،هربوهللاىلإعوجر

ذخأحيسملانأل،ءاينغألاوءامعزلاورابكلانمفختال
،ءاغوغلاو،ءالهجلالمهتال.كتمدخةيلوؤسمهقتاعىلع
مدخأ.مهتبوتبرسيو،ةاطخلابحيحيسملانأل،نيمرجملاو
،عايجللكلامبحض،نايتفلادشرأ،نيسئايلازع،زئاجعلا
.كئادعألرفغأو

ةوقلاكحنمتو،ةددعتمتامدخلكينيعحتفتهللاةبحم
حورلانمبلطاو،ةبظاومبلص.اياطخلاةككفملاةداهشلل

عمجأملاعلاىلإاوبهذااوبهذا
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ملحيسملانأل.كتمدخلنيجاتحملاىلإكدشرينأسدقلا
دصقينيذلا،دارفألاىلإلب،سانلاعيمجىلإكلسري
هعطأوكبلقيفحيسملاتوصىلإغصأ.نآلامهصالخ
كلمللًايعاستحبصأكنأل،تمصتالو،ملكت.ًالاح
.ىلعألا

سدقلاحورلاونبالاوبآلامسابمهودمعو

.هللاعمنيرربتملاةاطخلاةكرش:ريشبتلافدهوهاذه
.اناياطخنارفغةطساوب،ةيدبألاةايحلالاننل،تامحيسملاف
،يلخادلاناسنإلاءايحإل،يجراخلازمرلايهةيدومعملاو
يفهتاوهشعمقرغينأ،قيتعلاناسنإلاىلعف.هللاابهداحتاو
ناميإلابحيسملالحي،ديدجناسنإهناكمقلخيل،ةبوتلاةجل
ئلتمي،حيسملامدبهاياطخنارفغلبقينمف.هبلقيف
.هللاحورب

هنأرعشتو،دلوكهيلإيلصتو،كوبأهللانأفرعتذئدنع
،هتلئاعلباستناللًالهأتحبصأف.ةيناثكدلوو،كانبت
هسفنءيشلكىلعرداقلا.ًاكورتموًالزعنمشيعتالثيح
كلعجي،تقولاسفنبو.هنيعةقدحككيمحيو.كبمتهي
.هبهاوملكباهنكسييتلاهتسينكيأ،هلكيهيفًادومع

ىمست،نينمؤملالكةلماشلاةيحورلاةسينكلاهذهو
.هحورباهألمو،همدباهادتفاهنأل.حيسملادسجًاضيأ
نحنو،رمأيوركفيوه.هسأربدسجلاامك،حيسملاباندحتاف
،حيسملاراكفأبسحةايحلاديرتله.حرفبهتدارإلمعن
نأل،سانلالكذملتوبهذاف؟هتملكبسحكرحتتو
،نيلاضلاصلخمهنإ.دبألاىلإومويلاوسمأ،وهوهحيسملا
.هوبأهلسرأامككلسرينأديريو

ىلعلصحتملام،كتوقبةمدخلاهذهسرامتنأردقتال
قلخيو،ديدجلاكنايكتبثييذلا،سدقلاحورلاةحسم
،ةانألوط،مالس،حرف،ةبحم:يوامسلاكيبألئاضفكيف
عضي،لكلالبقو.ففعت،ةعادو،ناميإ،حالص،فطل
،نوصلخيسانلالكنأديريهللانأل،ريشبتلاةدارإكيف
.نولبقيقحلاةفرعمىلإو

ممتف،كتيدومعمزمريف،هللاءلمبتدحتانإف
نأربتختف،سانلالكىلع،ثلثملاهمساعضو،هتئيشم
.كفعضيفلمكتهتوق

هبمكتيصوأامعيمجاوظفحينأمهوملعو

ةسينكلاةفصلب،ةسمحتمةريغريشبتلاسيل
ةقالعلاحبصت،نيلاضللةبحمدجوتالثيحهنأل،ةجضانلا
يفتبثينمو،ةبحمهللانأل.ةفيعضنينمؤملاوهللانيب
لكيفحيسملاعبتتذئدنع.هيفهللاوهللايفتبثي،ةبحملا
.همسابكءاقدصأرشبتو،كتايح

.يحيسملاةريسةيادب،ةيدومعملاوناميإلاوةبوتلاف
سدقلاحورلارامثبيتأنو،ةبحملاىلإرثكأمدقتننأانيلعو
رحلامغررسكنتاليتلا،زرألاتارجشهبشنف.ةريثكلا
عزعزتعم،ةرصتنمومنتلب،قعاوصلاوفصاوعلاودربلاو
ضرألايفةخساراهروذجنأل.اهيلعحيرلابوبهواهعورف
ةملكيهف،ةيحورلاانعيبانيامأ.ةقيمعلاهايملاعيبانيثيح
لازتال،هللاابكتفرعمنأل،ةقدوةبحمباهسردا.هللا
بألاملكيامك،كملكيو،ًايصخشكملعيوهو.ةطيسب
.هدلو

،سدقملاباتكلاةطساوبةداعنيغلابلاهدالوأهللاملكي
،لبقتسملاورضاحلاكلحضوتهتملكنأل،ىؤروأمالحأبال
ةكئالملاةفرعميفكقمعتو،رشبلاوناطيشلانعكرينتو
.ًايكذكلعجت،اهدحوهللاةملكف.هللاو

.هللاةدارإلمعتل،ةوقلاكحنميديرفلاباتكلااذهو
املمعلب،انناميإفدهةيناحورلارارسألاةفرعمسيل
ال،برلاعمتشعنإ!مكتسادق:هللاةدارإهذهف.هانفرع
ةبحملاكنادقفنأل،نيكسملارقتحتوأ،كودعضغبت
،دسجلاةساجنيفشيعتىتمىلإو.هللانعكلصفي
!كاياطخكلرفغحيسملانأمغر،سفنلاو

نمكدرجتو،هللاةوقكألمتف،ًائداهنوكتنأصرحا
وأةيتوهاللاكمولعبًادحاوًاناسنإصلختال.ةيدرلاكراكفأ
فرصا.اهدحوةصلخملايهيتلا،كبرةوقبلب،كتفسلفب
نمةوقلاجرختستل،نيسيدقلاةكرشيفو،ًادرفنم،ًايفاكًاتقو
نأوكيفهاياصوممتينأ،كبرنمبلطاو.هللاةملك
ظفحلًارداقتسلكنأل.ءيشلكلبقةبحملاكيفقلخي
نيرخآللوكلةبلغلاوةمعنلاكيطعيهحورنكلو.اياصولا
نمكدرجيو،ماتعضاوتىلإكدوقياذهو.ًاضيأكتطساوب
.ءايربكلا

عمجأملاعلاىلإاوبهذاسدقلاحورلاونبالاوبآلامسابمهودمعو
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رهدلاءاضقناىلإومايألالكمكعمانأاهو

لوقي،ًابئاتًاسيدقو،ًارسكنمًامداخحيسملاىلإمدقتينم
يتأينآلانأل،كينيعحتفا«:هنذأيفيفختوصبحيسملاهل
ًاقحو)مكعمانأاه(»لقعلكقوفييذلا،ءيشمهأ
وه.هدحوحيسملاالإىريال،يجارلادبعلاو،بحملامداخلا

ههايمو،هرونو،هزبخو،هفدهو،هساسأو،هردصموهصلخم
.هنعبئانلاحيبذلافورخلاو،كلملاو،يعارلاهلوهو.ةيحلا
.هدينمهفطخيدحأسيلو.ةمركلايفنصغلاكهبقلعتيف
،ةبحملايفهبتطبتراو،ناميإلايفحيسملابتدحتادق
.دبألاىلإهيفنئمطاف

الو،كدنعيحلاهللانبانأىرت،كناميإينيعحتفا
.هتوكلمنورشنينيذلا،ًالوأصخيدعولااذهو.ككرتي
،ريهامجلانمًادارفأمويلاصلخيهنأل،مهدوقيهسفنحيسملا
الفأ،كتمأبمويلارميحيسملا.ةنسيفلألبقلمعامك
؟هقفارت

لب،حيسملاككرتيال،كتلاحنوكتامفيكو،نوكتامنيأ
،كيزعيهحور.يدبأدهعيفكبدحتيو.كبلقيفنكسي
يفىتحو.ةيلزأحيسملابنمؤملاةدحوف.كقفارتهتوقو
الف.هءانمأحلاصلايعارلالمهيال،نامزلارخآةنطيش
.كبلقيفقمعأةنكاسهتوقنأل،كغامدلسغبىذأتت

نكلو،كدسجاوكلهينأنورداقملاعلانيطالسنأحيحص
.ًادبأطقستالكلهتبحمف.كبلقيفًايحلظيحيسملا

.ًاعيرسيتأيهنأل،نئمطا؟كصلخمةيؤرىلإقاتشتله
:كللوقيو،كيلعهديعضيو،كبناجبفقيمويلاوهو
.يتبحمةمعنكءاقدصأمّلعو،بهذا.كاياطخكلةروفغم
الو.كقفارأ،كبرو،كصلخمانأينأل،ملكتتنأرساجت
.ًادبأككرتأ

.نيمآنيدبآلادبأىلإهمظعنوهدمحنوهركشنف

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

Germany

عمجأملاعلاىلإاوبهذارهدلاءاضقناىلإومايألالكمكعمانأاهو
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