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فلؤملاةملك

سانلامهفييكلوهةذبنلاهذهةباتكلينعفدامنإ
لكفرعينأوهلمزلياموهفورظونيجسلاةيسفنًاعيمج
اذهفصوناكنإو.ةيناسنإلانموضعكهوحننمهبجاو
ةلاحلايههذهنأالإرخآنيجسلكعمقباطيالنيجسلا
تاذةمدختيدأنوكأنأوجرأوءانجسلاعيمجلةماعلا
.مالسلاوعمتجمللةدئاف

يناودميهاربإ

نيجسلاحناسل

تنكةيناسنإلاهذهنموضعكوعمتجملادارفأدحأك
نميسفنربتعأتنكو.ةيرحوقالطنابمكنيبريسأ
يلاغشأترداب.ةيربلابرمهدجوأنيذلاصاخشألا
ىتحةركبنممويلكيفةيوقوةدهتجمديبتلمعو
.ةيشعلا

تءاسولاغشألاتّلقنأىلإلاحلاكلذىلعتيرمتسا
نيذلالاجرلانمنيريثكلارشاعأتأدتباف،لاوحألا
رمخلابرشنمنورثكيويهالملايفمهتاقوألجنوفرصي
لصحنوءايرثألانمحبصننأانسفنأنيللعمرامقلابعلو
.لامآلاكلتىلعانئاجرانينبولاملانمريبكطسقىلع

نمرثكأنمّنأركفيورخآلابحمطيانملكأدتبا
اهبةليسوالومدعياليذلالايتحالاوشغلابغلابوعادخلا
.لاملاهقيفرنمزتبي

رثكف،رجاتوحبرنملضفأورماغنمنسحأّدعُيكاذ
.راجشلاوماصخلااننيب

ةورثلابلطيفلاحلاكلتىلعرئاسانأومايأيلعترم
ينلخدأنأىلإ،لايتحالاوشغلاوةلتاخملاقرطبلاملاو
نمهلتحبصأوهتضبقيفترصوهتكبشيفناطيشلا
هرمأبرمتأأعيمسهلاوقألوعيطمهلًامودعابتألاوذيمالتلا
.عاوطملادبعلاك

اوراصمهلكو،نيلهألاونالخلاوبحصلاوتيبلاتلمهأ
يايأمهوعامجإلابينعنيلّومينوكرتونيهراكلانميل
تدقفوماكحلاوةاضقلاتهركوماظنلاىلعترث.نيرقحم

ةليليفويقلخطحناويتلاحتءاس.مالسلاوةنينأمطلا
ةيورلاوريكفتلانودةميرجلاىلعتمدقأ،مالظلااهيفداس
.مايألايلئبختاذامملعأملو

نوديلايعًاكراتنجسلايفتججزوةلادعلاديبتعقو
.لاحأوسأيفيلاحليثريوأيعمرعشينم

دجأملانأونينسلالبالروهشلاوعيباسألاومايألاترم
.نيعمالودجنمالودشرمالو.حصاننميل

هوأتلاودهنتلادازورمألاءاسورجزلايلعرثكلبال
يتحصتلحن.نينسلاومايألاكلتلوطأامونينألاو
ناميإلاتكرتوسانلايفةقثلاتدقفويلقعلتخاو
دتشياذاملوًاميهبوأًاناويحتقلخينتيلايتلقونيقيلاو
.ميلألاباذعلااذهيلع

تروصتونيميقميعممهنأكسانلابطاخأنأتأدتبا
.ريرملاموللاودقنلايلنوهجويمهنأ

مكلجرأبيلعاوسودوأينورذعاموقايسانايتلقف
.ينوحرطانايسنلارحبيفوينومرامكهوجونم.ينونيهأو

يننأل.موللاوعيرقتلاودقنلانماورثكتالوموقاياوغصا
ريقفيننإ.مونلاالوعوجهلاالوةحارلافرعأالسئاي
نيزحيننإ.ريمضلابعتوًاباذعينيفكيريقحناسنإو
ترثك.ريصملااذهيفموقايينورذعاريسكيبلقو
سانلا.مايألايوطاسلاجضرألاىلعانأوسجاوهلا
يايإنيتعانينورجهيفراعملكوينولمهألهألاوينوكرت
ةلآبّيلعاومدقيويلإاوتأيمهتيل.ميهبنملقأورورغمرعزأ
.ميظعلاباذعلااذهنمصلخافناوألالبقينولتقيوةلتاق

اذهانلقفبابلاحتفيسراحلاتعمسسجاوهلاهذهيف
امليمزايانلقفضيضحلابانلثمىوهدقديدجليمز
اذهتيقحتسافميثأٌرغتنكلهوانهىلإكلصوأيذلا
.ميظعلاباذعلا

مالسلاىرشببمكتئجلاقومسابهجواذهانيأر
مداقلااهيأايهلانلقف.مساقأمكلامحألوباصملامكرطاشأل
رثكتوباتعلابانبطاختيدتبتلهمداهوأٍنابتنأله
انلقو.ميلألاانباذعانيفكيباسحلامويوةنونيدلانعمالكلا
راقتحالاانرطاشوانعمضرألاىلعسلجأاناخأاي
هللانيذلانيسئابلانمانلكونيسئابلانمنحنف.ةناهإلاو

نيجسلاحناسلفلؤملاةملك

٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



انملسأدقنحنوانللوقتكاسعامفنيسانونيلمهم
باذعلايفحرطنونادنىتحرظتننلهفنيطايشللانسفنأ
هلسيلوقراغماثآلايفناسنإلىرشبنمله.نيبملا
له.نايسنلارحبيفًاحورطمهنأكحبصأولامآالوءاجر
هللااياصولوقراغاياطخلايفوهيذللقرشمرونةقرابنم
؟قرامقحلانيدلانعوصاع

نأكنمبلطنليبقلااذهنمةملككدنعناكنإ
لثملانبولقوىرشبلاهذهلثملةجاحيفاننألليطتوبهست
.ميمصلاوبلقلايفنوباصماننألليمتىرشبلاهذه

ًاريشموًاحيصنانلنكوًاريشبوًاظعاوانلنكاناخأاي
انلنوكيواناياطخنمانصلخيلريبدتوةمكحهللادنعلعل
لجألانملّبقتوريصبانلاوحألىلاعتهنألريصنلاويلاولا
.ليزجلاركشلاكلذ

دنعنميهيتلاةبحملاتارظنانيلإرظنوخألافقو
هحمالم.ةدجنونوعبانيلإىتأدقهنأانرعشوةدمتسمهللا
بسنيملوًاقلممانملكيمل.انبرقتىلاعتهللاىلإوانبذجتتناك
الإمكريصماموةاطخمتنأانللاقهنكلًاقلطمحالصلاانل
الإونولقعتمتنكنإاوّرصبتانللاقو.تامملاوكالهلا
ءانجسلانماونوكتملولوىتح.نوكيًامتحمككالهف
باتكنألنيحلاصلاراربألانممكنأمتدقتعاولونيموكحملا
ناسنإلاينبنمحلاصدجويالهنأبنامكحيقطنملاوهللا
المهنيبحلاصنمسيلوليبسلااولضواوئطخأدقلكلاو
الإصلخيالوريمأالوكلمالوكولعصالوريبكالوريغص
ريدقلاهللاةردقبصلخيكاذ.ًاريصنوًايلوهلهللاذختانم
.ريظنالوهبشهلسيليذلاهصالخبقلاخلادجمتيو

انلتعطقاهنأاننظوةبعصانيلعتاملكلاكلتتناك
هتاقمرالولو.قرامدجنتالوقراغصلختاليهولامآلا
امأو.انيفكيهلانلقوهدحدنعهانفقوانكلانيفترّثأيتلا

لوصألاونيناوقلامتفرعلمتلدعولمكنألوقيرمتسافوه
.لوقأومكلهبهوفتأاملكمتكردأو

مكليمزوناسنإمكلثمانأناوخإايلوقيظعاولارمتساو
.ناتهبالوبذكهيفسيلقحلاوهكلذوةيطخلايف
.نايذهالومهووهسيلوميلسلقعنعرداصيمالكو
لالضللةضرعتنكوتميتيطخيفوتأطخأمكلثمانأ
قلقيفتشعونيلاضلاةاطخلانمتبسحو.نايغطلاو
اذتنكوسجاوهلاكلتيفتيرمتساونامأالوءاجرالب
.ناكربهنأكبرطضمريمضوسباعهجووسماطبلق

نميلدجأيلعلدجاسملاوةريدألاودباعملاباوبأتعرقف
زيلكنإلامهنيبونايدألاءاسؤرورشبلايبحمنمدضاع
رشبلانمدحأدنعدجأيلعلناملألاوناكيرمألاوبرعلاو
مالسلاونامألاىلعلصحأيكيلامآيحيويلاحليثرينم
نيبدجأملوليبسلاىلإينلصويملليوطلايعسلاكلذلك
شيعألتانايدلاكرتىلعتمزعاذل.دنسوأنيعمرشبلا
كلذىلعتيقب.نيكلاهلاعمكلهأوتامملاىتحًارفاك
يفتركفولاطهيفيقلقيذلاليلءاجنأىلإلاحلا
اذهيسفنتلأسوميلسلالقعلاىلإتعجرلآملاوريصملا
قلاخالبتناكناوكألاهذهنألقعبلهتلقو.لاؤسلا

يلعلاهللاوهكاذوناكفنكءيشلكللاقيذلاميظع
دحاولاناحبسميلعانلاوحألكلىلاعتوهيذلاميكحلا
ىلإينادهوءاجرلابينألمولامآلايفايحأيذلانامحرلا
.ناميإلا

تسلومانألاهجويفًادصومهنأنظأتنكًابابتعرقف
امهيفتدجووليجنإلاتأرقفمامتلابهحتفنمًادكأتم
ينأللامحألايليقثلاونيبعتملاعيمجاييلإاولاعتليقونّود
لمحانأو.حيزيمكاياطخوحيريمكسفنأليذلاحيسملاانأ
ينإوعيطموًاملستسممكلجألهسفنلذبيذلاعيدولاهللا
ًاجراخهجرخأاليلإيتأييذلا.عيفشوصلخمودافمكل
ينلأسييذلا.عيطقللةريظحلابابانأينألًادراشهكرتأالو
بيجملاهلنوكأانأويندجيهبلقلكبينبلطييذلاوهيطعأ
نمحبصيوعيطقلاىلإمضنيفهلحتفأيبابعراقلا.عيمسلا

هليتسارحيفو.ةصاخيلنوكيويتوصعمسيويفارخ
نمبرهيالولصحيامىشخيالف.عينمنصحيفنوكي

تجرخوتوملاتبلغروهدلارخصوهانأ.عيرمفوخ
مكصلخألوًاريصنوًايلومكلنوكألمكيلإتيتأوربقلانم
.رورشلاوماثآلانم

يلحتفينملىبوطعرقأمكبولقباوبأىلعفقاوانأ
مكعمنوكأواهيلإلخدأمكبولقمتحتفاذإ.عمسييتوصلو
ميلسلابلقلامكيطعأويعممتنأومكعمنوكأوميقم
.نيحرفًامودنوكنو

برنعةرداصةوعدلاهذهنأتلقوةوعدلاتعمس
هنإ.ميركلاهلإلاوهوهتمحروهتمظعبزاتمييذلاميظع
مهيلاىتأوليبسلااولضنيذلاسانلاصلخينأءاشىلاعت
ناوليلضتالوناغيزالاهيفسيليتلاليجنإلاىرشبب
يناعديذلاهللاًاركش.نيقتمللىدهورونىرشبلاهذه
نموةرفحلانمينجرخأينادفوينصلخ.ينادههرونيفو

تلنوىدهلاتلبقوىدنلاتعمس.يناجنةيطخلاةأمح
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يئاجرددجتويلاقثأتلازويرازوأنمتلستغا.ىدفلا
ديدجدولومينأكترصو.يلاوحأتلدبتويناميإيوقو
امناوخإاياوقوذ.ديبعلاالورارحألانيبديعسيلثمسيل
ديحولايدافلامدقيمكيلإناوكألاقلاخنامحرلابيطأ
نموهتمعنلبقيوهيلإلبقينملكلًائينهديرفلاصلخملاو
رركا.دينعوسقتمبلقبشعيالوديفتسيهتبحموهلزانت
نامألارادىلإمكلصويناوخإايهنألحيسملااولبقالوقأو
يفقيفرنسحأمكلنوكي.حيزيمكلامحألوحيريمكسفنأل
اماوقوذقيدصلامعنايقيرطلايفوأتيبلايفوأنجسلا
.حيسملابيطأ

بيجعلاصخشلاهنإوسانللًةمحروًةيآءاجحيسملا
نوروزتمتنكنإلاقونيجسلاروزننأليجنإلايفاناصوأ
مكيلعىضرأفنوروزتيلمكنأكوءانمأيلنونوكتءانجسلا
الناوخإاياهولبقافىرشبلاهذهبمكتئج.ياوسمكلسيل
عيمجلانألناسللايفوأنوللايفوأنيدلايفمكنيبقرف
.نارفغلاوريفكتلاىلإنوجاتحيمهلكواوأطخأ

لوبقلمكتوعدومكترزومكيلإتئجكلذلومكبحأينإ
.سانلاعيمجقلاخوةيربلابرمكيلإهمدقييذلاصالخلا
مكتاوذاوضرعتوةمعنلااوضفرتنأةمكحلانمسيل
اياطخلايفنيرمتسمنولفاغمكلابامفةمقنلاوةنونيدلل
ىلعبوتيهللانإ.باسحلاونيدلامويلنيهبآريغرورشلاو
كوكشلايفرمتسييذلاصخشلاىلعضريالوباتنم
:بايترالاو

ىلعقلعنموحناوهجتاوهاضراوغباوهللااباونمآ
لصحاذاممكبولقيفاولمأتومكنويعباورظنا.بيلصلا
نعرّفكمكاقوومكنعبانومكادفهنإ.بيبحلاكاذل

اوريصتنأمكلعجومكبويعرتسومكبونذرفغو،مكاياطخ
رشاوقتاوهيلإاوعرسأنيحلاصلاراربألانمنيدلاموييف
ىلإاندوقييذلاميقتسملاطارصلااذه.ميجرلاسيلبإ
ىوجنلابانلتتأىوصقلاةبحملاوةمعنلايههذه.ميعنلا
.نيملاعلابرهللااودمحاواهولبقاميظعلاصالخلاو

يلعاهلناك،ظعاولانمليواقألاوتاملكلاهذهنإ
يفتلق.ريسكلايبلققامعأىلإتقرخدقوريثأتمظعأ
نيديقماناياطخيفرمتسناذاملديصقلاتيبوهاذهيسفن
ماثآللشيعنوديدحلاوذالوفلاريزانجنمىوقألسالسب
لوقيويدانيًاموديذلايدافلاءاجمادام.ديبعلاوقرلاك
.يدامتلاوةيطخلايفريسلااذهاذاملدابعلاورشبلااهيأ
مكاياطخبنوتومتأ؟اوصلختنأمكعسويفمتنأونوكلهتأ

.دابعلاريخنمنونوكتفاوتفتلاىلإواويحأمكللوقيوهو
نمومكررحألتئجًاراربأهللادنعوًارارحأاونوكتالاذامل

دجيفنيعتسيّيفونيليهبلقنملىبوطمكصلخألمكاياطخ
نايدلاوهوهنأل.هيلإالإهللانمأجلمال.نيمألاأجلملاهل
اهحرطيوميغككماثآوحميفناميإلاوهيلإءاجتلاللكوعدي

بيبحلانبالااهلمحوبيلصلابترمسدقفنايسنلارحبيف
نيليالووسقيكبلقاذاملفبيجتستنأالإكيلعامف
تعجرهللاىلإتلمأتوتركف.نيهتستهتانأوهللاربصبو
انأترصفتيمترايبريعارذنيبوبيحرتلابتلبُقف
بابرأوتاورثلاباحصأنمدعسأنيجسلاسئابلا
كاذتسلوقيلطرحنيجسلزأملانأوتنك.نييالملا
.نينسلاكلتلكهاياطخلقيقرلادبعلا

يبلقنملازوقيلطلاديسلاحرفنعديزييحرفناك
.ءانعلانماوصلخيليئالمزتوعدونينألاوهوأتلاونزحلا
برلءانثلاوركشلاًاعممدقنفتصلخامكاوصلخيو
نيحرفيتبلطوبلويتوعدلاوغصأمهضعب.نيملاعلا
.نينبلاوءابحألاكىلاعتهللاابانتقالعو

نيكالموراجتونيدءاسؤروماكحنمساناياوعمساف
هيلعمكيديأنوعضتاملكنأاوفرعاسانجألالكنم
هذهعيمجلمكنأوسارحوءالكوىوسمتسلنوكلتمتو
نودنموسقتمكبولقاوعدتالونيجسلااولمهتال.نيكرات
وأنييقيقحلانينمؤملانمحيسملاعابتأايمتنأامأو.نيلتنأ
دقمكارأنييناملعلااهئاضعأوسئانكلاةاعرنمنيعدملا
حيسملارمأنعومتلمهأمكتابجاوسدقألومتوهسومتلفاغت

.نيبحممكتاوذلمترصفمتدح

مترزنإليجنإلايفلاقامدنعحيسملاىنعلهينوربخأ
حيسملااوروزتملمكلابامفنيرئازلانميلنونوكتءانجسلا
اي.نيملاعلابرةوعدلاونعذأفحيحصلاالإملكتيمليذلا
ينيسنول.حيرصلالوقلابالإمكملكأملينإحيسملاعابتأ
يريصمناكلحيرجوريسكبلقاذتنكامكينكرتويبر
الوهف.راعلاوموللايرعشتيلاينوكينمىلعفراحتنالا
نيلاومحيسمللمهنأنوعّدينيذلاكئالوأىلعنوكيكش
نيدلانعمهدعبأامفنيّلومةدلاخلاهاياصونعمهنكلو
ماكحألايفهللانعنوبونينيذلاماكحلليتملكو.ميوقلا
رجزللاودجوتملونامألاومالسلاداجيإنعنولوؤسممكنإ
مايقلاقحمكنمبلطيامبنوموقتمتنكاذإفماقتنالاو
نعبغتالفسارحوءابأمهلمتنكوسانلانيبمتلدعو
اومتهتنأولاغشألاداجيإوةيداصتقالالئاسملامكناهذأ
ةوشرلااوذخأتال.سانجألاوتاقبطلاعيمجةيهافروةحارب
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يفاوفصنأىوعدلايفاوباحتالوىوقتلاوهللافوخباوريسو
هللاونوكوىوظحهللادنعنولانتفسانلانيبماكحألا
.نيلكتمهيلعونيعباتهايإونيضرم

نيظعاولامامأنوجسلاباوبأاوحتفتنأاوسنتال
ميوقلانيدلاوهللاابناميإللسانلانوعدينيذلاونيصلخملا
.نيعمجأرشبلانيباوقرفيالو

نأمهورعشتالءايفوأهللاونوكوءانجسلاباومتها
نأاورعشيلف.باذعلاعاونأاوقوذييكلباقعمهلنجسلا
ةوسقللسيلوبيردتلاوحالصإللوبيذهتللنجسلا
مهيفاوطبثتالوةيرحلالاونلءاجرلامهبولقيفاودجواءافجلاو
اوقوشتينأوءانمأاونوكينأمهوملعوةميزعلاوةمهلا
مهريجأاوبحيومهلايعاومدخينأوءاخإلاوةبحملاوةيرحلل
عماوشيعيوءافرشلاونيصلخملانممهناطوألاونوكيلو
.ءافصلاوحماستلاوىضرلابنينطاوملا

نيمألابرلاىطخيفريسنلنيعمجأهللااندشريلف
لوزتوألألتيانبولقيفهرونىتحىلاعتهلانبولقحتفنلف
.نيدمتعمهيلعًامودنوكنوتامملاىتحانعتاملظلا
انبرةمعنبنوكنونامألاوةبحملادوستوناطوألاكرابتتو
.نيمآنيعتمتم

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

Germany
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