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لياجيبأ

٤٢-٢٥:٢لوألاليئومصرفس

هبعنتقااماذه»هيلعدسُحتًاديجًارودلياجيبأتبعل«
.ًاقحناكوهيلإاوحملأويئابرقأويئاقدصأنمنوريثكلا
هلناكةهيجووةربتعمةلئاعنمنوعَمنملابانيجوز

لجركًافورعمبلاكناك.بلاكهمساروهشمفلَس
املو.هكرابوهعمهللاناك.هدوعوبةقثلاوهللاةعاطبفّرصت
لزأملًالئاقدهشينأردقهرمعنمنينامثلاوةسماخلاغلب
.)١١و١٤:١٠عوشيرفس(ةنس٤٥لبقتنكامكًاددشتم

ةفاخمال،ميظعلاهفلسنمطقًائيشذخأيمليجوزّنكل
.ةيضرأتاكلتممسّدكينأهمارمناك.كاردإلاالوهللا
نمفلأومنغلانمفالآةثالثهلًاينغًالجرحبصأاذكهو
.هلًاكلمهئامإوهناملغنمنيريثكلاربتعاو.زعملا

ىلعلجردعسأوهناكلناسنإلادعسُيىنِغلاناكول
ًايساقلابانيجوزناك.اذكهنكيملهنكلو.ضرألاهجو
تاقوأبلجاماذه.تاذللًابحموًاليخبلامعألاءيدرو

امعهعمثدحتأنأدوأتنك.ةيجوزلااتايحىلإةبعص
كلذنكل.انيمدختسمرومأبوأيلزنملاريبدتلابويبقلعتي
هعمثدحتينأردقيملًادحأنإ.فسألاعمًانكممنكيمل
ينعفد.هيأربكسمتلبدحأيأربذخألالبقتيمل.ءودهب
نأتردقهيلإ.هللاىلإةيلخادلاةدحولاهذهوءانعلااذه
رثكأمويدعبًامويقثوتيذلاهبيلاصتاحبصأ.يمهوكشأ
ةواسقلمحتىلعيندعاساماذهو.يلةوقعوبنيرثكأف
ىلإلابانبناجبُتعِنَي.خسرتويناميإتبث.يجوزبلق
بعصًاناسنإلماعتلةمكحلاتبهُوةناسنإتحبصأنأ
.ةجرحعاضوأىلعبلغتتوسارملا

عضوىلإيتايحىرجملّوح.هاسنأنلموييفاذهتبث
اميأرمألابتيبلايفدحاولكلغُش.هبركفأنكأمل
.لغُش

مل.نيبّردتمونيرهامنيزاّزجرضحتسادقلابانناك
نممغرلاب.منغلانمفالآةثالثّزجريسيلارمألانمنكي
ىربكلاةيطعلاببسبحرفمويمويلااذهناكقاشلالمعلا
ةثالثنمفوص:لوصحمنمهلاي.هللااهايإانحنميتلا
زبخننأبًاضيأانأترُرسويتامداختُرس.ةمنغفالآ

اهنألةبولطملاداوملايفدصتقنمل.نيتلاكعكوبيبزلاوزبخلا
.ةرثكبةرفوتمتناك

اوحبذ.لمعلانعنيلطاباونوكيملناملغلاكلذك
.ّزجلادعبماقُتسيتلاةميلوللمانغألا

ثهليوهوًاعرسممالغانيلإءاجتاريضحتلاءانثأيف
منغلاىعريناكهنألهتفرع.ًامتحينملكينأدارأو
ناملغةرشعدوادلسرأ:لعفنموهويللاق.رارمتساب
فطلبهيلعاوملسينأمهيلإبلطولابانىلإةيربلانم
ملاَسَتْنَأَوَتيِيَح«:نيلئاقهوغلبيو ملاَسَكُتْيَبَوٌِ َكِلاَمُّلُكَوٌِ
ملاَس َناَكَنيِح.َنيِزاَّـزَجَكَدْنِعَّـنَأُتْعِمَسْدَقَنآلٱَوٌ.ِ
َهلْدَقْفُيَْملَوْمِهِذْؤُنَْملاَنَعَمَكُتاَعُر

ُ
اوُناَكيِتَّـلٱِماَّـيَألٱَّـلُكٌْءَيشْم

يفاَهيِف لٱِ
ْ

لِغْلَأْسِا.ِلَمْرَك
ْ

لَف.َكُوِربْخُيَفَكَناَم
ْ

لٱِدِجَي
ْ

لِغ
ْ

ُناَم
يفًةَمْعِن يفاَنْئِجْدَقاَنَّـنَألَكْيَنْيَعِ اَمِطْعَأَف.ٍبِّـيَطٍمْوَيِ
.)٨-٢٥:٦ليئومص١(»َدُواَدَكِنْبالَوَكِديِبَعِلَكُدَيُهْتَدَجَو
.لمألاءلمبنيرظتنملابانمامأنولسرملاناملغلافقو
لابانمتش.قدصُياليذلابيهرلاءيشلاثدحمث
؟ىَّـسَيُنْبٱَوُهْنَمَوُدُواَدَوُهْنَم«:ًالئاقمههجويفخرصو
لٱَرُثَكْدَق

ْ
لٱَمْوَي

ْ
!ِهِدِّـيَسِماَمَأْنِمٍدِحاَوُّلُكَنوُبُرَْهيَنيِذَّـلٱُديِبَع

ِجلُتْحَبَذيِذَّـلٱَيِحيِبَذَويِئاَمَويِزْبُخُذُخآَأ
َ
ِهيِطْعُأَوَّـيِّـزا

اذه.)١١و٢٥:١٠ليئومص١(»؟ْمُهَنْيَأْنِمُمَلْعَأَالٍمْوَقِل
درطتساو.اولاقامك،لياجيبأيتالومايلعفلابثدحام
ًاراََهنَوًالْيَلاَنَلًاروُسدوادلاجرناك«:هلوقبهمالكيعارلا

لٱىَعْرَنْمُهَعَماَهيِفاَّـنُكيِتَّـلٱِماَّـيَألٱَّـلُك
ْ

:٢٥ليئومص١(»َمَنَغ
نأقحلادوادل.ةدحاوةمنغانمنغنمقرسُيملو.)١٦
َنآلٱو«؟اندلبتاداعلابانفرعيالأ.هقحبلابانبلاطي
اَنِدِّـيَسَىلَعَّـدِعُأْدَقَّـَّـرشلٱَّـنَأل،َنيِلَمْعَتاَذاَميِرُظْنٱَويِمَلْعٱ
لٱُنِكْمُيَالٍميِئَلُنْبٱَوُهَو،ِهِتْيَبَىلَعَو

ْ
ليئومص١(»ُهَعَمُمَالَك

٢٥:١٧(.

يدؤتدقةدحاوةطلغ.لكلابقّلعتيرمألانأبيلحضتا
انأبراي«:هلةعرضتميهلإبتدجنتسا.لكلانادقفىلإ
فرصتألةعاجشلاىلإوةيهلإلاكتمكحىلإةجاحبنآلا
.»حيحصلافرصتلا

ناملغلاتلعجةعرسب؟لجرةيامتسلاعبشُياذام
زبخفيغريتئمنمنّوكملادازلابريمحلاضعبنولِّـمحي
يتئمونيحطلانمسيكوةأيهمنافرخةسمخورمخيقزو
:يناملغلتلقونيتلانمصرقيتئموبيبزلانمدوقنع
.)٢٥:١٩ليئومص١(»ْمُكَءاَرَوٌةَيِئاَجاَذَنَئَه.يِماَّـدُقاُوُربْعٱ«
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تناكةقيقدلكنأليعورشمنعءيشبيجوزربخأمل
بغشلاولدجلابرميتقولاعدأنأردقأمل.نآلاةنيمث
.ناوألاتاوفلبقعرسأنأّيلعناك.كارعلاوبابسلاو
مل.هيدلناوألاتاوفةيناكمإيفروعشلاةقدلابانلنكيمل
ًاعلضتمناكهنكل.دوادبريكفتلاةقشمطقهسفنلّمحي
.قوسلايففوصلاراعسأضافخناوعافتراةفرعميفًادج
ناك؟ىلبمأ؟يتآلاكلملا،هللاحيسمداودمتشهنأفرعيملأ
هنألنآلاةصاخ،هدّيؤينأهيلعناك.اذهفرعينأهناكمإب
كلملاببسبقوقحلابولسمًامطحمًاذوبنملازيالناك
داودناكدقفاذهمغرو.ًادسحهدهطضايذلالواش
اوناكهناملغىتح.ًاضيأّيدلوبعشلاىدلًابوبحموًامرتحم
راكفألابةلوغشمتنكذإو.نسحلكبهنعنوثدحتي
لابقتسالةبكارقيرطلايفترسويرامحتيطتماةريثكلا
تبلط؟دوادبضغنّكسأنأىرتاييلىنستيله.دواد
ةمكحلاوعضاوتلاينحنمابرلااهيأ:ةلئاقبرلانم
.داودلاهلوقأيتلاةحيحصلاتاملكلاو

.حّلسملتاقمةئمعبرأهعمويمامأدوادفقوةأجفو
ناكضرألانمعفترمببسبكلذلبقمهتيؤرعطتسأمل
ىلعدوادمامأتطقسويرامحنعةعرسبتلزن.اننيب
يِدِّـيَساَياَنَأَّـَيلَع«:هلتلقوضرألاىلإتدجسويهجو
يفُمَّـلَكَتَتَكَتَمَأْعَدَو،ُبْنَّـذلٱاَذٰه َمَالَكْعَمْسٱَوَكْيَنُذُأِ
لَقيِدِّـيَسَّـنَعَضَيَال.َكِتَمَأ

ْ
َىلَع،اَذٰهِميِئَّـللٱِلُجَّـرلٱَىلَعُهَب

حلٱَوُهُمْسٱُلاَباَن.َوُهاَذَكٰهِهِمْسٱَكَّـنَأل،َلاَباَن
ْ

.ُهَدْنِعُةَقاََم
لِغَرَأَْملَكَتَمَأاَنَأَو

ْ
لَسْرَأَنيِذَّـلٱيِدِّـيَسَناَم

ْ
اَيَنآلٱَو.ْمُهَت

َكَعَنَمْدَقَّـبَّـرلٱَّـنِإَكُسْفَنَيِهٌةَّـيَحَوُّبَّـرلٱَوُهٌّيَحيِدِّـيَس
لَفَنآلٱَو.َكِسْفَنِلَكِدَيِماَقِتْنٱَوِءاَمِّـدلٱِناَيْتِإْنَع

ْ
َلاَباَنَكْنُكَي

طَيَنيِذَّـلٱَوَكُؤاَدْعَأ
ْ

لٱِهِذٰهَنآلٱَو.يِدِّـيَسِلَّـَّـرشلٱَنوُبُل
ْ

ُةََكَرب
هبْتَتَأيِتَّـلٱ لَفيِدِّـيَسَىلِإَكُتَيِراَجاَِ

ْ
لِلَطْعُت

ْ
لِغ
ْ

َنيِرِئاَّـسلٱِناَم
ُعَنْصَيَّـبَّـرلٱَّـنَألَكِتَمَأِبْنَذْنَعْحَفْصٱَو.يِدِّـيَسَءاَرَو
َْملَو،ِّـبَّـرلٱَبوُرُحُبِراَُحييِدِّـيَسَّـنَأل،ًانيِمَأًاتْيَبيِدِّـيَسِل
طَيَوَكَدِراَطُيِلٌلُجَرَماَقْدَقَو.َكِماَّـيَأَّـلُكٌَّرشَكيِفْدَجوُي

ْ
َبُل

يفًةَموُزَْحمْنُكَتِليِدِّـيَسُسْفَنْنِكٰلَو،َكَسْفَن حلٱِةَمْزُحِ
ْ

ِةاََي
لَفَكِئاَدْعَأُسْفَناَّـمَأَو.َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَعَم

ْ
هبِمْرَي ِطَسَوْنِماَمَكاَِ

ملٱِةَّـفَك
ْ
ِّـلُكَبَسَحيِدِّـيَسِلُّبَّـرلٱُعَنْصَياَمَدْنِعُنوُكَيَو.ِعَالْقِ

خلٱَنِمِهِبَمَّـلَكَتاَم
ْ

َىلَعًاسيِئَرَكُميِقُيَو،َكِلْجَأْنِمَِْري
لَقَةَرَثْعَمَوًةَمَدْصَمِهِذٰهَكَلُنوُكَتَالُهَّـنَأ،َليِئاَْرسِإ

ْ
يِدِّـيَسِلٍب

.ِهِسْفَنِلَمَقَتْنٱِدَقيِدِّـيَسَّـنَأْوَأ،ًاوْفَعًامَدَتْكَفَسْدَقَكَّـنَأ
:٢٥ليئومص١(»َكَتَمَأْرُكْذٱَفيِدِّـيَسَىلِإُّبَّـرلٱَنَسْحَأاَذِإَو

٣١-٢٤(.

يمفيفبرلااهعضويتلاتاملكلابًارثأتدوادىدبأ
يِنِتْعَنَمِكَّـنَألِتْنَأٌةَكَراَبُم«:يللاقومامتهاباهيلإىغصأو
لٱ
ْ

:٢٥ليئومص١(»ِيسْفَنِليِدَيِماَقِتْنٱَوِءاَمِّـدلٱِناَيْتِإْنِمَمْوَي
طبضىلعيتاملكهتدعاس.هللادضةيطخباكتراو)٣٣

ممٌْريَخِهِحوُرُكِلاَم«نأل،هسفن رفس(»ًةَنيِدَمُذُخْأَيْنَّـِ
ةيناثهرصبهيجوتىلعكلذكدوادردق.)١٦:٣٢لاثمألا
:ًالئاقحاصوهبضغوهظيغأّده.هللادعووهتوعدىلإ
لٱاَذٰهِكَلَسْرَأيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱٌكَراَبُم«

ْ
َمْوَي

لٱيِنِتْعَنَمِكَّـنَألِتْنَأٌةَكَراَبُمَوِكُلْقَعٌكَراَبُمَو،ِيلاَبْقِتْسال
ْ

َمْوَي
ُّبَّـرلٱَوُهٌّيَحْنِكٰلَو.ِيسْفَنِليِدَيِماَقِتْنٱَوِءاَمِّـدلٱِناَيْتِإْنِم
ِيتْأَتَويِرِداَبُتَْملْوَلِكَّـنِإ،ِكِتَّـيِذَأْنَعيِنَعَنَميِذَّـلٱَليِئاَْرسِإُهٰلِإ
»طئاحبٌلئابِحاَبَّـصلٱِءْوَضَىلِإَلاَباَنِلَيِقْبُأاََملِيلاَبْقِتْسال
.)٣٤-٢٥:٣٢ليئومص١(

بلقىلإيدؤملاقيرطلادجأيكلةمعنلاهللاينحنم
هبتيتأاميدينمدوادذخأف.ًادجينرساماذهو.دواد
.يِرُظْنُا.ِكِتْيَبَىلِإٍمَالَسِبيِدَعْصٱ«:هلوقبينفرصمث.هيلإ
.)٢٥:٣٥ليئومص١(»ِكَهْجَوُتْعَفَرَوِكِتْوَصِلُتْعِمَسْدَق

يفعرسأمل.يلوحوّيفدوادهبيناساويذلامالسلالح
.ًاليلقكلذيفتلهمألبيتيبىلإةدوعلا

ةيلاعلاىراكسلاتاوصأديعبنمينذأتقرتخا
هلاجرعمًاسلاجلابانناك.ةبخاصلاىقيسوملابةبوحصملا

ًاناركسناكوهبلقباطدقوكلمةميلوكةرخافةميلويف
ّتمصكلذل.ناركسعمءودهبثدحتلانكميال.ًادج
.ةدحاوةملكبهوفتأملو

هتربخأًايحاصحبصأامدنعطقفيلاتلامويلاحابصيف
هكلمتاذهعمسامل.قباسلامويلايفىرجاملكب
ةجردىلإلاعفنالاوظيغلاوفوخلاههجوىلعادبو،بضغلا
.كّرحتيملورجحكراصوهلخاددمجهبلقنأ

ةرشع.تامفلابانبرلابرضمايأةرشعوحندعبو
اذامةفرعمدوأتنك.هتايحمظنيلاهبهيلعهللامعنأمايأ
نارفغلاريثكهلإانل.تقولااذهيفهدلخيفروديناك
لَو،ُهَراَكْفَأِمْثِإلٱُلُجَرَوُهَقيِرَطُريِّـِّـرشلٱُِكْرتَيِل«

ْ
ِّـبَّـرلٱَىلِإْبُتَي

لٱُرِثْكُيُهَّـنَألاَنِٰهلِإَىلِإَوُهََمحْرَيَف
ْ

.)٥٥:٧ءايعشإرفس(»َناَرْفُغ

قمحأك-هيلعناكهبونذةرفغملبقدقلابانناكنإ
هنألدبألاىلإهصاصقلمحينأ-همساريسفتبسح
.ِهْيَلَعُخَمْشُيَالُهللاَا«:نزحلاءلمبيلحضتأ.ةرفغملاضفر

لاكيمولياجيبأ:سدقملاباتكلايفءاسنلياجيبأ
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ةيطالغةلاسر(»ًاضْيَأُدُصَْحيُهاَّـيِإُناَسْنِإلٱُهُعَرْزَييِذَّـلٱَّـنِإَف
٦:٧(.

تئجوف.ّيلإًالسرلسرأتاملاباننأدوادعمسامل
نوكأنأبلطيداودنأتعمسامدنعتجهتبالبال
هللاناك.هللاوحننانتماوقيمعحرفيبلقألم.هلةجوز
،دحلموةينلاءيسساقلجربناجىلإينعضودق
ليقثلاءبعلامغرتمصبدمصألًاضيأةوقلاينحنمهنكلو
.ةيتاذلايتردقبظغضلااذهنميسفنرّرحأالوةدحولاو
لجرلاةجوزحبصأيكيندعيلتقولااذهبرلامدختسا
نأيبلقلكبةدعتسمتنك.ًاكلمهحسموهراتخايذلا
هناطلسرهظيملثيحتقولااذهيفةصاخودوادمدخأ
.هايأهتبحموهللانمهفقومدوادبينطبر.دعبهتمظعو
َكُتَمَأاَذَوُه«:تلقوضرألاىلإيهجوىلعتدجسوتمق

.)٢٥:٤١ليئومص١(»يِدِّـيَسِديِبَعِلُجْرَأِلْسَغِلٌةَيِراَج

ينتقفارورامحلاتبكرورفسللةعرسبيسفنتزهج
وحندوادلسرةسارحتحتترساذكهو.سمخلايتايتف
كلسلجرةجوزتحبصأ.يلهللاهدعأديدجلبقتسم
.هللابلقبسحب

»لياجيبأ«ةقباسم

،ئراقلايزيزع

كلذل،بّيتكلااذهةءارقبتعتمتسادقنوكتنأوجرن
كناونعوكمساةباتكعمةيلاتلاةلئسألاىلعةباجإلابلمأن
:حضاوٍطخبونيلماكلا

؟هتافرصتونوعمنملابانقالخأتناكفيك.١
؟هللاىلإءاجتلالاىلإلياجيبأعفديذلاام.٢
دوادمهلسرأيذلاناملغلاعملابانفّرصتفيك.٣

؟هيلإ
ناملغىلعاهجوزّدردعبلياجيبأتفرصتفيك.٤

؟دواد
؟لياجيبأدوادباجأاذامب.٥
؟مايأةرشعدعبلابانلثدحاذام.٦
دواداهبلطامدنعلياجيبألعفةدرتناكفيك.٧

؟هبجاوزلل
؟ةصقلاهذهنماهتملعتيتلاةربعلايهام.٨

لاكيم

ناكله:تلءاستوًابايإوًاباهذةرئاثيترجحتعطق
هللامسابدوادمدقأ؟هدعوبيفيالنأيبأناكمإب
.برحلاحبروقالمعلاتايلجةبراحمىلعهيلعلاكتالابو
.هتجوزنوكتلبريمىربكلايتخأبيبأهدعوةأفاكمكو
بوعشلالكمامأهلّجخودوادعدخلواشكلملايبأنكلو
،يلوحملاليئردعنمبريمجّوزحاضيأيأنودو.هّلذأو
ًاريثكيبأّريغتمومعلاىلعو.هبدوعوملاسرعلاليبقكلذو

هيلعرطيسًاريرشًاحورنأكناكو.ةريخألاةنوآلايف
نأعقاولايفهيلعناك.بارطضالاوةجضلارصقلاتّمعف
.ًارصتنمبرحلانمداعهشيجنألًاروكشوًاديعسنوكي
لواشءاقللصقرلاوءانغلابندملاعيمجنمءاسنلاتجرخف
فاتهلابنيرصتنملانلبقتساوتاثلثمبوحرفبوفوفدبكلملا
ُلُواَشَبََرض«تالئاقًاراركتوًارارمّنينغو،حرفلايناغأو
.)٢١:١١ليئومص١(»؟ِهِتاَوَبَرُدُواَدَوُهَفوُلُأ

َمَتعَأهلجأنميذلاببسلاتاذلابةينغألاهذهتناك
دوادببعشلاقثو.هنظءوسوهبضغدازورثكأفيبأهجو
اذهّحصنإو.دوادىلإرصنلابسنوهبقثواممرثكأ
نألواح.ظيغلاوةريغلانمةروثهلخاديفترجفتريبعتلا
هيلعىلوتساف.لشفلابتءابةلواحملانكلودوادلتقي

ةيامحلاتحتناكداودنأفرتعينأرطضاوبيهرفوخ
.ةيهلإلا

ناك.هليبحدازاملكدوادىلعًادقحيبأدادزااملك
.سانلاعمًافطاعتموًافيطلوًاعاجشرظنملانسحدواد
ةلآ(كُنجلاةقفرباهمنروةعئارمينارتودئاصقًاضيأبتكو
هتلصلجأنمسيلوهيلإتبذجناوهتمرتحا.)ةيقيسوم
ةمرغملاكيمهتنبانأبلواشيبأملعامناعرس؟طقفهللااب
لاقوهيدلًالوبقمناكرمألااذهنأًادجينشهدأ.دوادب
طرشنكلويرهصحبصتنأةيناثكيلعضرعأ:دوادل
:١٨ليئومص١(مهنملجرةئملتقتويئادعأنممقتنتنأ

بلطملااذهب.ةركاملاهتطخرسيلفشكنالاحلايفو.)٢٥
يفهنولتقيسءادعألانأب«ًاعنتقمناكوًاكرشدوادلبصن
.»قياضملاباشلااذهنمصلختيف،ًامتحةرملاهذه

ىلإهللافقو.هللالخدتةيناكمإبسحيملهنكلو
.انسرعلطورشلاتمتاذهبو.ًاملاسداعفدوادبناج
لبقينأ-هللادصقبسحبنكلو-هتدارإدضيبأرطضا
.هلًارهصدواد

لاكيمولياجيبأ:سدقملاباتكلايفءاسن»لياجيبأ«ةقباسم
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لجرلااذهةصاخنآلاتحبصأ.ًاريبكيظحناك
ًارارمللستًايفخًافوخنكلو.يبلقلكنمهتببحأيذلا
دوادةايحنأيلنيبتامناعرس.يبلققامعأىلإًاراركتو
نوكينأيبألمحتيمل.يبألرهصهنأعمنامأيفنكتمل
ناكو.بعشلاىدلًابوبحموًافورعموهنمرثكأًاقفومدواد
ًاضيأانأوناثانوييخأطاحأفيكًاضيأىرينأهيلع
انلحضتا.هسفنكهبحأودوادعمناثانويفطاعت.انتياقوب
يبأنعًاضوعًاكلمًامويحبصيلدوادراتخاهللانأانيلك
مليبأنكلوًامامتاذههللارايتخاناثانويلبق.لواش
.هلبقي

ىلإهرصقيفيغصيلواشيبأناكامدنعمويتاذ
انكيذلاءيدرلاحورلاهيلعّلحكُنجلاةلآىلعدوادفزع
رففهنعطيلدوادبوصهحمرىمربضغلكب.هنمفاخن
هتيبىلإدوادبرهف.طئاحلابحمرلامطتراولواشمامأنم
لسرأاهتاذةليللاكلتيف.ةديدجلالتقلاةلواحمنمًاروعذم
ىلعيبأدقحنأتكردأف.انتيباورصاحيلًاسرحلواش
يلعّزعذإفيخمعازنيبلقيفراث.ًادودحفرعيملدواد
قلطأنأيلزجيملهنكلو.يجوزنعلصفنأنأًادج
نأتدرأ.ةعرسبفرصتأنأيلعناك.يرعاشملنانعلا
سيل.نامأيفوهءيشلكقوفهبحأيذلاكاذنأدكأتأ
نمةاجنللديحولابرهملاناك.يسفنبمتهأنأنآلاتقولا
دوادبرهفلبحباهنمهتلزنأ.ةنيدملاروسيفيتلاةوكلا
.هلتقاودارأنيذلانماجنوليللامالظيفةعرسىصقأب

ينألةفيخمةلزعينتمهادويلخاديفةملظلاتلح
ًاطسقيناحنمناذللاهللاابهتقثودوادروضحنآلاتدقف
نكيمل.يدحولةكورتمودنسالبينأبدنسلاونامألانم
يفيلهللاناك.دوادلناكيذلاهللاابيصخشلالاصتالايل
هللاابقثأنأًالصأينعنماذام.ًاديعبوًابيرغةقيقحلا

عطتسأمليذلايفخلاتيبلامنصقئاعلاناكله؟دوادك
هنأوةلطابمانصألاةدابعنأًاديجتفرع؟هنعلصفنأنأ
ِهلآَكَلْنُكَيَال«:هللااياصويفبوتكم

َ
»يِماَمَأىَرْخُأٌة

.هنعلصفنأنأدرأملوعطتسأمليننكل.)٢٠:٣جورخ(
نكيملنآلاو.هبيبلققلعتف،هنعىنغتسُيالهنأيلادب
روكذملاتيبلامنصينلصوأ.يراكفأيفلسرتسألتقولا
تجرخأوةريغصلايترجحىلإتلخد.ةديجةركفىلإ
ةدبلتعضووةيانعبهتيطغودوادشارفيفهتعضوومنصلا
دقامىرألباصعألاةرتوتمترظتناوهسأرتحتىزعملا

لواشلاجرءاجدقفتننظامكو.يلاتلامويلاحابصهبلجي
امل.»ضيرموه«:مهلتلقذإمهتعدخ.يجوزاوذخأيل

َىلَعَّـَيلِإِهِباوُدَعْصٱ«:ًالئاقرمأوهترئاثتراثاذهيبأعمس
لٱ
ْ

محتقاةرملاهذهيفو.)١٩:١٥ليئومص١(»ُهَلُتْقَألِشاَرِف
يفاوأرلبدواداودجيملذإاولهُذ.يبأرمأبانتيبلاجرلا
سفنبتيبلااروداغ.ةينفةقيرطبًاعنطصمًالكششارفلا
.لواشكلملاىلإدواداوملسينأاورطضيملمهنألةحاترم

عطقاذهبو.ةلطامملاكيتكتببسبًاضيأتررسانأو
لعفةدرنمطقفتفخ.هبرهقيرطيفًاريبكًاطوشدواد
ترجفنالباهعقوتأتنكيتلاهبضغةروثدمهتمل.يبأ
يبأخرصراقتحاوبضغةرظنب.نهكتأتنكاممةدشرثكأب

ِمل«:ًالئاقيهجويف
َ
طَأَف،يِنِتْعَدَخاَذا

ْ
ىَّـتَحيِّـوُدَعِتْقَل

ةبذاكلايتاملكعمسزازئمشاب)١٩:١٧ليئومص١(»اَجَن
ينيقلطتالتنكنإكلتقأ:ًالئاقيندده:اهبتهوفتيتلا
.)١٩:١٧ليئومص١(

نأبطقركفيملو،تاملكلاهذهلثمبطقدوادهّوفتيمل
فّرصتيورّكفيناك.ًامجًابحينبحيناكهنألينلتقي
مهتأنأهذهيتاملكبتأرجتفيك.ًامامتكلذسكعب
بذكلاىلإتأجليبأنمًافوخ؟ةعيظفلاةمهتلاهذهبدواد
يبحيفكشأالنأيلعضورفملانمنكيملأ.ةارادملاو
ةرعشلاجورخ«تلمأتامكيبيذاكأينجرختمل.قباسلا

ملةيشحوةقيرطبينلذأورأثلابيبأذخأ.»نيجعلانم
ةباصإىلوألاةجردلايفدصقيناكهنأبيتفرعمينّزعت
نمينجّوزوينمدوادذخأوةيجوزلاانتايحمده.دواد
امف.ًادجيرعاشميبأىذآ.ميلجنميذلايطلَف
.تاملكبهفصوليحتسيهئارجنمتملأتاموهبترعش

.ًاكلمهبدوادةريشعتدانتاونسةدعيضمدعبو
يخأولواشيبأتومف.ًاقباسهبهللاهدعوامققحتنآلاو
دحاوقئاعكلانهناك.شرعلاقيرطهمامأحتفناثانوي
يخأوهوالأبوعشلالكىلعًاكلمحبصيلهماحتقاهيلع
.هلكدوادرمأىلوتهللانأالإ.ثشوبشيأ

ثشوبشيإيخأنعيبأشيجسيئررينبأدعابت
برلافلح.دواددناسأنآلاذنم.كنمينافك:ًابضاغ
دواديسركميقيولواشتيبنمةكلمملالقنيهنأدوادل
دعبردقيملثشوبشيإيخأنأو.)١٠و٣:٩ليئومص٢(
غّلبوهديدهتاذهققح.هنمًافوخةملكبرينبأبواجينأ
َكَعَميِدَياَذَوُهَو،يِعَمَكَدْهَعْعَطْقٱ«:يلاتلاحارتقالادواد
،ًادْهَعَكَعَمُعَطْقَأاَنَأ.ًانَسَح:َلاَقَف.َكْيَلِإَليِئاَْرسِإِعيَِمجِّـدَرِل
طَأِّـينِإَّـالِإ

ْ
َْملاَميِهْجَوىَرَتَالْنَأَوُهَو،ًادِحاَوًارْمَأَكْنِمُبُل

»يِهْجَوَىَرتِلِيتْأَتَنيِحَلُواَشِتْنِبَلاَكيِمِبًالَّـوَأِتْأَت
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ًالسردوادلسرأتقولاتاذبو.)١٣و٣:١٢ليئومص2(
ِيتَأَرْمٱيِنِطْعَأ«:ًالئاقهنمبلطيثشوبشيإيخأىلإ
يلعدوادقحبيخأفرتعإ.)٣:١٤ليئومص٢(»َلاَكيِم
لجراهيمريةرككيسفنترعشفانأامأ.هبلطلباجتساو
يجوزناكفيكىرأنأًاضيأّيلعًابعصناكو.رخآىلإ
.دوادىلإترضحُأنيحيئاروًايكابريسييناثلا

انأتيقبهلاجرديىلعثشوبشيإيخألتقمدعبو
ديقىلعطقفلواشكلملاتيبنمناثانوينباثشوبيفمو
غلبدقناكو.بعشلالكىلعًاكلمدوادحبصأو.ةايحلا
هئادعألكىلعرصتنا.ًاريثكبعشلاهمرتحا.هتطلسةمق
دوادلًامهمدحاوًالمعنكل.هتكلمموهدلبناريجهرّقوو
زمر،برلاتوباتداعأىتحلابهلأدهيمل.هراظتنابناك
ناك:لاقيقحلاو.ةيحورلاةايحلاروحمهلعجو.هللاروضح
مودأديبوعتيبيف،برلاتوباتدجوينيأيدنعنايِس
هذهللذُبيذلاريثكلاقافنإلامهفأمل.ميلشروأيفوأ
نيبءارآلانيابترثكأفرثكأتظحالنمزلارمىلعو.ةياغلا
هؤالووهتعيبطوهتاملكف.روعشلاوريكفتلايفينيبودواد
طقتليليئاوهكلسيلنكيمل.ًامئادينجعزأهللاًاضيأ
عستتةيجوزلاانتايحيفةوهلاتناك.ةيحورلايجوزينامأ
سسأىلعانؤارآوانحلاصمتسسأت.ظوحلملكشبرثكأ

برلاتوباتلقُنهيفيذلامويلايفًايلجادباذهو.ةفلتخم
.ميلشروأىلإ

.برلاتوباتلابقتسابلفتحتلاهلكةنيدملاتجرخ
لاجروبعشلاةداقونويواللاوةنهكلا:عيمجلارضح
توباتلصواملو.عراوشلااوألمسانلاةماعكلذك،نيدلا
ريهامجتصقر.فصويالفاتهالعةنيدملاىلإبرلا
مل.هللاتدمحوفّدلاوكُنجلاودوعلافزعةقفربسانلا
.لواشةنباوكلملاةنيرقينوكلبعشلاةماعىلإبهذأ
ينقاسيلوضفنكلو.يربكتويكولملايزكرمكلذينعنم
ءاردزالانيعب.لافتحالاىلعهنمجرفتألرصقلاةذفانىلإ
مامأصقريوبثيناكنيحدوادكلملايجوزىلإترظن
علخلبطقفاذهبفتكيملو.ةداعسلاةياغيفهللاتوبات
ةنهكلارازإسبالوهوهصقريفرمتساوًاضيأةيكولملاهتيدرأ
اذهو.طقللذتيمل.عزفمرظنمنمهلاي.طقفيناتكلا
ًاقحفرعيمل.دحلازواجتدقل،ال.هلكبعشلامامأهلعف
نعتيحنترازئمشاب.كلمكهزكرملهبنيدَموهام
هتلبقتساهرورسينكراشيلتيبلاىلإدوادءاجامل.ةذفانلا
ةلالجهبرهظيذلاراقولارفوأامهآ«:هلتلقوعذالمكهتب
لجخالبتيرعتراعهبشتنأوكصقرب.هبعشمامأكلملا
»موقلاةلاثحالإةداعهلعفيالاذه؟كطالبيراوجمامأ

ام.باصعألاةرتوتمانأوهيلإترظن.)٦:٢٠ليئومص٢(
:مزاحوئداهتوصبباجأ؟هلعفةدرنوكتنأىسع
ًاميركتًاضيألبقتسملايفصقرأسو،برللًاميركتتصقر
مويلاتللذتاممرثكأللذتأنأىتحدعتسمانأ،لجأ.هل
يعورنمأّدههفطاوعكّرحام.)٢٢و٦:٢١ليئومص٢(
.طقيلابىلعرطخيملاذه.هللاًاميركتدوادصقريظيغو
دوادناك.يريغنوديلًاميركتصقرلانوكينأينمهي
مل.يسفنللذأنأتهركينكلو.رثكأللذتينأًادعتسم
.يتايحيفيبقحلُأيذلاصاخلايلالذإىلعدعببلغتأ
مامأةعضاوتمةمدخنمرثكأيلينعتكلملاةماركتناك
رطاخبسحبةجوزحبصأنأردقأالينأيلحضتا.هللا
حرفناكهللااف.هللابلقبسحبةجوزنكأملينألدواد
امأ.هللادجمهمهوهللاةئيشممامتإيفهتبغرتناكدواد
.يتايحيفينمهيناكاذام؟انأو.فلخلايفاهعضوفهتمارك
مهريدقتءيشلكقوفو،سانلانُدلنمةماركلاوةزعلا
ببسلااذهناكله.ًائيشهللاعمةكرشلايلنعَتمل.يايإ

ينألًاضيأةجتنمريغتيقب؟ةجتنمريغتيقبيتايحّنأيف
هللاينمزح.هللالجألهتمدخيفهللاراتخمدوادترقتحا
.ةكلاملاةرسألابسنةلصاوميفينكراشيمل.دالوألانم
.ةنزحملايتايحةجيتنهذهتناكةياهنلايفو

مامأانعضتوبلقلاىلإيدؤتةيّدجةزجومةريسهذه
؟يتايحةجيتنيهفيك:يلاتلالاؤسلا
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،ئراقلايزيزع

كلذل،بّيتكلااذهةءارقبتعتمتسادقنوكتنأوجرن
كناونعوكمساةباتكعمةيلاتلاةلئسألاىلعةباجإلابلمأن
:حضاوٍطخبونيلماكلا

؟دواديفلاكيمتبحأوترّدقاذام.١
دوادلاكيمتدعاساهلجأنميتلاعفاودلايهام.٢

؟برهلاىلع
هللاابناميإلاىلإاهقيرطقشنملاكيمعنماذام.٣

؟يحلا
؟ًاملظداودماهتاىلعلاكيملمحاذام.٤
؟ًادجلاكيمرعاشمتيذُأاذامل.٥
؟هراقتحاىلإدوادللاكيمةبحمتلّوحتاذامل.٦
لاكيمودوادردقيملهلجأنميذلاببسلاناكاذام.٧

؟ةيحورةكرشةماقإىلع
؟كتايحلةصقلاهذهنماهدمتستةظعومةيأ.٨

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

Germany
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