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؟يلصتله

ةيتيبلالاغشألانأل،مويلانوّلصيسانلانمليلقلا
انرصعيفىشالتتتالمأتلاوريكفتلاو،رثاكتتةينهملاو
دجويال:كبيجيةمدخكدلونمتبلطنإو.عيرسلا
.تقو

ةلسلسنمباتكلااذهيفكيلإمدقننأانرسيف
لكاشمنعًاثحب،مالسمأةديسلل،ةيئاسنلاثاحبألا
.ةينابرلاةالصلاتابلطيفاهلولحو،مويلارحبيفةلئاعلا
نأبجيامنإ،طقفًابيغةالصلاهذهبانتفرعمًامهمسيلف
،ًاحرفو،ًافطلو،ًاربصو،ًاناميإدادزنل،ًايلمعاهسرامن
كدعاستاهنأل،لوصفلاهذهسردُأ.هللانمًانانئمطاو
كبرمظعتف،ةايحلايفاهقبطتو،ةينابرلاةالصلايفقمعتتل
.باوصللقفوملاهللاو.ةيحورلاكلئاضفب

،برلايفمتمد

حيسملادبع

تاومسلايفيذلاانابأ

لكذخأتنأديرتوتاونسعبرأاهرمعيتنبا:ىنم
.طقًادحأنذأتستنأنوداهسفنلءيش

!ناسنإلكفرصتمامتلاباذه،معن:ةمعلا

عضاوتينأديريدحأالهنأ،كلوقبنينعتأ:ىنم
؟هريغةدعاسمبلطيالو،هتايجاحءاضقًاسمتلم

،لالقتسالاديريلكف.تدصقاماذه،معن:ةمعلا
.ًادحأنذأتسيالوءاشياملمعيو

نأديرأالانأف.يسفننماذهفرعأينإ،ًاقح:ىنم
لكلالمعأنألضفأو.ءيشيأ،يمعةأرمانمبلطأ
.ةدعاسماهنمبلطأال،تبعتامهم،يسفنب

املو.كلثمسانلالك،نآلاكركفتمهفدقل:ةمعلا
،ةبرجتلافدهناك،نيلوألاانيوبأناطيشلابرج
نعاذهبالصفناف،ةعونمملاةرمثلانمالكأف.لالقتسالا
.هللاعمةكرشلاادقفامهلالقتسابو،القتسادقل.هللا

نمنوعبلطديرنال،ببسلااذهلاننأنينظتأ:ىنم
؟دحأ

نعلصفنم،يعيبطلاناسنإلاف.كاذوه،معن:ةمعلا
،هسفنديسوهنوكينأهدصقو.هلالقتساىلعراغيو،هللا
.هتايحنمةظحللكيفلمعيامررقيو

؟سوفنلانمةينانالااذهلوزتنأ،نكميالأ:ىنم

تلبقو،هللاىلإتمدقتنإ،نكمماذهنإ،معن:ةمعلا
.هبةقالعلا

؟هيلإمدقأنأ،ردقأفيكنكلو:ىنم

نيبيتابلطمدقأ،يتالصيفف،تيلصنإ:ةمعلا
.هبيطابترابفرتعأ،ًائيشهنمتبلطاذإو.هيدي

؟يتالصيفلوقأاذام:ىنم

وهف.ةالصللاميظعاجذومنحيسملاانملع:ةمعلا
يفيذلاانوبأ«ةرابعلاهذهبقطنلاانملع،هللانباك
؟»تاوامسلا

؟ةلوهسلاهذهب،ًابأهللاوعدأنأ،زوجيله:ىنم

هنلعأيذلا،ميظعلاوديدجلاءيشلاوهاذه:ةمعلا
.قحلابهءانبأنوكنو،ًابأسودقلاهللاوعدننأ،انلحيسملا

؟اذهنكميفيك:ىنم

يفانكراش،هللانباحيسملانأل،اذهمتدقل:ةمعلا
نمانرهطو،نارفغلاباهاحمو،انبونذلمحو.مدلاومحللا
انلو،هللادالوأحبصن،هئادفلمعبوهبانمآنإف.اناياطخ
.انابأيلزألاسودقلاوعدننأقحلا

لّخدتىنمتننأ،هيفغلابماذهنأنينظتالأ:ىنم
؟ةيئاسنلاانرومأبهللا

اي:هليلوقف.انابأهسفنوعديهنأل،الديكأ:ةمعلا
حسممويلاّيلع،يبأايوأ.هفشاوهنعأضيرمينبإ،يبأ
.يلمعممتأل،ينوقف.ريبكبعتبرعشأو،تيبلاطالب
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رومألاهذهلثميفهلخدننأ،ديريوهلهو:ىنم
؟ةطيسبلا

نأنيديرتالوأ؟دالوأةثالثلامأتسلأ:ةمعلا
ىلإاوجاتحاوأ،اوعجوتوأ،اوعاجوأ،اوبعتاذإكوحراصي

؟؟ءيش

.كلذديرأ،اعبط:ىنم

نوتأيكدالوأنأ،تنأنيديرتامك،ًامامتو:ةمعلا
لكبهيلإمدقتننأ،هللاديرياذكه،مهتاقيضلكبكيلإ
.هتدعاسمبلطنو،ةريبكلاوةريغصلاانلكاشم

؟اندعاسيلهو:ىنم

٥٠:١٥رومزملايفلوقيذإ.لعفيهنإ،معن:ةمعلا
يفيِنُعْدٱ« جَمُتَفَكْذِقْنُأِقيِّـضلٱِمْوَيِ

:٤٩ءايعشإيفو.»ِينَدِّـ
ملٱىَسْنَتْلَه«:لوقي،١٥

طَبَنْبٱَمَحْرَتالَفاَهَعيِضَرُةَأْرَْ
ْ

؟اَهِن
.»ِكاَسْنَأالاَنَأَو،َنيِسْنَيِءالُؤٰهىَّـتَح

نأىنمتأمك!ًاحيحصناكنإ،بيجعاذه:ىنم
،بعصمويبتررمسمأ،يرظنا!انصالخواننوعللزانتي
ريضحتّيلعناكو.ضيرميلفطو،ليسغيدنعناكذإ
رسك،تاذلابةظحللاهذهيفو.نيعملاتقولايفءاذغلا
.خبطملاضرأيفتبكسناف،تيزلاةجاجزريغصلاينبا
وجرتوتو،متشأوخرصأتذخأو،ةدشبهتبرضوتظتغاف
ةئداهىقبأل،ةهباشمتاظحليفيننيعيبرلاتيل.لزنملا
!ةنئمطم

!كدعاسيف،هيبلطا:ةمعلا

يلصأل،تقولانمعستملاّيدلسيلنكل:ىنم
.ًامئاد

تاديسلاغشأةرثكملعي،يوامسلاانوبأ:ةمعلا
.لاغشألابئلتممانموينأفرعيو.تاهمألاباعتأو،تيبلا
نإنكلو.ةظحللكيفانيلإنوجاتحي،انلافطأنأرعشيو
ئداهتقوانيدلنوكيذئدنعف،ءاسمواحابصانلافطأمان
مهملا،هللااهلبقي،ةريصقانتاولصتناكولوىتح.ةالصلل
،سمأتربتخاامك،ةبعصةلاحبتزتجانإو.يلصننأ
.أدهأل،يّنعأيبأاي،يبأاي:كبلقيفاعيرسيلصف

؟يلامعأطسوةالصلايننكميهنأ،ًاذإنيركتفتأ:ىنم

ليسغلاويلجلاءانثأيفنيحلكيلص،كشال:ةمعلا
.ةظحللكيفكابأيعدتنأ،قحلاكل.طالبلاحسمو
هنمبرتقييذلا،بلقلاىلإرظني،سودقلاهللانأل
.هيلعًالكتم،هبقثيو،ناميإلاب

لكيفةكورتمالوةدرفنمنوكأال،ذئدنع:ىنم
؟يلكاشم

،نيحلككعمنوكينأ،ديريكابأنأل،ًادبأ:ةمعلا
يفىسوملاقامك،كتايحمايأنممويلككيمحيو
لَم،ُّبَراَي«١٧و٩٠:١رومزملا

ْ
يفاَنَلَتْنُكًأَج ،ٍرْوَدَفٍرْوَدِ

لَو
ْ
،اَنْيَلَعْتِّـبَثاَنيِدْيَأَلَمَعَو،اَنْيَلَعاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱُةَمْعِنْنُكَت
.»ُهْتِّـبَثاَنيِدْيَأَلَمَعَو

كمساسدقتيل

،ناريجلاءانبأمتشيوخرصيفيك!فسأللاي:ىنم
مئاتشلاهذهىلإيدالوأعمتسيف،قيرطلايفنوبسيو
.اهنوملعتيو،ةئيذبلا

،نودلقيمهو.ءيشلكنودلقيدالوألا،معن:ةمعلا
ةحلاصلاةودقلامهلنامدقي،نيوبألاتيلف.مهمأومهابأًالوأ
عنمًالهسنوكيمألابستملوبألامتشيملنإف.ًالوأ
.ناريجلاةهافسملعتنمكدالوأ

،تارملاضعبيفينأبفرتعأو،ّيلعرثؤتكتاملك:ىنم
.يدالوأمامأىتح،بضغلاتقومتشأ

اهبانفرتعاوانءاطخأانفرعنإو،ديجكفارتعا:ةمعلا
.نوبسيكدالوأتعمسنيح،تنزحدقل.بيرقنوعلاف
.نيبستذإنينزحتًاضيأتنأاهو

جاومأك،ّيلعءيشلكمكارتياماريثك،ًاقح،معن:ىنم
اميفدالوألامصتخي،خيبطلارضحأنيحف.لئاهلارحبلا
اذامفرعأالو،روفأوروثأذئدنع.عيضرلايكبيو،مهنيب
!رثكأكسامتأنأ،ردقأينتيل،لوقأ

ذإ،تاهمألاوتويبلاتاديستامزأيههذه:ةمعلا
يف،ماعطلادادعإ،نهلامعأنمف.ءيشلكنهيلعمكارتي
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،نوفلتلانريو،نوريثكفويضيتأيو.نيعملاتقولا
ةحارندقفيو،نرثيف.ةياهنالبو،ةريثكلكاشمولكاشمو
فرعننأريخلانمهنإ،ًاقباسكلتلقامكو.سفنلا
اَنَْفَرتْعٱِنِإ«اننأل.انمتشاذإًاصوصخو،انأطخأاننأبفرتعنو
اَناَياَطَخاَنَلَرِفْغَيىَّـتَح،ٌلِداَعَوٌنيِمَأ)هللا(َوُهَفاَناَياَطَخِب
.)١:٩انحوي١(»ٍمْثِإِّـلُكْنِماَنَرِّـهَطُيَو

،ياياطخيلرفغو،مثإلكنمهللاينرهطنإو:ىنم
يفاهتلقيتلا،ةهفاتلايتاملكلكىسنيهنأنينظتلهف
؟ةيعاوريغتاظحل

ىلعلاقهنأل،كماثآوحملدعتسمهللانإمعن:ةمعلا
َكاَياَطَخِبيِنَتْمَدْخَتْسٱ«٢٥و٤٣:٢٤ءايعشإيبنلاناسل
ملٱَوُهاَنَأاَنَأ.َكِماَثآِبيِنَتْبَعْتَأَو

،ِيسْفَنِلْجَألَكَبوُنُذيِحاَْ
.»اَهُرُكْذَأالَكاَياَطَخَو

تلصونإ،ًاقلطممتشأاليكللمعأاذامنكل:ىنم
؟ةئيسةلاحىلإىرخأةرم

ردقنالاننأفرعيهنأل.انصلخينأهللاأدتبادق:ةمعلا
.ةيتاذلاانتوقب،ةريرشلاانتلبجنمانسفنأصلخننأ

يسفنبّذهأنأردقأاليننإ،هبرعشأاماذه:ىنم
!تلشفوئطخأالأتبرجةرممكينأل.ينطابقمعب
.ظحلأنأنودانايحأو

انسلببسلااذهل.ةيطخلاباندلو،انبلبُحانلك:ةمعلا
هنباهللالسرأاذهلو.ةسدقمةرهاطةايحشيعننأنيرداق
اَنَأُسِّـدَقُأْمِهِلْجَألَو«١٧:١٩انحوييفلاقيذلاحيسملا
يفَنيِسَّـدَقُمًاضْيَأْمُهاوُنوُكَيِل،ِيتاَذ حلٱِ

ْ
انهلوقيهنإف.»ِّـَق

،اورهطتيل،مهاياطخلجألتامدق،هبنونمؤينيذلانع
.اوسدقتيو

؟دعباميفّبسأالفا،حيسملابتنمآنإف:ىنم

تعطأنإنكلوًامئادةدوجوم،ةيطخلاةيناكمإ:ةمعلا
كبهيو.ىرخألاولتةرمكرهطيف،هتاملكتعبتاو،كبر
.يئطختاليكل،ةوقلا

صلختلاّبحأيذلا،ديحولاأطخلاسيل،متشلا:ىنم
.هنم

لكنمكررحو،كاياطخلكحيسملالمحدقل:ةمعلا
كيبأمسايسدقتل،هنوعيربتختف،قحلااذهبينمآ.كماثآ
.يوامسلا

؟اذهىنعمام:ىنم

،ةيجذومنلاةالصلاهذيمالتحيسملاملعامل:ةمعلا
.»تاومسلايفيذلاانابأ«اذكهاولصينأمهدشرأ
.»كمساسدقتيل«،ةرشابملمكأو

؟هللامساسدقأنأ،ةطيسبلاةأرملاانأردقأفيك:ىنم
.ليحتسماذه

،هللامسانيمركتيمتشتملنإ،سكعلاب:ةمعلا
.هللامسالامعتسالءوسوه،نعللكنأل.هنيسدقتو

طسوهللامساسدقأنأيننكمياذكهو:ىنم
؟يلامعأ

لزنملاعاضوأتبرطضانإًاصوصخًاعبط:ةمعلا
.ةبرجتربكأنيهجاوتف

هللاابيلاغشأطسوتركفينأ،ركذتأمل،ًاقح:ىنم
ةئداهلاقئاقدلابقلعتم،لمأتلااذهامئادتننظدقل.يحلا
.تويبلاتاديسلةردانلا

اهجاتحن،هللاهجومامأةئداهلاتاقوألانإ:ةمعلا
نوكيو.انمويرحبيفهللاانقفاري،ءودهلااذهنمو.حاحلإب
يكلابعاتموفيظنتلاءانثأو،ليسغلاةفرغيفانعم
.انسدقيو،انتايحنمةظحللكيفانعمهنإ.خبطلاةرخبأو
سدقن،نيتحوتفملاهينيعتحتةددعتملاانلامعأانلمعنإو
اذكه.طقفةحارلاتاقوأيفسيلو،انتافرصتلكبهمسا
.هللاةمدخاهلك،انتايححبصت

،هتعطأنإ،بآلامساسيدقتبمهاسأامبر:ىنم
.هفرصتتحتيتايحتعضوو

تمدقنإ،ًاضيأبآلامسانيسدقتو!ديكأ:ةمعلا
.ةبحملاتامدخدحأل

.اذهلتقوّيدلىقبيال:ىنم

برلايسفنمظعتكمساسدقتيل
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بلطننأانيلعف،ةداعةريغصتامدخلاهذه:ةمعلا
ةيبهذلاةصرفلاىرنل،اننيعأحتفينأ،انيبأهللانم
نمةعجارًاتنبنأفيك،سمأتدهاشدقو.ةدعاسملل
،ةفاسمهتلمحو.ليقثلاهسيكلمحبًازوجعتناعأ،ةسردملا
.اهلمعبهللامساتسدقدقتنبلاهذهنأتكردأف

امتلمعنإ،نيدصقتاذام،تمهفدقنآلا:ىنم
.همساسدقأوهمركأ،هتملكيفهبهللاىصوأ

يلكتتلكدعاسيل،دعتسمحيسملانأيسنتال:ةمعلا
يفهتبحملامعأيلمعتو،نيحلكيفيوامسلاكيبأىلع
٢:١٨حاحصألانييناربعلاةلاسريفنيآرقتامك،كطيحم
نيعينأردقيًابرجمملأتوهاميف،هسفنحيسملانع
.نيبرجملا

كتوكلمتأيل

نععمسأرابخألاىلايغصأوويدارلاحتفانيح:ىنم
كانهو،ةنحاطبرحانهف.ملاعلانايلغوتابارطضا
اذهسيلأ،ةيماحرانقالطإكلانهو،ةعورمتاكابتشا
؟فيخم

اهدنعملاعلااذهلودنأل،حيحصكلوق:ةمعلا
.نيرخآلاىلعطلستينمو،ىوقألاوهنم،مهألاعوضوملا

ًائيشرشبلاملعتيالأ؟ضمألاريصملااذهلةياهنالأ:ىنم
؟ةيضاملاملاعلابورحنم

اذإالإ،لاحلاريغتتالو.ًائيشنوملعتيال،الك:ةمعلا
.ًارهاظهتوكلمهللانلعأ

؟نينعتاذاممهفأمل:ىنم

مظعمنأل،مالسلادقافهيفشيعنيذلاملاعلا:ةمعلا
اذهسيئروهيذلا،ناطيشلاف.مهبرباورفكدقسانلا
نكلو.بورحلامعتف،ىرخألادضةلودضرحي،ملاعلا
يفدارفألاًاضيألب.طقفبراحتتيتلايهبوعشلاتسيل
ضغبتةلئاعمك.نولتاقتيونومصاختي،بعشلك
ةلئاعلاسفنيفىتحو!هراجنعليراجمكو!ىرخألا
،ةأرملاولجرلانيبىتحو.عارصلاوضغابتلادجنةدحاولا
.مهافتلاءوسورتوتلادجن

!فسأللاي،معن:ىنم

باذعىلإرظانهنأل.ةقحلاهتكلممميقيفهللاامأ:ةمعلا
.سوفنلابئاصمو،بورحلامالآو،مانآلا

ريغتو،مالسلاءادتبا،انبولقلكنمىنمتن:ىنم
رفانتلاوملظلاوتاموصخلاوءاضغبلاودقحلاوةيهاركلا
.رحانتلاو

أشنأو،درابلاانملاعىلإديحولاهنباهللالسرأدق:ةمعلا
نمائيشىرأالينكل:ىنم.همالستوكلمهئيجمب
.كلذ

.هللاتوكلميرتنأنيردقتال،قحكعم:ةمعلا
لٱاَذٰهْنِمْتَسْيَليِتَكَلَْمم«لاقهسفنحيسملانأل

ْ
ِ»َملاَع

ىعستامك،ةطلستمةلكممسسؤيملهنأل)١٨:٣٦انحوي(
اهيفمعي،ةحيسفاباحرانلبهولب.ملاعلااذهيفلودلا
ٌعيِدَوِّـينِإ«هسفنحيسملالاقامك،ةعادولاوةبحملاوعضاوتلا
لٱُعِضاَوَتُمَو

ْ
لَق
ْ

.)١١:٢٩ىتم(»ِب

نودب،روطتتةلكممنأفيكروصتأنأردقأال:ىنم
.طقفةعضاوتمتافرصتبو،ةطلس

هلمعنمداعكجوزنأول،ىنميتبيبحاي:ةمعلا
تنكولثدحياذاملكاشملانمًاقياضتمامبرو،ًابعتم
؟ةدشبكبلاطمبهتبلاطو،هعمفرصتلاةنشخ

.فالخلادحىلإ،متشلاوماصخلائدتبيًاعبط:ىنم

.ىرغصبرحيرجتاذكهف؟نيرتأ:ةمعلا

.معن،معن:ىنم

هترياسو،ماستبابهتلبقتساوّتكسنإنكلو:ةمعلا
هيدينيبتعضوولئاسولاهلتمدقو،فطلوةنواعمب
؟ثدحياذامف،يهشلاماعطلا

يفمالسلالحيوحرشنيوحرفيريغتيهنأدبال:ىنم
.دقحلاوراقنلالدبتيبلا

ةباجإلاودرلانعِّـتمصو،تعضاوتنإف:ةمعلا
.برحلاتحبردقفهمامأكسفنيرربتملو،ةفينعلا

برلايسفنمظعتكتوكلمتأيل
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؟نيدصقتاذام:ىنم

يفتركفول.عازنلابامكطيروتبرجناطيشلا:ةمعلا
كجوزنيبوكنيببرحلائدتبت،كقحبتبلاطو،كسفن
.ناطيشلاوهبلغلاو

برحلاعنمأ،يقحنعيلزانتبيننإ،نآلاتمهف:ىنم
.بشنتنأ

يفيركفتملنإكنأل،يتنباايكيفهللاكراب:ةمعلا
.كبلقوكتيبيفمائولاومالسلانيحبرت،كسفن

.ًامئادسكعلاةايحلاىرناننأل،بيرغاذه:ىنم

انمامأهتافرصتبلثمحيسملانكل،حيحص:ةمعلا
يفكلسنفيكانلحضوو،مالسلاىلإديحولاقيرطلا
.هللاتوكلم

تاموصخلايهتنتف،ةعرسبئدتبيهتوكلمتيل:ىنم
.بورحلاو

يذلاانابأيلصننأحيسملاانملعببسلااذهل:ةمعلا
.كتوكلمتأيل،تاومسلايف

.هللاتوكلملولحبلطننأ،بجاواذهًاذإ:ىنم
؟ًاعيرستوكلملااذهيتأيىتح،ةباجتساانتاولصللهنكلو

اقولليجنإيفحيسملالاقاذاميفرعتملأ:ةمعلا
الَو،ٍةَبَقاَرُمِبِهللاٱُتوُكَلَمِيتْأَيال«؟٢١و١٧:٢٠حاحصألا
ِهللاٱُتوُكَلَماَهْنَأل،َكاَنُهاَذَوُه:ْوَأاَنُهٰهاَذَوُه:َنوُلوُقَي
أدتباهللاتوكلمنإًاقباسكلتحضوأدقل.»ْمُكَلِخاَد
نمهلًايدافحيسملالبقيناسنإلكو.حيسملاءيجمب
اذه،هتدارإلمعيو،هلوقيفتبثيوهبنمؤيو،هاياطخ
.ًاقحهللاتوكلميفمويلاشيعي

.ًاديجهتمهفاذه،معن:ىنم

اذهببلطنف»كتوكلمتأيل،انابأاي«انيلصنإو:ةمعلا
تقصتلانإكنأل.هتوكلميفانلوحسانلالكلوخد
لكوكلهأوكدالوأوكجوزىلإنيقاتشت،هللاتوكلمب
.ًاضيأهباوقصتلينأ،كتريشع

!هلمجأام،اذهديرأديكأ:ىنم

لامعألتقوميدلسيل،مأوةأرماك،طنأنيرتأ:ةمعلا
نيلصتوهللاةوعدبنيبيجتستامنإو،ةريبكةيعامتجا
اذهءاشنإبنيمهاستف،»يناريجويتيبىلإكتوكلمتأيل«
.توكلملا

.ميظعرمألهنإ،ًاقح:ىنم

نمنيريثكنإ،انبولقلكببلطنولصنلف:ةمعلا
،هللاتوكلمىلإةوعدلانوعمسيانناريجوانئاقدصأ
امعانملاعيفهتوكلمرهظيف،هتبحموهمالسىلإنولخديو
.بيرق

كتئيشمنكتل

ال،دينعريغصلاينبانأفيكنيرتأ،يتمعاي:ىنم
.الينبواجيو،هلمعيال،اذهلمعا:هلتلقنإو؟ينعيطي

.درمتمصاعرغصلانمرهظيناسنإلابلق:ةمعلا

الإينعسيالريغصلاينباتافرصتبركفأامدنع:ىنم
.نيلوقتاميفكعمقحلا،لوقأنأ

.كتدارإعيطيالو،ءاشياملمعينأديريهنإ:ةمعلا

.هيلعوهامًامامتاذه:ىنم

هتدارإذفنيمليذلا،ملاعلايفطقفدحاودجُو:ةمعلا
لاقيذلاحيسملاوه.هلسرأيذلاهيبأةدارإلب،ةصاخلا
طَأال«٥:٣٠انحوييفهسفننع

ْ
َةَئيِشَمْلَبيِتَئيِشَمُبُل

هاتبأاي«ءاعدلااضيأانملعدقو.»يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱِبآلٱ
.»ضرألاىلعكلذك،ءامسلايفامك،كتئيشمنكتل

،ضرألاىلعهللاةدارإسرامننأحيسملادارأنإ:ىنم
.يهامانملعينأيرورضف

،هتملكيفحوضوبهتئيشمهللانلعأدق:ةمعلا
تنمآنإو.ًايمويسدقملاباتكلايفاهيأرقتنأنيردقتو
٢و١:١نييناربعلاةلاسريفأرقنو.اهلمعبتزفهتاملكب
،ٍَةريِثَكٍقُرُطَوٍعاَوْنَأِب،ًاميِدَقِءاَيِبْنَألٱِبَءاَبآلٱَمَّـلَكاَمَدْعَب،ُهللاَا«

برلايسفنمظعتكتئيشمنكتل
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يفاَنَمَّـلَك يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰهِ وه،نبالااذهو.»ِهِنْبٱِ
.عوسيحيسملا

باتكلايتءارقب،هللاةدارإكاردإيننكميلهو:ىنم
؟ةريغصةناسنإانأوسدقملا

.يتنبااي،ّدبلكنم:ةمعلا

تيلصو،يتدارإلكبهتعطأو،هتاملكبتنمآنإو:ىنم
؟امئاديلبيجتسيأهل

ًانايحأنكلو.كلبيجستي،ديكأتلكبمعن:ةمعلا
.اهنيديرتالقرطبرومألاربدي

انيفشيفأةلئاعلادارفأدحأضرموأ،تضرماذإو:ىنم
؟هتبلطاذإ

ءاشيامكلمعيو،كتاولصبيجتسيويفشيس:ةمعلا
.وه

؟بلطأامينيطعينأًاذإهيلعف،هتعطأنإو:ىنم

كنماهبلطو،ةقالحةرفشكدالوأدحأىأرنإ:ةمعلا
؟اهايإهيطعتفأ،ًاحلُم

!؟هيطعأفيك،ال:ىنم

نأديريوعومدلابكنماهبلاطكنباسيلأ؟اذامل:ةمعلا
؟اهبوهليوبعلي

.ةريطخوةراضاهنأل:ىنم

نيبيجتستالفأ،راهنلالوطكلعيطم،هنكلو:ةمعلا
!؟هبلطل

،هحرجتهذهنأفرعيالدلولانأل!الك،الك:ىنم
.جضانريغهلقعف

راضوأعفانوهامنيملعتتنكنإف؟تيأرأ:ةمعلا
،انلعفانوهامفرعي،يوامسلاكوبأيرحلابمكف،كدلوب
.هدالوأانربتعيوانبحيهنأل.رضيامو

ريبدتةمكحيلتحضتاو،نآلا،تمهفدقل:ىنم
.هللا

نيديرتالتنأف.ةزيزعلايتنبااب،كيفكروب:ةمعلا
.كفرصتكرديملولو،كنبالريخلاالإ

.يتمعايديكأتلاب:ىنم

ديرياليوامسلاانابأنأبنمؤننأانيلعاذكه:ةمعلا
١٣-٢٩:١١هللانعايمرإأبنأامك،ريخلاالإ،رخآًائيشانل
هبٌرِكَتْفُماَنَأيِتَّـلٱَراَكْفَألٱُتْفَرَعِّـينَأل« ،ُّبَّـرلٱُلوُقَيْمُكْنَعاَِ
يِنَنوُعْدَتَف.ًءاَجَرَوًةَرِخآْمُكَيِطْعُأل،ٍَّرشالٍمالَسَراَكْفَأ
طَتَو.ْمُكَلُعَمْسَأَفَّـَيلِإَنوُّلَصُتَوَنوُبَهْذَتَو

ْ
يِنَنوُدِجَتَفيِنَنوُبُل

طَتْذِإ
ْ

لَقِّـلُكِبيِنَنوُبُل
ْ
.»ْمُكِب

،بلطنامكانتالصبجتسيملنإهللانأدكأتنف:ىنم
.امئادلضفألاانلديريهنألكلذف

ًايحورانبينتعيهنازايتمالااذهبدكأتن،معن:ةمعلا
اذكه،ةزاتممةحلاصةيبرتاندالوألدصقنامكو.ًايدسجو
.ةنكممةقيرطنسحأبانيرينأيوامسلاانوبأءاشي

.يتايحقيرطيلرينياذه:ىنم

ةرفشلاهئاطعإمدعببسمهفيملكنبانأامكو:ةمعلا
نإو،ريخلاانلديريهللانأمهفننأانيلعكلذك،ةقاربلا
.انيلعضمغ

.يتئيشمال،كتئيشمنكتليلصنكلذل:ىنم

.انللضفألاملعيهدحويوامسلاانوبأ:ةمعلا
كدالوأبةيناثيركف.انتابلطلكبليملهنألهركشنسو
؟راهنلايفهنوبلطياممهتيطعأولثدحياذام

.نيعولدمونيملتحمريغذئدنعنوحبصي:ىنم

،مهتيبرتلحلاصلااندالوأيطعنتاهمأكنحن:ةمعلا
قثننأ،يوامسلاانوبأهللاءاشياذكه،راضلابنجتنو
.ًالماكهداشرإب

.ًامئادًالهسسيلاذهنكلو،معن:ىنم

برلايسفنمظعتكتئيشمنكتل
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اي:نيلئاقكيلإكدالوأىتأولنيلوقتاذام:ةمعلا
،دعباميفكبقثنالف،ةقحلاةيبرتلاانيطعتالكنإ،هامأ
؟صاخلاانقيرطعبتنلوقرتفنلف

نوتوميونودسفيونولضيمهنإبيرغاذه:ىنم
.ًاعوج

،يوامسلاانيبأةدارإلحمسنملنإ،نحناذكه:ةمعلا
اذهلو.ًايدسجوايحورتومنودسفنف،انتايحيفمتتنإ
بآلااهيأقطننوهقرطمهفنملاذإوىتح،ةماتةقثهيفقثن
كنأنمنمؤأوكبقثأويتايحلكيفكتئيشمنكتل
.يلجأللضفألالمعت

مويلاانطعأانفافكانزبخ

ًاتقودفنتساماعطلاريضحتف،راهنلااذهةبعتمينإ:ىنم
.نبللابًايشحمىسوكتخبطذإ،ينماريبك

امل،خفنلاوخبطلاكناكمإبنكيملولهنأيروصت:ةمعلا
.اذكهتبعتوتلغشنا

.يتمعايًاضيأماعطالبىقبنسانكنكلومعن:ىنم

نأل،نيركاشامئادلظننأانيلعنإفتيأرأ:ةمعلا
.ماعطلايوسنوخبطنل،ةردقلااندنع

.لبقنماذهبركفأملاقح:ىنم

انبرركشننأيتزيزعايانملعيلوسرلاسلوب:ةمعلا
.)٥:١٨يكينولاست١(نيحلكيف

انرومأيفقمعتنالو،مزاللانملقأركتفنانلعل:ىنم
.عجوتأونئأو،خيبطلاولغشلانمةبعتمينإ.بجيامك
اهئيهأيتلاداوملانكتملولرثكأعجوتأونئأستنكنكل
.ةرضاحماعطلل

نأمهنمانبلطنإسانلانمريثكءاتسي:ةمعلا
تاكربلالكيطعملاهللااوسندقمهنأل.مهبراوركشي
.تابيطلاو

ناسنإلكةيافكبيتمعايًاضيأهللامتهيلهو:ىنم
.دحلااذهلهئاذغو

نأانملعيحيسملانأل،انبمتهيهنأدبلكنم:ةمعلا
.مويلاانطعأانفافكانزبخ:يوامسلابآلااهيأيلصن

هلانيزبخلاهنمبلطينمنأاذهينعيلهو:ىنم
.ًاقح

ىلعانلديحيسملانإف،ءيشلكلبقوًاعبط:ةمعلا
.انءاذغوانتاجاحهنملاننيذلاو،اياطعللبهاولاردصملا

،حمقلانوعرزينيذلامهةقيقحلابسانلانكلو:ىنم
مث،هنوزبخيو،هنونجعيو،هنونحطيو،هنوسرديوهنودصحيو
.سانللهنوعيبي

وههللانكلو،رخآلامدخيناسنإلكًاقح:ةمعلا
دصحيوعرزينأناسنإلاعيطتسي.هيمنيوحمقلاقلاخ
هللانمف،ءاطعلايفةكربلاامأ.كلذنمرثكأسيلو،جتنيو
.ًالطابوًاثبعاندوهجلكنوكتهنودبو

دجوأيذلاوههنأبفرتعننأانيلعبجي،معن:ىنم
.هطبضيولكلا

حافتلاك،ةهكافلاقلخينأناسنإلاردقيأ:ةمعلا
ةرجشسرغينأ،طقفردقيهنإ.ًالثماينديكديألاولاقتربلاو
هللانمهلمع،رامثإلاوراهزإلاوءامنإلانكلو.اهيقسيو
.هدحو

وهو.ًامهمائيشكثيدحنم،مويلاتفشتكادقل:ىنم
هذهىنعمامنكل.اهلكةعيبطلاروطيوعنصيهللانأ
هنمبلطننأانديريله»مويلاانطعأانفافكانزبخ«ةبلطلا
!؟طقفهدحوزبخلابعنقنلهو،فافكلازبخلاطقف

لكقلخيمليوامسلاانابأنإف،الديكأتلاب:ةمعلا
،انتشيعملالإةذيذللااهلكآمو،ةيهشلااههكاوفوةايحلاتابيط
.ةبوبحملايتنبااياهتمادإوانداسجأءامنإو

،ًاقباسهبينتثدحامركذتأينإف،حيحصاذه:ىنم
،ةفلتخلاةيذغألاعاونألناسنإلادسجتايجاحنع
ةهكافلاوةدبزلاوتيزلاولغربلاوزرألاوتاموحللاوبيلحلاك
.تاروضخلاو

برلايسفنمظعتمويلاانطعأانفافكانزبخ
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جاتحيامفرعيف،هقلخهنألناسنإلابملاعهللا:ةمعلا
انفافكانزبخ«ةالصلاحيسملاانملعنإو.رمتسيلهيلإ
ظفحتوميدتيتلاتايجاحلالكاذهبينعيف»مويلاانطعأ
.ناسنإلا

مايأيفًاصوصحسبالمىلإًاضيأجاتحناذهلو:ىنم
.ضرمنالىتحريرهمزلاودربلا

،ةكيمسلاةيفوصلاةسبلألاانيطعيواننيعيهللاو:ةمعلا
تيبيفشيعننأانلهللاديريًاضيأو.دربلاةدشنمانيقيل
كلملادووادفرتعاامك،راطمألاوأةرارحلانمانظفحي
.»ئطبتاليهلإاي،تنأيذقنوينوع،يبمتهيبرلا«

انلأيهلب،ًائيشهللالمهيمل!ريثمرمألااذهنإ:ىنم
،هلركشلاودمحلاف.انتايحىلعةظفاحملل،هجاتحناملك
.ىصُحتالودعُتاليتلا،هلاضفأوهماعنأىلع

هيلعفناسنإلاامأ،ءيشلكهللاّرضحدقلمعن:ةمعلا
هدصحيوبحلاعرزيف،هايإهللاهبهواممادختسانسحينأ
يفناسنإلاكرشيهنكل،زبخلاقلاخوههللا.هناوأيف
.ةيلاكتالاولسكلاىلإنكريالىتح،هتيلوؤسموهريضحت

انسلجنإاننإ،يتمعايًاذإملعناذهنمف:ىنم
انئاطعإلهللاانوعدو،لمعالبانيديأنيفتكمنيلوسك
.ةتبلاانيلعدريال،انءاعدبيجتسيالهنإف،زبخلا

كرحننأانيلعنكلو.ءاذغلاهللاقلخ،حص:ةمعلا
عابشإلزبخلاىلعقبطنياذهو.ًاعوجتومنوأ،اينديأ
.انسوفنءايحإليحورلازبخلاامك،دسجلا

،ًاضيأءاذغىلإةجاتحمناسنإلاسفننأنينظتأ:ىنم
،كلذكايحورازبخوءاذغهئاطعإب،انبينتعيهللانأو
؟اذهنوكيفيكف

َسْيَل«لوقلاةطاسبلكب،انلحيسملانلعأدقل:ةمعلا
خلٱِب
ْ
َختٍةَمِلَكِّـلُكِبْلَب،ُناَسْنِإلٱاَيَْحيُهَدْحَوِزُْب

ْ
»ِهللاٱِمَفْنِمُجُر

.)٤:٤ىتم(

،ًاتاتبهعمسأمليننإ؟هللاانملكيفيكنكل:ىنم
.يعمملكتي

،انلةنلعملاةبوتكملاهتملكيف،هعمسناننإىلب:ةمعلا
باتكلااذهةطساوبو.نيمركألاهلسروهئايبنأةطساوب
.ًايموياندشريو،ًارهجهللاانملكي،سدقملا

يسفنلءاذغيه،ةملكلاهذهنأًاضيأنينظتوأ:ىنم
.اهلزبخو

لصحت،هللاةملكةطساوبنأل،يتزيزعايمعن:ةمعلا
نارفغبانربخي،هتملكةطساوبف.ةيدبألاةايحلاىلعانسفنأ
ةايحلاىلعلصحنال،انسفنأريهطتنودباننأل.اناياطخ
.ةيدبألا

ىلعلصحأملنإ،ةتيميسفَنأ:نيلوقتاذام:ىنم
؟هللاةملك

.ةايحلاىلعةرداقريغوأ،ًامامتةتيمتسيل:ةمعلا
هتملككبرنميبلطتنأكيلعف،كالهلاىلعفراشتامنإ
.كسفنحرفتوشعتنتف،نونحلاهتوصنيعمستوًايموي

؟مهفلاةلهسهللاةملكله:ىنم

انيبأنمبلطننأزئاجنكلو،امئادسيل:ةمعلا
يتلا،ةملكلابًايمويانملكيو،انلاهرسفينأ،يوامسلا
يفهدجملكىرنو،حيرتستوانسفنأعبشتف.اهيلإجاتحن
.همالك

املكاناطعأذإ،انلهتبحموهللانانحمظعأام:ىنم
،ءابهانكرتيملهللااف.ةيدبأةيحورةايحشيعنلهيلإجاتحن
.نولهاجلانظيوركتفيامك

امكيحورلاءاذغلابلماعتلانأ،يسنتالنكلو:ةمعلا
الفالإو،اهمضهنوةملكلابلمعننأانيلع،يدسجلاءاذغلاب
يداملاءاذغلالوانتوريضحتبانكرتشانإامأ.ًائيشانعفنت
يفيذلاانابأيلصنذإ،انكرابيبرلانإف،يحورلاو
.مويلاانطعأانفافكانزبخ:تاومسلا

مويلاانطعأانفافكانزبخ

انأو.شمشملاىبرمتخبطيتمعايسمألاب:ىنم
يفاهتعضوو،ءاتشلالكلةنوؤمترضحذإةديعس
.تانامطربلا

برلايسفنمظعتمويلاانطعأانفافكانزبخ
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نإاهحرفمظعي،تيبلاةبرنإف،ًادجديج:ةمعلا
.ةلئاعلاةدئافلًائيشتعنص

ملولهنا،رطاخيلرطخ،لغشلاءانثأومعن:ىنم
؟ةعناصتنكاذامف،دالبلايفركسلادجوي

نأنيعيطتستال،يتنباايةلاحلاهذهلثميف:ةمعلا
كراكفألكنأل.تلواحوتركفامهم،ًائيشيلمعت
.ًاركسعنصتال،كتالواحمو

.انلوقعنممظعأنيعمىلإجاتحنمعن:ىنم

نأانملعدقحيسملانإف،ينزيزعايكاذوه:ةمعلا
هذهتبتُكف.مويلافافكانزبخانيطعيلنيبلاط،يلصن
ةعرسبطقسناننأل،ةرسألاتاديسنحنانلةصاخةملكلا
لكأناذامو،خبطناذامب،لابلالاغشناوبعاتملاومومهلايف
.سبلنو

رضحننأبجاوهنأل،يتمعايحيحصاذه:ىنم
.ةددحملاهتاقوأيف،اماودةلئاعللماعطلا

عيطتسناملمعننأوه،يتزيزعايانبجاونإ:ةمعلا
،تايناكمإلالكسردننأانيلعو.ناكمإلاردقبهلمع
زجعنامىلوتيهللاو.همزاولوهنوؤشريبدتوتيبلاميظنتل
انفوختوانقلقنملضفأ،هللاابةقثلا.ةزجاعلاانتقاطبهنع
.بارشلاوماعطلاريبدتةيفيكيف،برطضملا

،ركتفأو،يلقعكرحأو،مدختسأنأّيلعنكل:ىنم
،ةلبقملامايألل،ةمعطألاوةيئاذغلاداوملائيهأو،ططخأو
.مويلااذهلطقفسيلو

وهامبالإ،يططختنأنيردقتالنكلو،ًاقح:ةمعلا
ًالثمركسلاءارشكيلعرذعتنإكنأل.نآلاكيدلرفوتم
ةذيذللاتايبرملايخبطتنأنيردقتفيكف،مويلااذه
.ًادغةنوؤملل

.قحكعميتمعايحيحص:ىنم

حيسملاةملكىنعميكردتنأ،نآلانيعيطتست:ةمعلا
لكاشملقلقلامدعكلذبانملعيف.يمويلازبخلابلطب
لِلاوُّمَتَْهتالَف«لاقامك.دغلا

ْ
لٱَّـنَأل،ِدَغ

ْ
اَمِبُّمَتَْهيَدَغ

لٱيِفْكَي.ِهِسْفَنِل
ْ
.)٦:٣٤ىتم(»ُهَُّرشَمْوَي

:ىنم ،ةملكلاهذهقبطننأيتمعاياننكميال،نكلو
.ًادغهلعفننأمزلياموبجيامبنولوغشمامئاداننأل

ًايلمركفنو،دغللططخننأنمهللاانعنميال:ةمعلا
قلقلاودئازلامامتهالانمانرذحيهنكلو.انلبقتسمب
نيدكأتمريفاننإفناميإلافعضىلعلدييذلا،فوختلاو
يفنوعقاووأ،ةديجةحصبنحنودغلارجفانيلععلطينأ
.ضرملاشارف

انلوحموحيضرملانإف،حيحصاذهمعن:ىنم
.بابذلاك

ةقباسكمومهلكف،ةزيزعلايتنباايتيأرأ:ةمعلا
ةركفاهلاببرطخ،كتنبانأولو.ًاليتفكعفنتالو،اهناوأل
،مويلاكدعباميف،اهيلعفطعلاوونحلابنورمتستسلهف
؟اهنيبواجتاذامبف

مويلككلمدقنملأ،يتنباايًامتحاهللوقأس:ىنم
فيكف،ةلماككتوسكوكتوقةيضاملاكتايحمايأنم
!؟كبانمامتهاوكلانصالخإبنيكشت

رمأمهئانبأبنيوبألامامتهانإف،ىنمايتيأرأ:ةمعلا
.هيفةبيرالوكشالمتحم

ركفلااذهاهيلإقرطتي،يتنبانأنظأالانأو:ىنم
.ًاتاتب

يفدلولانأل.نيلوقتامكنوكيهللاءاشنإ:ةمعلا
هلهأةيانعنمزلابربتخاذإ،هيدلاوبةقثلامامتهلةداعلا
.ًايعقاو

دلولاامك،يوامسلاانيبأيلعلكتننأ،يعيبطلانمو
ةحصوًءاسكوًاتوقانتايجاحمويلكانيطعيهنإ.هيبأىلع
.ةيفاعو

،يردصحرشيذلاحيضوتلااذهلكركشأ:ىنم
لظن،ةيانعلاهذهبانمآنإف.يبلقىلانانئمطالالخدأو
انلاكشموانلامعأطسويفىتح،نيحاترمنينئمطم
.ةمكارتملا

برلايسفنمظعتمويلاانطعأانفافكانزبخ
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كتايحتاظحللكيشيعتنأ،ىنمايقحلاكل:ةمعلا
ركتفيوينتعينمدجويهنأنيملعتكنأل.ةئناهةرورسم
.مايألالبقتسميفكلدعأامفرعيو،كمهفيو،كب

.يتمعاي،ركفلااذهليمج:ىنم

تقوىلإجاتحن،تويبلاتابرءاسنلانحن:ةمعلا
.انتالئاعبوانب،يوامسلاانيبأةيانعيفرثكأقمعتلل
ِروُيُطَىلِإاوُرُظْنُا«لوقيثيححيسملاةملكىلإيعمتسا
َحتالَوُعَرْزَتالاََّـهنِإ:ِءاَمَّـسلٱ

ْ
َجتالَوُدُص

ْ
،َنِزاََخمَىلِإُعَم

حلٱِبْمُتْنَأْمُتْسَلَأ.اَُهتوُقَيُّيِواَمَّـسلٱُمُكوُبَأَو
ْ

»؟اَهْنِمَلَضْفَأِّـيَِر
.)٦:٢٦ىتم(

متهيىتح،يتمعايهللقعالريطلانكلو:ىنم
ةئيلمايندلانإًاقح.شيعيكلذمغرو.هسفنبينتعيو
.بئارغلاوبئاجعلاب

هجاتحيامدجيوًءاتشوًافيصشيعيريطلاو:ةمعلا
!؟هللاالإهقزرينمف،ًايموي

فرتعأنأّيلعف،ءايشألاهذهبًايلمتركفاذإو:ىنم
ةنسنيرشعلاوسمخلايفيتايحةليطيناطعأدقهللانأ
بلطأمليننأمغر،هيلإتجتحااماهنممويلكيف،ةيضاملا
.هلأسأملو،هنم

نإف؟هتاقولخمبمتهيهللانأفيكًاذإتفرعأ:ةمعلا
ولكبينتعييرحلابمكف،هيلأستنأنود،كبمتها
؟!كناميإكبهيلإتمدقت

ملولو،ًابرشوًالكأيتنبايطعأًاضياانأًاقح:ىنم
.ماعطلااذهاهئاجنيأنمركفت

كلتلاقو،كتنباكتئاجنإًاذإنيلوقتاذام:ةمعلا
،يبلقميمصنمكركشأهامأاي:ةبحموّونحلكبًاموي
لبقنمركفأمل.كفطلبينستبلاو،مويلكينتعبشأكنأل
قثأو،ًاليزجًاركشكركشأنآلانكلو،ّيلعتمعنأامب
.هيلإجاتحأاملكلبقتسملايفيننيطعتسكنأ

ىلإاهمضأو،يبلقبيذت،ةرميلهتلاقنإق:ىنم
.نآلااممرثكأةرمفلأ،اهبمتهأو،يردص

،كرومألكبهيثدحو،كبرىلإيلاعتاذكه:ةمعلا
،هيدينيبكمومهلكيحرطاو،لكبهتيانعلكلهيركشاو
ئفاكيو،ككرابيف.كتايحايألكيف،ًامامتهيلعيلكتاو
.ةيدبألاةمحرلابكتقث

اناياطخانلرفغا

نيذلاةثالثلاصوصللانأ،يتمعايتعمسله:ىنم
؟اولقتعادقيضاملاعوبسألاكنبلاىلعاوراغأ

اوناكاممهلعل.هنوقحتسييذلامهؤازجاذه:ةمعلا
نألبقمهيلعضبقُيسهنأاوملعول،ةميرجلاهذهاوبكترا
.هوقرسيذلالاملاباوفرصتي

.صوصللالقعيفاذامفرعينأدحأردقيال:ىنم

قحتسنًاعيمجاننأب،ةزيزعلايتنبااينيملعتأ:ةمعلا
؟نجسلا

ًالمعانبكترالهو؟نومرجمنحنأ،نيلوقتاذام:ىنم
!؟صوصللابةوسأ،نجسلاقحتسنىتحًاعينش

كئايشأنمنكيملًائيشكتايحيفيذخأتملأ:ةمعلا
؟ةيصخشلاكتاكلتممو

ةظفحمنممهاردلاضعبذخآتنكانايحأىلب:ىنم
.ًاضيأريبكلايخأنمو.كلذملعينأنود،هبيجويدلاو
.اهلةميقال،ةهفاتءايشأهذهنكلو

ءاوس،ةئيطخةقرسلك،برلاينيعيفنكلو:ةمعلا
ذخأينأناسنإللعورشمريغهنأل.ةريبكوأةريغصتناك
.هصخيالام

زازتبانوكينأنكميال!؟نيلوقتاذامنكلو:ىنم
تارشعباهلاومأباصتغاو،كونبلاماحتقاك،مهاردلاضعب
.راهنلاوليللاك،نيتلاحلانيبريبكقرفف.فولألا

،قورسملالاملاةيمكيفدوجومقرفلانأحيحص:ةمعلا
الو،ءيشلاىلإقاتشيناسنإلانأل.دحاوثعابلانكلو
.هصخيالامذخأيفهتوهشعنمينأردقي

برلايسفنمظعتاناياطخانلرفغا
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.حيحصاذهمعن:ىنم

هللاهاطعأدقوينصخيال،ًائيشتذخأاذإو:ةمعلا
.هللادودحىلعتيدتعاوتزواجتدقنوكأف،يريغل
يبنلادوادو»قرستالوهتشتال«لوقيهنأل،هيلإتأطخأو
َماَّـدُقَّـَّـرشلٱَوُتْأَطْخَأَكَدْحَوَكْيَلِإ«٥١:٤رومزملايففرتعي
.»ُتْعَنَصَكْيَنْيَع

ًاعيمجاننأقحف،سايقملااذهبمثإلكانربتعااذإ:ىنم
مامأ،ةاطخمهلكرشبلانأل.صاصقلاوسبحلاقحتسن
.يحلاهللا

اننأدجن،انتافرصتيفانقمعتاذإو،قحكعم:ةمعلا
.نوينانأونيميقتسمريغ

.نجسلابهلكاذهلةقالعالنكل:ىنم

ربتعيسدقملاباتكلانأذإ،يتزيزعايالملو:ةمعلا
بحنل،انرمأبرلانأل.ةيطخانتافرصتيفةبحممدعلك
!أدبملااذهنعنوديعبنحنمك.انسفنأكانبيرق

ةوسقبيدالوأجلاعأًانايحأف،كاذوهمعن:ىنم
،يريمضنكل.نزحوأ،ةبضاغةلاحيفتنكاذإ،فنعو
.ذئدعبينتكبي

ظحالن،رومألاهذهلكةسارديفقمعتننيح:ةمعلا
انلرفغاانابأاي:نيلئاقيلصننأ،حيسملاانملعاذاملًاعيرس
ةدع،ةعونتماياطخانأطخأاننأرعشنانلكف.اناياطخ
.تارم

هذهتيلصنإ،ياياطخلكيلهللارفغيأ:ىنم
؟ةالصلا

اهرفغيالف،طقفكناسلبةالصلاهذهتلقنإ:ةمعلا
.ةتبكل

؟ًاذإفيكو:ىنم

،ةبوتلاومدنلابروعشّيفنوكينأيغبني:ةمعلا
يلمعىلعمدنأوةئطاخلاةمرجملاانأيننأبهللامامأفرتعأف
نمصلختلاىلإقوشتأذئدنعو.يتيطخلنزحأو،مثآلا
نكلو.تعنصاملطبأويغلأنأردقأال.يأطخ

ةئطاخلايتلاحيفتقمعتاذإو.نارفغلابلطأنأيننكمي
اي:يبلقلكخرصيلبطقفيناسلملكتيال،لكشلااذهب
كلذنيئرقتامك،ذئدنعهللااهرفغيف،يتئيطخيلرفغاهاتبأ
لٱ.ٌةَِرسَكْنُمٌحوُرَيِهِهللاٱُحِئاَبَذ«٥١:١٧رومزملايف

ْ
لَق
ْ

ُب
ملٱ
ملٱَوُِرسَكْنُْ

َحتالُهللاَااَيُقِحَسْنُْ
ْ
.»ُهُرِقَت

يلافطأمانيو،ءاسمءاضوضلاأدهتامدنع:ىنم
راهنلااذهنكأمل،فيكونيأ.ريكفتلابيسأرئدتبي،راغصلا

مل،ةرملكلسئتبأونزحأف.يتلئاعويدالوأعمةروبص
.اهمامزكلامتأملويسفناهيفطبضأ

تقولانيدجت،ءاشعلادنعءاسممويلك:ةمعلا
،ةالصلاىلإاهيلوحوكراكفايعمجاف،ةالصللبسانملا
راهنلاوليلل،هنوعيبلطاو،هيرفغتساو.سودقللاهيمدقو
.كيلعنيلبقملا

نأديرأيننأل،هبرجأفوسف!يأرلااذهليمج:ىنم
رومألانمريثكف.يبلقىلعةضبارلايلاقثأنمصلختأ
.ةقهرمبونذاهنأرعشأو،يردصقوفةمثاج

وليقثلاونوبعتملااهيأّيلإاولاعتحيسملالاقدقل:ةمعلا
صاصقلالمحامل،اناياطخلمحعفرهنإ،مكحيرأانأولامحألا
ًانارفغلاننو،هللاىلإ،مدقتلاقحتسنهتباينلف.انعًاضوع
.هتمعنب

ىتحنمؤأويلصأنأطقفينيفكيهنأنينظتو:ىنم
؟رخآءيشيألمعأنأينمزليالأ.يلهللارفغي

نيلعزتالأ،ًائيسًالمعكللفطبكترانإ:ةمعلا
ظحالنإنكل.نمزلانمةدمهنيملكتالامبرلو،ىلب؟هنم
ًاعئاطكاتأوكعمةقالعلاحالصإداراو،أطخأهنأكدلو
.تلعفاملٍفسأتمُّدجو،تأطخأيننإهامأ:ًالئاق
؟ٍذئدنعنيلوقتاذامف،ينيحماس

ىسنأوهحماسأو،ًادجةرورسمنوكأسذئدنع:ىنم
.هلّبقأوهتيطخ

تنسحتسانإو،ًاضيأهللاكلماعياذكه:ةمعلا
انحماسييذلا،يوامسلاانوبأىرحألابمكف،كدلوةحماسم
مزليالأ،كلاؤسو.نيمدانانئاطخأبفرتعناملاحانلرفغيو
نأبكداقتعاىلعلدي،لمعيأرافغتسالاىلإفيضننأ

برلايسفنمظعتاناياطخانلرفغا
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نأنيديرتكلذل.ًالهسًارمأسيلنارفغلاىلعلوصحلا
.دئازلمعةقشمكسفنيمشجت

يفةرايستفقوأنإهنأل،كلذتدقتعامعن:ىنم
.ًامغرماهعفدينأهيلعو،ةمارغاهبحاصبعقوي،عونممناكم

هللانألو.ةمارغلامزلتسيبنذلكنألمعن:ةمعلا
.انبونذلنمثلاعفدبوجوىلعددش،لداعوسودق

لوصحلل،امًائيشلمعننأانيلعف؟ًاذاتيأرأ:ىنم
.ريربتلاونارفغلاىلع

نكلو.انيلعابجاوكلذناك،يتزيزعايمعن:ةمعلا
انحبصأ،انبونذةمارغهمدوهتايحبحيسملاعفدنأدعب
يباينلاحيسملاتومًانمؤملبقينملكف.ًاراربأونيررحتم
ِتأيملناسنإلانبانإ«لاقحيسملانأل،هللامامأرربتيهنع
.»نيريثكنعةيدفهسفنلذبيلو،مدخَيللبمدخُيل

؟ةيحورلاينويدنمثًاضيأينععفدهنأ،نينظتأ:ىنم

هتسادقو،كتلمشهتبحمنألكلذيفكشال:ةمعلا
.كتررب

هفطلوهتمحرلهركشأنأبجيمك!بيجعاذه:ىنم
؟!ميظعلا

،هنميبرقتتنأوه،هلهنيمدقتركشربكأنإ:ةمعلا
نعوكنعةيدفهسفنلذبهنإ،هبينمؤتو،هداشرإبيلمعتو
.رشبلالك

ًاضيانحنرفغنامكاناياطخانلرفغاو
انيلإنيبنذملل

رسكنملابلقلا،،ةرسكنمحوريههللاحئابذ:ىنم
تبرضسمأةزيزعلاةمعلااهتيأهرقتحتالهللاايقحسنملاو
.فسوياهنبادينمةباطلاذخأهنألجروجينباةنحيتراج
ريغصهنكلواهذخأينأيدلونمًانسحنكيملًاعبط
ىوتسمىلإتلزناهنسمغرهنأذإةراجلاكلتىلعبيعلاو
ثدحيملهنأكبيجعلاو.ةدشبيدلوتبرضولافطألا
ِقلأملو،اهتيحتىلعّدرأملوتلعزف،ءوسلمعيأاهنم
.ةدحاوةرظناهيلع

هنإف،ناسنإلاةلاحنعباوصلابتملكتدقل:ةمعلا
وفعينأدعتسمريغوهفهللانمنارفغلاىلعهلوصحمغر
.ناسنإلاينبنمهلاثمأنع

؟اذهنيلوقتفيك،نيلوقتاذام:ىنم

كلملانعةلثاممةصقانلركذ،هسفنحيسملا:ةمعلا
.هديبعبساحييذلا

؟كلملااذهوهنم،اذام:ىنم

هديبعدحأف.سانلاهديبعو،هللاوهكلملا:ةمعلا
.تاريللانمنييالمةرشعبنويدموهوهءاج

!مخضغلبماذهنكلو:ىنم

مل،دبعلااذهنأامبو.هللامامأانبنذلثماذه:ةمعلا
هكالمألكعابتنأبكلملارمأ،هنويدعفديويفوينأردقي
.هنيدنمثعفدييكلهسفنوهدالوأوهتجوزو

.كلذيفقحهعمكلملا:ىنم

.ًاضيأنحنهقحتسناماذهو،يتزيزعايًاعبط:ةمعلا
كلملايمدقىلعىمترادبعلاف،ةصقلاةمتتيعمسانكلو
نأدعتسمانأف.كلملااهيأّيلعلهمت:عومدلابًاخراص
دبعلاىلعكلملاننحتف.ينويدنمشرقلكعفدأ
.ةلئاهلاهنويدلكبهحماسو،ًارحهقلطأف،نيكسملا

ًاصوصخو!ًادجًاميحركلملاناكدقفاذهلًابجع:ىنم
.ًادبأهنيدددسينأرداقريغدبعلااذهنأفرعذإ

ريغنحناننأامكهنيدعفدينأردقيالوهمعن:ةمعلا
.هللامامأانبنذرربننأنيرداق

امل،يتمعايًارورسموًاحرفدبعلااذهناكمك:ىنم
.هاضروكلملاةحماسملان

الهنألحرفلاضئافرورسلامجناكهنإمعن:ةمعلا
درفنعبونذلالامحأحازنتنأنمًاحرفرثكأةلاحدجوت
برلاهلبسحياللجرليبوط«دوادكلملالاقامكبذعم
.»شغهحوريفالو،ةيطخ

برلايسفنمظعتانيلإنيبنذمللًاضيانحنرفغنامكاناياطخانلرفغاو
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يفءالجلكبيلحضتياياطخلانارفغىنعمنا:ىنم
.ةنونحلايتمعاي،يلعاهتصصقيتلاةيزمرلاةصقلاهذه

جرخاملف!ةصقلاةمتتلىنماييهبتنا،نكلو:ةمعلا
ناكوهئاقدصأدحأبةفداصمىقتلا،كلملارصقنمدبعلا
.ةريلةئمبهلًانويدم

ينحماسدقل:هليمزللاقهتحرفيفهنأدبال:ىنم
.هلثمًاضيأكحماسأانأف،ميظعغلبمبكلملا

رثكأ،كلمللهنيدنأةصاخ.ناكدقاذهتيل:ةمعلا
لمعيساقلادبعلانكلو.هلهبحاصنيدنمريثكب
هقانخبوهمصخبيبالتبكسمأذإ،كلذنمسكعلا
كعيبأالإو،كيلعيذلاينيدنآلاعفدإ:ًالئاقهدشو
:ًالئاقهمادقاثجو،ًالولومنويدملاخرصف.يقحدرتسأو
دريملنئادلانكلو،ّيلعيذلاكنيدكلدرأفوس،لهمت
يفنويدملابىقلأو،بلصلاهفقومنعحزحزتيملو،لهمتلا
.هقوقحلكدرتسيل،نجسلابهايغ

هحماسيفيك!؟اذهلقعيفيكو!اذهعظفأام:ىنم
؟!هلاثمأرشبلاحماسيالوهو،برلا

هذهلثمعامسلءاتسيكبلقنأفيكتيأرأ:ةمعلا
عمحابصلااذهيفكفرصتناكفيكنكلو؟ةثداحلا
؟يساقلادبعلااذهكًامامتسيلأ؟كتراج

اذهقوفو،يتواسقةقيقحيلتنيبدقلًاقح:ىنم
،يبونذرفغدقحيسملانأيلةريخألاكترايزيفينتربخأ
مليننأينمعشبوهمكو.يلاقثأعفرهنأل،ًادجتحرفو
مامأميظعلايبنذةبسنبهفاتطيسبببسب،يتراجحماسأ
.سودقلاهللا

ملعاملحيسملالاقامًاقحتمهفدقنآلاف:ةمعلا
نحنرفغنامك،انبونذانلرفغابآلااهيأ:اولصينأهذيمالت
.انيلإنيبنذمللًاضيأ

ملنإ،يلرفغيالهللانأ،اذهينعيالأنكلو:ىنم
؟ّيلإبنذأنملرفغأ

انلرفغيبرلانأل.ديكأتلكب،ىنمايًاعبط:ةمعلا
ايةصقلاةياهنيعمساف.نيرخآلاءاطخأنحنرفغنامك
يساقلادبعلاكلذفرصتكلملاديبعدهاشامل:يتزيزع

مهكلمىلإاوبهذديهزغلبملجألهنويدملةيساقلاهتلماعمو
.هقالخأءوسلنيقناحهوكتشاو

.عقوتمرمأاذه،ًاعبط:ىنم

دبعلااهيأ:هللاقو،يساقلادبعلاكلملااعدف:ةمعلا
نكيملأ.ينتحمستساكنألكلاهترفغكبونذلك،ريرشلا
هللزانتتو،انأكتمحرامككليمزمحرتنأًاضياتنأكيلع
.ريبكلاغلبملاكلذنعكلتلزانتانأامك،غلبملانع
هلمعلءازجدلجُيلملاظلادبعلااذهكلملاملسذئدعبو
نمهيلعاملماكعفدينأيإنجسلايفهعضوو.ءيسلا
.نيدلا

،نآلااهينتعمسايتلاةيضقلاهذهبانأتركتفاول:ىنم
.لتقلادشأهلتقوهنجسبًاضيأتمكحل

هذهصخلحيسملاو؟ىنمايكلذكسيلأ:ةمعلا
ملنإ،ًاضيأيوامسلايبأمكلماعيساذكه:هلوقبةصقلا
.مكبولقلكنمضعبلمكضعبتالزاورفغت

دنعيبضغةعاسةصقلاهذهبدحأينربخأول:ىنم
ذخآنآلانكلو.ًاتابًاضفرهتضفرلوهلتعمساملحابصلا
قحيلسيلف.رابتعالاوريدقتلانيعباهرصبأوةيضقلاهذه
لعزيوأ،ّيلعدقحيملهللانأل،دحأنملعزأودقحأنأب
.دارأنإيننيديو،ّيلعبضغينأقحلالكهلوهو،ينم

،ةيضقلارهوجتفرعنآلاةبوبحملايتنباايًاقح:ةمعلا
ينبعمانتقالعحلصتو،هللاعمةبيطةقالعلانهجوتاهنإ
،انقيرطءيضييذلا،رينملاجارسلاكهللاةملكف.ناسنإلا
.يوامسلاانيبأتيبىلإملاعلاتاملظطسونمعجرنف

ةبرجتيفانلخدتالو

،يخأةجوزةقفربةنيدملاىلاتبهذ،ةحرابلا:ىنم
،يسفنلءيشيأءارشيونأنكأمل،دالوأللةيذحأانيرتشاو
ًاقينأًءاذحتيأر،ةيذحألاعئابةهجاومامأتفقواملنكل
كلذل،هئانتقايفيتبغرحامجحبكعطتسأملو.ًادج
.هتيرتشا

.هيلإةجاحبتنكدقدبالكنأل،ديكأ:ةمعلا

برلايسفنمظعتةبرجتيفانلخدتالو
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مليجوزو.ينرحسهنألهتذخأينكل،ًاتاتبًادبأ:ىنم
،لاملانمًاغلبمتفرصيننأل.هءارشنمًارورسمنكي
.تيبلاةينازيمانلهحيتتاممرثكأ

،ةيرغملاءايشأللةعرسببذجنيانبلقنإ:ةمعلا
،ديازتتوىوقتتًانايحأكملتلاةوهشو.اهكلمتلقاتشيو
ءايشألاءارشنععنتمننأردقنالو،انيلعرطيستىتح
.تيبلاةينازيمباسحىلعولوةريثكلا

.فسأللايو،ثدحياماذهمعن:ىنم

ركفانلحنماونيعلاةوهشنمانظفحامهللا:ةمعلا
.»ةبرجتيفانلخدتالو...«يلصننأانملعييذلاحيسملا

ايةيذحألابةالصلاةقالعام،نكلو،نيمآ:ىنم
؟يتمع

كجوزعمتملكتو،ءاذحىلإبجتحانإ:ةمعلا
.مزاللاغلبملاكيطعيو،هئارشىلعقفاويسف

.بيطوفيطلوهديكأ:ىنم

امدنعنيحرفتوهتقفاومبنيبهذتكلذدنعو:ةمعلا
.كجئاوحنيرتشت

يذلا،قينألاءاذحلابحرفأمليننا،تفرعفيكو:ىنم
؟سمأءاسمهتيرتشا

نكيملكجوزنأينتربخأاملهتظحالاماذه:ةمعلا
.هيلعامتقفتااممرثكأ،لاومألانمترَّـذباملًارورسم

.يدنعحرفلكعزناماذهو،حيحص:ىنم

تنألبكنزحأيذلاوهكجوزسيلو:ةمعلا
.كسفن

امكيرومأبفرصتأنأقحلايلسيلأاذاملو:ىنم
،لمعلابةقهرمًامئاديننإ؟نمزلايفةدحاوةرمولوءاشأ
ةيلمجلاءايشألاءارشبيسفنيزعأوًاضيأحرفأنأبجيف
.اهبرورسلاو

نأتفرتعاليلقلبقويحرفتنأنيديرتكنإ:ةمعلا
.كحرفيملءاذحلاكءارش

،ةعئاضوةبرطضمانأ،قحهنيلوقتامنإ،حيحص:ىنم
.طبضلابيروعشةقيقحفرعأالو

هيهتشيوًائيشىريبلقلاف،ًامامتعقاولاوهاذه:ةمعلا
قحلاكلنأل،رمألافلكامهمهيذخمله:ًالئاقعجشيو
.وهللاوحرفلاب

.نيفصتامك،ةلاحلاًامامتاذكه:ىنم

ريغءاهتشالااذهنأملعأيننإةقيقحلابنكلو:ةمعلا
.يلعفتال،ال:لوقي،رخآًاتوصبلقلايفنأل،قحم

.تمصيالتوصلااذهمعن:ىنم

الاننأمغرانبلغت،هارنامكُّلمتةوهشنكلو:ةمعلا
.باوصريغهنأرعشناننأل.هانلعفامبًامامتحرفن

.ًامامت،ًاضيأانأترعشاذكه:ىنم

بلقيفعفاودلاهذهرسفيبوقعيلوسرلاو:ةمعلا
َّـلُكَّـنِكٰلَو«١٥و١:١٤هتلاسريفبتكامل،ةقدبناسنإلا
اَذِإُةَوْهَّـشلٱَّـمُثِهِتَوْهَشْنِمَعَدَخْنٱَوَبَذَجْنٱاَذِإُبَّـرَُجيٍدِحاَو
.»ًةَّـيِطَخُدِلَتْتَلِبَح

ًامامتحضويسدقملاباتكلانأودبي؟اذام:ىنم
.ناسنإلاروعش

البانتلاحانلرسفيو،انبلقفشكيهنإمعن:ةمعلا
.ءايروأةنهادم

نأل،يسفنمواقأنأردقأفيكولمعأاذامانأو:ىنم
؟تارمرركتلب،ةدحاوةرميلثدحيملاذه

.ىنميتزيزعايًانوعكلمدقيسدقملاباتكلا:ةمعلا
يفانلخدتالبآلااهيأ:يلصتنأكملعحيسملانأل
كنإفنآلاامأ،لبقنمةملكلاهذهيمهفتملامبر.ةبرجت
.ًاديجاهنيمهفت

برلايسفنمظعتةبرجتيفانلخدتالو
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.ةبلطلاهذهلةجاتحميننإمعن:ىنم

ديري،يوامسلاانابأحيسملاةطساوبحبصأهللاو:ةمعلا
.كيوقيوكدعاسينأ

!ًايلمعيتدعاسمديريناكنإ،ميظعاذه:ىنم

ًانوعحيسملاانلمدقيوانبينتعيهللانإمعن:ةمعلا
.انلًاصالخو

؟لوقلااذهينعياذام:ىنم

وهو،اناوتسمىلإلزنو،ًاناسنإحبصأحيسملا:ةمعلا
نودبيقبهنكلو،انلثمبرجمهنأل.يعموكعمرعشي
،هتايحلذبو.ةينانألانمتتأةبرجتلكبلغدقو.ةيطخ
،هبانمآنإو.توملاتارثعوةيطخلاةطلسنمصلختنل
.سودقلاهحوربانبولقيفلحي

؟ًاضيأانأّيفلحيهنأنينظتأ:ىنم

دقو،انبحيهنأل.كيفلحيىنمايديكأتلكب:ةمعلا
.اندوقيو،انديبانذخأيو،اناياطخانلرفغ

؟لمعأاذامف،ةبرجتلاةمواقملّيفةوقدجأملنإو:ىنم

لشفأاذنأه،براي:يلوقوكبلقيفهيملك:ةمعلا
،كتدارإيوقيذئدنع.ينصلخويندعاس.ىرخأةرم
هتوقلكب،ال.ةبرجتلليلوقتنأيردقتلكدعاسيو
.كلةحونمملا

حبصأفاذهمتيفيكروصتأنأردقأالينكلو:ىنم
.براجتلاةبلاغةيوق

يفلاقذإ،ةبلغلاهذهكلرسفهسفنحيسملا:ةمعلا
لٱاَنَأ«١٥:٥انحويليجنإ

ْ
نكسنإف»ُناَصْغَألٱُمُتْنَأَوُةَمْرَك

ريصعةوقدتمتامكةلعافلاهتوقبئلتمن،انيفحيسملا
انأوّيفتبثينم«هلوقعوسيلمكأو.اهناصغأىلإةمركلا
اولمعتنأنوردقتالينودبمكنألريثكرمثبيتاياذه،هيف
يفنيطقاسو،هنودبءافعضنوكناننأانمهفدقل.»ًائيش
لمعيذلاوهف،انيفوهف،حيسملايفانتبثنإنكلو.ةبرجتلا
براجتلايفبلغنوةديجملاهتوقيفرصتننف،انيفءيشلك
.ةيلمعلا

ريرشلانمانجننكلو

.ةيخارتموةمدهمو،يتمعايمويلاةبعتميننإ:ىنم
،هديترسُكريغصلااننباوهترايسبةثداحلمعيجوزنأل
،انعلحتالو،لكاشملايهتنتالف.ةقوحسمةنيزحانأو
.انبمتهيالهنأوأ،دوجومريغهللانأبتننظيننأىتح

هتياغنألناطيشلاهعجشيوهبحيركفلااذه:ةمعلا
.هلإسيلهنأبداقتعالاىلإكدوقينأهاغتبمو

لكاشملاهذهلكنمهللاانيمحيالًاذإاذاملو:ىنم
؟يتمعايةعيرملا

.ىمظعةطلسهيفرشللملاعيفشيعناننأل:ةمعلا

ايو،يتمعايطبضلابهانربتخااماذهمعن:ىنم
ملنكلو،ديدشلافسألل ؟كلذبهللاحمسيَِ

نمسيلهنأل،هحرطننأانلزئاجريغلاؤسهنإ:ةمعلا
الو.هلمعيالاموهلمعيامهللاططخننأانتايصوصخ
.هديريامعنصيملنإًاقحًاهلإهللانوكي

.يتمعايحيحصهنيلوقتامنإ،معن:ىنم

.ملاعلايفكلمتملارشلانعىضريالهللانكل:ةمعلا
.ريرشلانمانجنبآلااهيأ:يلصننأانملعيحيسملانأل

نمررحتننأانديريهنأحوضولكبينعياذهو:ىنم
.رشهبشورشلك

يفةطلسريرشلل،ًاقباستلقامكنكلو،ًامامت:ةمعلا
ددعربكأفرجيلاهسرامينأىلعصيرحوهو.انملاع
ىلإمهمضيو،ىلاعتهللاابناميإلانعنينمؤملانمنكمم
.ريرشلاهشيج

رشلاهرامضإوهدصقفرعنال،هافسأاونحنو:ىنم
اهبانررميتلا،ةبعصلامايألاهذهيف،ةدعتسمتنكمك!انل
هذهبحمسيلناكامفالإو،ًارابهللاسيل:لوقأنأل
.انيلعةمجاهلاتابوعصلا

برلايسفنمظعتريرشلانمانجننكلو
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ىلإانلضيناطيشلانإف،ىنماينيلوقتامكمعن:ةمعلا
انيلعفاذهل.ميظعلاهركماذه،هظحالننأنودب،داحلإلا
.رمذتنوطقسناليكل،ةظحللكهابتنالا

ناكلكاشملايفانعقواملنكلويتمعايمعن:ىنم
رجضتلاىلإطوقسلامدعولامتحالاًادجانيلعًابعص
.رمذتلاو

.ًاضيأءاخرلامايأيفناطيشلاطشنيكلذكو:ةمعلا
.بذكنفةطاسبلكبانلضيفيكيرظنا

يدالوأنأ،ًاجرحءايشألابعصأومعن:ىنم
،يثيداحأويلاوقأيفقدصلانعليملقأًاعيرسنوظحالي
.بذكلالوقنوملعتيف

نأامك،ىرخأةيطخةيطخلابلجتاذكه:ةمعلا
.ةيهانتمالةلوهسبءاخرلايفانكلتميبضغلا

نمهلتططخامريغىلعيرجيمويلكف،معن:ىنم
.رجفنأف،زفرنتأو،قياضتأينلعجيامم.قيرط

الريرشلانأ،يتنباايًاضيأهلكاذهنمنيرتف:ةمعلا
.كلذكةديغرلامايألايفلب،طقفةبعصلامايألايفانمجاهي
نعللاوبابسلاومتشللانبرجي،انتدارإسكاعياملكف
.ذئدنعريرشلاحرفيف،ةحيبقلاتاملكلاو

:يلصناذامل،رثكأفرثكأنآلامهفأيننإفاذهل:ىنم
.يوامسلاانابأاي،ريرشلانمانجن

لمعًاضيأنيرتوناصغألامتنأوةمركلاانأ:ةمعلا
،تالئاعلايفةموصخلاريثيوهف.ةلوهسلكبكلوحريرشلا
مهضعبملكيالفنيبرقألاوةوخألانيبءاضغبلابشنتف
.ًاضعب

الثيح،يجوزةلئاعيفًامامتثدحياماذه:ىنم
.فسأللاي،تاونسعبرأنمرثكأذنم،هيبأعمهمعملكتي

اهضعبدضكلذكبوعشلاضرحيريرشلا:ةمعلا
ءاضغبلاضبرتو،ءامدلاكفسُتو،بورحلالعتشتف،ضعبلا
،ةيحضتوبعتبنهدالوأّنيبرتاهمأنممكو.رودصلايف
.بورحللًادوقوًاماعطاوذخُأ،مهدشأاوغلباملو

.تاهمألابلقىلعرومألابعصأاذه:ىنم

ةريرمًانازحأتببسدقبورحلانإف،قحكعم:ةمعلا
.رابطصاالوفقوتنودب

شرعىلعسولجلاوةطلسلاةزايحوههفدهنإ:ةمعلا
اذام،فيطلاي:ىنم.هنمدجموةماركلكسالتخاو،هللا
ردقيهنأنينظتأ؟هيلإانرجيفريرشلارمتسانإانبلحيس
؟يتمعايهفدهىلإلصينأ

انحويايؤريفأرقنو.كلذفراعوهو.ًادبأ،ال:ةمعلا
ًانامزهلنأبهملعلميظعبضغهبسيلبانإ:لوقلا
ُنِمْؤُتَتْنَأ«٢:١٩هلوقًاضيأأرقنبوقعيرفسيفو.اليلق
َنـوـُنِمـْؤُيُنيـِطاـَيَّـشـلٱَو.ُلـَعــْفَتـًاـنَسـَح.ٌدـِحاَوَهللاٱَّـنَأ
.»َنوُّرِعَشْقَيَو

.ةتبلالوألانكيملهنأفرعي،ًاذإريرشلا:ىنم

رفسيفأرقناننأل،بولغملاوهفدبلكنممعن:ةمعلا
ناكعوسينأل.هتبحمبهبلغهنأ،حيسملانعايؤرلا
دجيملف،عيمجلانعتامو.ًاعوطانبونذلمحو،ًاعضاوتم
.هيفةوقناطيشلا

هنأعمسانلارثعينأناطيشللحمسياذاملنكل:ىنم
؟بولغم

انيبأليلصننأانلمهملاو،هدحوهللاهملعياذه:ةمعلا
راهظإبلطنةبلطلاهذهباننأل.ريرشلانمانجن:يوامسلا
ذئدنعو.ًادبأًاناكمريرشلادجيالثيح،هللاتوكلم
.ةبعرملامالحألاومالآلاوتاقيضلالكنمررحتن

كلملاكل

.دوسألانيسبلتكارأ!هللاءاشناريخ:ةمعلا

تتامدقف.ريبكنزحودادحيفنحن،يتمعاي:ىنم
ناطلسلاهلتوملانأترعشو،اهتومةرضاحتنكو،يتامح
.هنمبرهمالهنأل،ايندلاهذهيفربكألا

رظنلاباذهنكلو،يتبيبحايكلذكودبيمعن:ةمعلا
.دودحملايرشبلاانكاردإوانسيياقمل

برلايسفنمظعتكلملاكل
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رظنأسايقملااذهبًالمعينإف،ةناسنإيننإثيحو:ىنم
.ديدشنزحيفيننيرتفةيناسنإةرظن

.ةيويندلاانتادهاشمالإكردنالرشبلانحن:ةمعلا
ةرظنلايههذهو.ءيشلكيهتنيتوملابهنأ،انمامأحوليو
.هكردنالف،توملادعبيتأيامنكلو.ةيحطسلاةيناسنإلا

.فرعيدحأال؟كانهثدحياذام:ىنم

دعبةايحلانعًائيشفرعيالناسنإلاًاقح:ةمعلا
فدهلافرعنو،رصبنلًارونهتملكباناطعأهللانكلو.توملا
.توملاءاروامبفراعلاميلعلاوههللااف.هيلإمدقتنيذلا

توملاىرناننأل؟توملانمىوقأهللانأةدكأتمأ:ىنم
.قولخملكةدصاحيهو،ةوقمظعأ

.ءيشلكىلعرداقلاوههللانأفرعأانأمعن:ةمعلا
ُّلُكَّـَيلِإَعِفُد«حيسملالاقامك،هريبدتلعضخيتوملانإو
لُس
ْ

يفٍناَط .)٢٨:١٨ىتم(»ِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ

.توملاىلعهتطلسنعًائيشلقيملهنكلو:ىنم

هذيملتىلإبتكدقلوسرلاسلوبامنإ:ةمعلا
.ًايئاهنتوملالطبأحيسملانأسواثوميت

بلغيوينيزعيهنإف،حرفملاربخلااذهميظع:ىنم
.ينزح

الهنأل.نقيتنونئمطنل،هتملكهللااناطعأدقل:ةمعلا
انلبقتسمنعًائيشانلنلعينأ،باتكيأوأامناسنإردقي
.انلهللاهنلعيامالإ

دعبسودقلاهللاابيقتلنساننأاذهينعيله:ىنم
؟توملا

همامألثمينأناسنإلاىلعمتحتيمعن:ةمعلا
.نادُيو،ةريخألاةنونيدلايف،ديكأتلاب

؟ةنونيدلانعًائيشهتملكيفهللاانربخيله:ىنم

حلَا«٥:٢٤انحوييفلوقيحيسملانأل،ًاعبط:ةمعلا
ْ

َّـَق
حلٱ
ْ

يِذَّـلاِبُنِمْؤُيَويِمالَكُعَمْسَيْنَمَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

َلَقَتْنٱِدَقْلَب،ٍةَنوُنْيَدَىلِإِيتْأَيالَو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَفيِنَلَسْرَأ
ملٱَنِم

حلٱَىلِإِتْوَْ
ْ
.»ِةاََي

ناميإلاوهةنونيدلاسايقمنأةيآلاهذهنممهفا:ىنم
؟حيسملاب

الو،هتوكلمبصتخي،هبنمؤينمنألمعن:ةمعلا
.نادُي

.دقتعأامىلعهقيبطتلهسءيشاذهف:ىنم

انصلخيهللانباحيسملاعوسيبناميإلانإ،ًاقح:ةمعلا
.ةيدبألاةايحلاانحنميو

؟ًاعيمجسانلاهبنمؤيال،ًاذإاذاملو:ىنم

نأمهلسوسويو،مهنويعىمعأناطيشلانأل:ةمعلا
،ةرابجدوهجوةبوعصبلب،رادقملااذهبًانيهسيلصالخلا
.هيلعلوصحلانكميدق

.ميظععادخاذهف:ىنم

كدالوأنأيروصت.نولاضسانلارثكأف،ًامامت:ةمعلا
اولضمث،ةسردملاىلإًاموياوبهذول،مهتيبرومهتدلونيذلا
؟نيلعفتتنكاذامف،تيبلاىلإمهعوجردنعقيرطلا

عراوشلكيفًاعيمجسانلالأساو،ضكرأ:ىنم
؟مهوأرله،ةنيدملا

؟سيلوبلاىلإنيبهذتكلعلو:ةمعلا

.ديكأتلكب:ىنم

اولاعت:مهللاقو،مهيلعءاقدصألادحأرثعولو:ةمعلا
هبيجياذامبف،رمجلانمّرحأىلعمكرظتنتيتلامكمأىلإ
؟كدالوأ

.َّـيلإهعمنوضطريو،حرفلانمنوكبيس:ىنم

دالوألالاقول،كلوقامنكل.هعقوتناماذه:ةمعلا
لكبتيبلاىلإعوجرلاعيطتسناننإكقدصنال«قيدصلل
؟ةالابمالبهنعاوفرصناوهوكرتمث»ةلوهس

برلايسفنمظعتكلملاكل

١٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.كلذليحتسم:ىنم

هتوكلمهللاأيهدقل.سانلارثكأهملعياماذه:ةمعلا
لكلانكلو،ةميظعلاةديجملاةكلمملاهذهءاضعأمهو،مهل
هتمحريفهللالسرأف.باوصلاقيرطلانعاولضواوأطخأ
لمح،تقولاسفنبنبالاو.هيلإمهعجريل،هنباوهديبع
لقثلااذهتحتتامو،انبونذوانلاقثألكهبلقىلعًايصخش
نملكل،حوتفمقيرطلاف.هيبأتوكلمىلإةلوهسبعجرنل
.نمؤي

،سانلالكهبربخننأانيلع،قيمعلاربخلااذه:ىنم
،نونمؤيو،نوعجريو،نوعمسيامبرلف.نيحلكيف
.نوصلخيو

ملاعلاءاحنألكىلإهلسرلسريهللانإفًاقح:ةمعلا
نونمؤيالو،نيدينعدالوأكنوفرصتيسانلانكلو
.ّدعملامهصالخب

!مهأوسأام،ةبيصمللاي:ىنم

مهضفربنوررقيمهنا،كلذنمأوسأومعن:ةمعلا
هلفنبالاهلنم«عوسيانربخأامك،مهلبقتسمحيسملا
نحنامأ.»ةايحلاهلتسيلف،نبالاهلسيلنمو،ةايحلا
يفيذلاانابأ:ميظعلادوجسلابكرتشنف،هبنينمؤملا
يفةيوعرلاقحانتحنمكنألكركشنو،كلملاكل،تاومسلا
.كنباحيسملابانناميإةطساوب،كتوكلم

ايكركشأو،هتيانعلجألبرلاركشأ،نيمآ:ىنم
ةيوعرنعةحرفملارابخألاوتايزعتلاهذهلجأنميتمع
.توكلملا

انابأايةوقلاكل

اهنإ!ةزيزعلايتمعايكتقيدحيفروهزلالمجأام:ىنم
.ناولألاددعتمسدنسنمطاسبك

هنأل،هقلخءاهبةروصاناطعأيذلابرللًاركش:ةمعلا
.ةرمثوةرهزوةتبنلكقلاخوه

تعرزو،تثرحو،تبعتدقكلذعمكنكلو:ىنم
.كتقيدحترهدزا،كباعتأببسبف.تيقسو

انأتسلف،كلذعمو.ًاريثكتبعتدقل،معن:ةمعلا
ةنماكلاةايحلارسنأل.ةلتشلاُتيمنأو،روذبلاُّتبنأيتلا
.ءيشعلطيال،ةرذبوةتبنلكلخاديف

!حيحص:ىنم

ًاباشعأوةيربًاراجشأكانهنأنيملعتتنأو:ةمعلا
.ًاقلطمناسنإلانمةدعاسمالب،ومنت

.ةايحلاةئلتممضرألانإف،معن:ىنم

،هلدجسناذهل.ديريامقلخينأةوقلاهللف:ةمعلا
.ةقلطملاةوقلاكلبآلااهيألوقنو

املكلمعيلةوقلاهلهللانأةركفنمدعترأينإ:ىنم
.ديري

لهف،هبقثنملنإهللانمفاخنلاننإًاقح:ةمعلا
؟كفاخيكنبا

.الًاعبط:ىنم

؟الملو:ةمعلا

.هبحأيننأفرعيهنأل:ىنم

كنكلو.هنيبحتكنأفرعيكنبانأحيحص:ةمعلا
.نيئاشتامهعميلمعتنأنيردقت

لكلب،هرضيًائيشلمعأاليننكلو،ًاعبطًاعبط:ىنم
.هديفيام

نحنانبركفييوامسلاانابأنأًاذإنينظتوأ:ةمعلا
؟!كدالوأوحنتنأهنيركفتامريغبهدالوأ

نأدكأتأةقيرطلاهذهبتركتفانإ!بجعللايف:ىنم
.ةبحملاالإءاشيالهللا

نيفلألبقايمرإيبنللهنلعأامنيعاذهو:ةمعلا
يتلاراكفالاتفرعينإ:هلوقبهبطاخثيحةنسةئامسمخو

برلايسفنمظعتانابأايةوقلاكل
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ةرخآمكيطعأل،رشالمالسراكفأمكنعاهبركتفمانا
.ءاجرو

:ىنم
نحنانلجألهتردقوهتوقلمعتسيهللانأاذهىنعمله
؟ةكلهملاانيسآمنمانصالخلو،رشبلا

.يتزيزعايتلقامك،مامتلاب:ةمعلا

؟مالآلاوضارمألابًاذإحمسياذاملنكلو:ىنم

سانلاركفيالتاقيضلاومالآلانوديهنأل:ةمعلا
.اهتروطخومهاياطخةرثكومهتايحىنعمب

؟ًاذإةبحملااهتياغهللاتابرضنأنينظتأ:ىنم

،انبدؤييوامسلاانابأنأل،نيقيوديكأتلكب:ةمعلا
نيمجسنمشيعننأانديريو،ةايحلاانحنمدقل.انيبريل
ةيبرتيفًاضيأتنأو.هيلإعجرنلانبرضي،هانفلاخاذإو.هعم
ةميلأتابوقعلانأعم،صاصقلانعنينغتستال،كئانبأ
.مهلةعجوموكدالوأل

.ًاضيأمهيلععجوتلابّزحييبلقوديكأ:ىنم

لحتنأهتبحمةياغوانيريل،انبهللالمعياذكه:ةمعلا
.هتوقةطساوب،انيفةديدجلاةيدبألاةايحلا

.نينعتاممهفأملو،ًامامتكدصقكردأمل:ىنم

.ةاطخاننا،انتقيقحكردننأهللاديري:ةمعلا

.مهسفنأنم،مهلكسانلاهفرعياذهنكلو:ىنم

ال،اناياطخةحابقورادقمنكلوحيحصاذه:ةمعلا
.فشاكلاهللارونيفالإاهفرعن

ىرينأ،ةزيزعلايتمعاي،ناسنإللنكميفيكو:ىنم
؟هللارونيفهسفن

نأكردنو،رونلايفكلسن،هتملكيفانقمعتنإ:ةمعلا
مودقلانيقحتسمريغ،نودساففنحنامأوسودقهللا
.هيلإ

؟ذئدعبلعفناذمو:ىنم

انلدجوأيذلا،حيسملاهللاةملكانيرتذئدعب:ةمعلا
حلطصنو،نئمطنل.ةتكبملاانرئامضلًاريهطتوًاميظعًانارفغ
.سودقلاعم

؟كلذمتيفيكو:ىنم

هترفغتساو،هللامامأةئطاخلايتلاحتمهفنإ:ةمعلا
.سودقلاءاشيامتممتأدقف،حيسملامسابنارفغلاةبلاط
سلوبفرتعاامكةديدجةناسنإىلإ،هتوقةطساوبينريغيف
ءايشألا.ةديدجةقيلخوهفحيسملايفدحأناكنإ«لوسرلا
.»ًاديدجراصدقلكلااذوه،تضمدقةقيتعلا

ىنمتأيننأمغر،يسفنّريغأنأردقأالانأ:ىنم
.كلذ

يفدجوأهنأامكو.ةييحملاةوقلاهدحوهللادنع:ةمعلا
ةبهامأانللوقيلوسرلاسلوبو.هتعنبةايحلاةرذبةتبنلا
لكللهتياذهل.عوسيحيسملايفةيدبأةايحيهف،هللا
:نيلئاقهلنودجسيو،مهناميإةطساوبهتوقاوربتخانيذلا
.يوامسلابآلااهيأةيدبألاةوقلاكل

دجملاكليوامسلابآلااهيأ

ةرايزل،ىرقلاىدحإىلإيتمعايانبهذةحرابلا:ىنم
ةنيدملاانكرتنأًاليمجناكو،مالسةلئاعنمءابرقألاضعب
.اهئاوهواهجيجضواهئاضوضب

.ةنيدملاجراخيقنلاءاوهلاف،حيحص:ةمعلا

ةبصخلاةعرتملالوقحلاو،ةمخفلاةبالخلارظانملاو:ىنم
.ًابرطنوزفقيو،ًاحرفنوصقرييدالوأناكو

اننأرعشن،ةنيدملاجراخنوكنامدنعانناًاقح:ةمعلا
.هللادجمىلإبرقا

تالتشومنةيفيك،ًاضيأيدالوأتيرأدقو:ىنم
.لبقنماهوريملمهنأل،لصبلاورايخلاوةرودنبلا

برلايسفنمظعتدجملاكليوامسلابآلااهيأ
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.ةنيدملايفدهاشمريغاذهنألًاعبط:ةمعلا

نكسننأعيطتسنانتيلاي،سمأتركتفاو:ىنم
المهنأل.لضفأنونوكيهناكسنأنظأف.فيرلايفانعيمج
لب،تاقبطلاةصارتمةينبأيفضعبىلعنيمحدزمنوشيعي
.ةلزعلاةحاريفنيرفنم

لكاشملاىرقلايفدهاشنالاننأل،ديكأ:ةمعلا
.ةنيدملاطاسوأيفثدحتيتلاك،رادقملاسفنبتاساجنلاو
يفءاوسسانلانكلو،نسحأفيرلايفنوكتةحصلاىتح
.ةاطخنوربكتسمنوينانأندملاوأىرقلا

؟اذامل:ىنم

سدقملاباتكلاو،نادهشيخيراتلاوعقاولانأل:ةمعلا
نمسيل،مهفينمسيل.دحاوالورابسيلهنأانلنلعي
لمعينمسيل،ًاعماودسفواوغازعيمجلا.هللابلطي

.دحاوالوسيلًاحالص

سيلو،ةبيطمهقالخأنيريثكًاسانأفرعأنكلو:ىنم
.ّيلعاهتأرقيتلاةيآلاكلذبمكحتامكنيدسافعيمجلا

:لاؤسلااذهكلأسأف!هللاةملكًاذإنيركنتأ:ةمعلا
اميفومهناريجعممالسيفنويورقلاكؤابرقأشيعيله
؟مهينب

عمفينععازنوةموصخيفمهنأل!فسأللايال:ىنم
.ضرألادودحىلعمهراج

يفاوشيعينأسانلاردقيال،ةيرقلايفىتح:ةمعلا
؟ًاذإتيأرأ،مالس

.مهراجىلعلب،يئابرقأىلعسيل،قحلانكلو:ىنم

يفشيعلاعيطتسيال،ناسنإلضفأنإفمعن:ةمعلا
.هنعريرشلاهراجضرُيملنإ،مالس

!نيدوقحلااهسانأو،ايندلاىلعيفسأ:ىنم

اننأل.اذكهةلاحلالظتنأيغبنيال،نكلو:ةمعلا
.دبآلاىلإدجملاكلهاتبأاي:ناميإلابيلصن

.هدجمنمريثكلاىرأال،يننكلو:ىنم

نوملعيوهللامهبولقسانلاحتفيثيحامنإ:ةمعلا
انأامأ.هللادجمةعشأرهظتكلانه،هتملكنوعيطيو،هتدارإ
تامدقةديرفاهمساوانمبرقلابةنكاسةأرمافرعأف
اماهيدلنكيملو.راغصلاةتسلااهلافطأمتيتو،اهجوز
نأ،ليقثبجاواهيلعناكف.مهدوأبميقيو،ةايحللمهيفكي
.مهتلاعإلمدختوتويبلاىلإبهذت

.بعرموفيخمهنا:ىنم

اهتقثللكبتلكتا،ةنيكسملاةلمرألااذهنكلو:ةمعلا
انأودجملاكل،ءامسلايفيذلا،يبأايتّلصو.هللاىلع
.كبةقثاويننأليدالوأيفوّيفكدجمرهظأف،كبنمؤأ

؟ذئدعبثدحاذامو:ىنم

.ةأفاكمالباهتقثكرتيملو،اهلهللاباجتسا:ةمعلا
نهملايفاوطرخناوسرادملايفاوملعت،ةتسلامهلكدالوألاو
.ةرحلا

!ةكربةكرب،ميظع:ىنم

برلادنعلهسوه،سانلادنعليحتسملافمعن:ةمعلا
دقيهف،ىماتيلاولمارألاوبأهنأل،ةلمرألاةقثلمهيمليذلا
.هدجمبتسحأوهتيانعبترعش

؟ًاريثكلغشلاباهسفنقهرتملأ،ةنيكسملاهذهو:ىنم

ةحصلااهاطعأهللاو.ًابيعسيلبعتلاولغشلا:ةمعلا
.ةبهلاهذهلةركاشتناكيهو،ةوقلاو

،قالطإلاىلعهللاتابهمظعأنمنإحيحص:ىنم
ّيلعهللاةمعنبرعشأةضيرمنوكأامدنعف.ةديجلاةحصلا
.قباسلايفاهايإينحنميتلا

هللاابةقثلاوركشلاحيسملاانملعيببسلااذهلو:ةمعلا
قثنلب،ةينانأبانتايجاحوانتابلطهمامأحرطناليكلبآلا
ةوقلاوكلملاهلهنأبنمؤنو.انبهتيانعىلعلكتنو،هتوبأيف
.دجملاو

برلايسفنمظعتدجملاكليوامسلابآلااهيأ
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ةطلسدوجوبنمؤنالنأاذهبحيسملاانملعيله:ىنم
؟يوامسلاانيبأةطلسنمربكأ

مساسدقنل،حيسملاهدصقاماذه،ًامامت:ةمعلا
موجنلاوسمشلاواهيفاموضرألاقلخيذلا،انيبأ
انيمحيو.نيوكتنسحأىلع،ًاضيأنحنانقلخو.رمقلاو
هنإ.ةبشعوةرهزرغصأبمتهيهنأامك،هناضحأيفانظفحيو
.يلاعتملاسودقلاوهو،هدبعنوهلدجسننأقحتسملاهدحو
بيجتسيوانوبأانلبقيفةحيحصةقيرطبيلصنذئدنعو
.انتابلط

؟هللااهلبقيالفةصقانةالصمدقندقاننأنينظتأ:ىنم

ةروتبمةالصنولصيسانلارثكأ،ديكأتلابمعن:ةمعلا
.ةينانأوفوخبةطولغم

.لبقنمهبعمسأملاذهبيرغ:ىنم

قثيويوامسلابآلاىلعلكتينمنكلو:ةمعلا
ةلوبقملاوةبئاصلاةقالعلادجودقاذه،هتوبأوهنوعوهفطلب
لاقامك،هدجمنيرتةلماكةقثهبتقثونإو.هبردنع
ألْمَي«٤:١٩يبليفيفلوسرلاسلوب

ُ
ْمُكِجاَيِتْحٱَّـلُكيِٰهلِإ

يفُهاَنِغِبَسَحِب ملٱِ
يفِدْجَْ ملٱِ

ملٱاَنيِبَأَوِِهللاَوَعوُسَيِحيِسَْ
َىلِإُدْجَْ

.»َنيِمآ.َنيِرِهاَّـدلٱِرْهَد

برلايسفنمظعتباتكةقباسم

،زيزعلائراقلااهيأ

بواجتنأعيطتستباتكلااذهةءارقيفتقمعتنإ
دحأكللسرننأنودعتسمنحنو.ةلوهسبةلئسألاىلع
بتكتنأَسنتال.كداهتجاىلعةزئاجةيحورلاانبتك
.انيلإكتباجإلاسرإدنعًالماككناونعوكمسا

؟هللاابهتقالعيفيعيبطلاناسنإلازّيمياذام.١
؟سوفنلانمةينانألالوزتفيك.٢
يتاه؟ةريغصلاانلكاشمبهلمّدقتننأهللاانديرياذامل.٣

.كّدرنهربتةيآ
؟بضغلاوّبسلاةيطخىلعرصتننفيك.٤
؟انلمعبهللامساسّدقنفيك.٥
؟انتيبمالسلادوسيفيك.٦

لكبيجتسيالهنأمغر،انلهللاةبحمنمدكأتنفيك.٧
؟انتابلط

؟»مويلاانطعأانفافكانزبخ«ىنعمام.٨
.ريبكامهرثأنكل،نيتريغصنيتئيطخيركذا.٩
؟انيلإنوئيسينيذللنارفغلاانسفنأىلعلِّـهسنفيك.١٠
؟براجتلاىلعرصتننفيك.١١
؟ىرخأةيطخةيطخلابلجتفيك،كرابتخانم.١٢

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

Germany
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