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ءامسلاعنصنمجاوزلالوألالصفلا

ناجوزلاريصياهب،ةسدقمةبسنويهلإماظنجاوزلا)١(
نملكةيصخشرابتعاو،ةكرتشملاةايحلاهماوقداحتاب،ًادحاو
قافتالاعم،رابتعالاوةماركلايفامهتاواسمو،نينثالا
.هللادجملومظعألاامهريخل،ةايحلادصاقملكيفيقيقحلا
.ىنزلاببسبّالإمئادداحتالااذهو

ةدحاوةأرماودحاولجرنيبيهلإينيدطابروهو)٢(
دحاولاًاعمنانثالاو،ةبحملابلجرلاوةعاطلابكلذيفةأرملا-
.نواعتلاوةقادصلاب،رخآلاوحن

هللاباسنتسانمناكجاوزلانأبباتكلاررقدقل)٣(
ّ

لاق،مدآقلخو،ةنجلارَّـمعنأدعبذإ،هعنصنمو،هسفن
ُهَلَعَنْصَأَف،ُهَدْحَوُمَدآَنوُكَيْنَأًادِّـيَجَسْيَل«:هلإلابرلا
ِتاَناَوَيَحَّـلُكِضْرَألٱَنِمُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلَبَجَو.»َُهريِظَنًانيِعُم
لٱ
ْ
اَذاَمىَرَيِلَمَدآَىلِإاَهََرضْحَأَف،ِءاَمَّـسلٱِروُيُطَّـلُكَوِةَّـيِّـَرب
.اَهُمْسٱَوُهَفٍةَّـيَحٍسْفَنَتاَذُمَدآِهِباَعَداَمُّلُكَو،اَهوُعْدَي
لٱَعيَِمجٍءاَمْسَأِبُمَدآاَعَدَف

ْ
َعيَِمجَوِءاَمَّـسلٱَروُيُطَوِمِئاَهَب

لٱِتاَناَوَيَح
ْ
َعَقْوَأَف.َُهريِظَنًانيِعُمِْدَجيْمَلَفِهِسْفَنِلاَّـمَأَو.ِةَّـيِّـَرب

ِهِعَالْضَأْنِمًةَدِحاَوَذَخَأَف،َماَنَفَمَدآَىلَعًاتاَبُسُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱ
ألَمَو

َ
لِّـضلٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱىَنَبَو.ًاْمَحلاََهناَكَم

ْ
ْنِماَهَذَخَأيِتَّـلٱَع

ٌمْظَعَنآلٱِهِذٰه«:ُمَدآَلاَقَف.َمَدآَىلِإاَهََرضْحَأَوًةَأَرْمٱَمَدآ
ِنِماََّـهنَألًةَأَرْمٱىَعْدُتِهِذٰه.يِْمَحلْنِمٌْمَحلَويِماَظِعْنِم
لَيَوُهَّـمُأَوُهاَبَأُلُجَّـرلٱُُكْرتَيَكِلٰذِل.ْتَذِخُأٍءِرْمٱ

ْ
ِهِتَأَرْمٱِبُقِصَت

.)٢٤-٢:١٨كت(»ًادِحاَوًادَسَجِناَنوُكَيَو

لكلىأراملةجوزللهتجاحىأرهسفنمدآنأحيحص
كت(»َُهريِظَنًانيِعُمِْدَجيْمَلَفِهِسْفَنِلاَّـمَأ«هاثنأناويحلانمركذ
قيرطنعةينمألاهلقعبتفاطواذهلاقهنكل)٢:٢٠
هللاامأ.تكسوةيجوزلاةايحلايفناويحلانيبوهنيبةنراقملا
هبنجنمءاوحقلخبهربدورمألااذهةيباوصىأرف
لوألاجاوزلادقعامهلًامسار،هلسورعكمدآىلإاهرضحأو
نممظع«ةفلأللو)٢(»هريظنًانيعم«ةنواعملل)١(هسفنب
لجرلاكرتيكلذل«داحتاللو)٣(»يمحلنممحلويماظع
رخآلادحاولاليمكتلو)٤(»هتأرمابقصتليوهمأوهابأ
.»ًادحاوًادسجنانوكي«

ءاقبل)١(:لسنلاباجنإجاوزلافادهأنمو)٤(
ىريف،هبحننمبهيبشلالسنلاداجيإلو)٢(يرشبلاسنجلا
وأاهنبايفمألاىرتوأ،مألابًاهبشهتنبوأهنبايفجوزلا

يذلايلئاعلاوجلاو)٤(فلآتلابحلو)٣(بألابًاهيبشاهتنب
)٦(اندنعاماندالوأثيرأتبحو)٥(عمتجملاةرذبوه
ةلئاعلايفريكفتلابيماستلاو)٧(ةكرتشملاتارسملابعتمتلاو
هللادالوأمضتيتلاىربكلاةيدبألا

ّ
.لايجألالكنمهتانبو

لكلبقوهف،ةيواستمةلدابتمةبحمةكرشجاوزلاو)٥(
دق.دحاويفنيدرفجامدناو،ءاطعوذخأةيلمعءيش
ليميدقو،ةمسجمةينانألاانهو،طقفذخأينأقيرفليمي
،تاذلابدادتعالاوءايربكلاانهو،طقفيطعينأقيرف
ذخأيليلذذاحشكهلعجيف،رخآلاقيرفلالالذإيفةبغرلاو
ءاطعللدادعتسالايفوهفماجسنالاماودامأ.يطعيالو
.ًاعمذخألاو

،ًاعمةايحلالكاشمناجوزلالحيجاوزلاةكرشيفو)٦(
لحبردجأنمو.سانللةداعسلابلجيلكاشملالحو
ةجوزلالكاشملحبردجأنمو؟هتجوزالإجوزلالكاشم
هلكاشملحىلعهدعاسيوجوزلاىلعونحينمو؟اهجوزالإ
؟ةجوزلاالإ

ًاريثأترثؤيهنأجاوزلاايازمنم«:روهشمبيبطلاق
ىلإنيجوزلانملكهيحويامبنيجوزلايلقعيفًارمثم
حلاصملاديحوتنمهيفاملةريبكةطبارةوقجاوزلاو.رخآلا
ـًامـيـسـقتتـاـعـبـتلاولـامـعألاهـيفمــسـقتذإفاـدهألاو
.»ًاحيحص

،ّمصللةسردميفًاسّردمنوفيلتلاعرتخملبماهارجناك
ىلعبلغتينأدارأواهبحأ،عمسلاةليقثةاتفدجوكانهو
هتاتفلهبحهيلإىحوأدقف!نوفيلتلاعرتخاف،اهعمسةبوعص
يحويمكو.ديجملاعارتخالااذهبلبقتسملايفهتايحةكيرشو
!ةيماستاءاحيإو،ةليبنراكفأبنيجوزلاىلإجاوزلا

لُّمحتنمهيفامل،هنمدبالًارشجاوزلاضعبلاربتعي
ةرئادنمانجرخي،ريخعقاولايفهنكلو،ةلئاعلاوحنةيلوؤسملا
يدبنو،ًاعمدالوألابوةجوزلابمتهنل،ريغلاةبحمىلإةيتاذلا
.مامتهإلاوةبحملامهوحن

ةايحلاةسردميفيميلعتعفادىوقأجاوزلالعل
نواعتلل:سوردكلانهف،ةيبغةبعلةايحلاتسيلو.اهلمكأب
ةاعارمو،ةقادصلاوةيلوؤسملابروعشلاو،نانحلاوفطعلاو
ةماهشلاوةعاجشلاو،ءاخإلاولذبلاوةيحضتلاو،روعشلا
،مهلجألةيحضتلاومهبةيانعلاولافطألاميلعتادع،ةءورملاو
هللادجمللاطبألانمليججرخيل

ّ
.عمتجملاوةسينكلاريخلو
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هلاقاملمجأام،يهلإلاىضرلاىلعزوحنجاوزلاب)٧(
»ِّـبَّـرلٱَنِمىًضِرُلاَنَيَوًاْريَخُِدَجيًةَجْوَزُِدَجيْنَم«باتكلا
يلقعلاويحورلاريخلادجنجاوزلابف)١٨:٢٢لاثمأ(
هللاأدبملوبقبيهلإلاىضرلالاونعم،يدسجلاو

ّ
جاوزلايف

لسنلاوةيحضتلاتايلوؤسموةبحملاتاقالعيفلوخدلاو
ةاونيهةيحيسملاةلئاعلانأامك.ريغلاةحارىلعلمعلاو
هللاةلئاعهيلعنوكتساملةرَّـغصمةروصو،ةسينكلا

ّ
ىربكلا

!!ءامسلايف

:ةدحاونمجاوزلا

هللاحمسءدبلانم)٨(
ّ

.ةدحاوةأرمالدحاولجرب
هللاقلخ

ّ
عضولااذهرركتدقو)ةدحاو(ءاوحهلقلخومدآ

هللاكلهأاملهتاذب
ّ

هتأرماوًاحونرمأدقف،نافوطلابملاعلا
يأ.)٧:١٣كت(كلفلاىلإلوخدلابمهءاسنوةثالثلاهينبو
ولو.ةدحاوةأرماهعمتلخدكلفلالخدلجرلكنأ
هللاناك

ّ
كلذحابأدقىلْوَألابناكلتاجوزلاددعتحيبي

لَخدعب
ْ

دقناكلو...ضرألارمعييكلةرشابمناسنإلاق
ىرخأةرمضرألاريمعتبعارسإللكلفلاكرتدعبكلذررك
رثكأبجاوزلااوحابأدوهيلانأحيحص.نافوطلاباهبارخدعب
.ةدحاوباوفتكايبسلادعبمهنكلو،يبسلالبقةدحاونم

ةدحاوةأرمالًادحاوًالجرنأءالجبةيحيسملاررقتو)٩(
الةيعيبطلاةدعاقلاهذهو.ًادحاوًادسجناحبصيجاوزلاب
ةأرمإنمرثكأرشاعيدحاولجرةلاحيفرفوتتنأنكمي
ًادسجةأرمانمرثكأعملجرلانوكيفيكذإ،ةدحاو
!داسجأةدعةلاحلاهذهيفنونوكيمهنإ؟ًادحاو

يتلايناعملاهيفرفوتترمأةدحاولاةأرمللدحاولالجرلاو
،ةسادقلاوةمعنلاورهطلايناعميهو،ةيحيسملااهيلإزمرت
يفنكلو.ةيحضتونواعتومائووةبحمنماهنعجتنيامو
ليحتسمرمأاذهو،يناعملاهذهددعتتتاجوزلاددعتةلاح
ريغةيماسلاةيفطاعلاةيحورلايناعملاهذهنأل،ةهادبوًالقع
الةدحاواهتعيبطباهنأل،عيزوتلاوماسقنالاوةئزجتللةلباق
وأىلوألاكةيناثلاةأرملابحينألجرللنكميالف،مسقنت
هلماداملجرلاكلذبحتنأةجوزللنكميالو.ةثلاثلاك
ةلاحيفرفوتييذلالماكلابحلاتاذ،تايرخأتاجوز
دحاولالجرلانمةلماكةفطاعلاهجتتنأبجيذإ،اهدارفنا
كلذبو،دحاولالجرللةدحاولاةأرملانمو،ةدحاولاةأرملل
ساسأىلعًامئاقًايدسجوًايونعمةطبارلاهذهساسأنوكي
.ةريغلاوأدقحلالماوعلضرعتينأنوديوقدحاو

ماقيتلاةيعامتجالاوةيسفنلاوةينيدلاسسألايههذه
ةأرملا(ءاوحو)لوألالجرلا(مدآنيبلوألاجاوزلااهيلع
،نييحيسملانيبجاوزلااهيلعموقييتلااهتاذبيهو.)ىلوألا

.)هتملكك(بآلاعميلزأحيسملاو،ةيلزأةيحيسملانأل
روطتوأنمزلاريسبريغتتالةدحاوًاذإةيحيسملادعاوقلا
.فورظلاولاوحألا

هللانإباتكلالقيمل
ّ

هذهو...ءاوحريغمدآلقلخ
باتكلايفءاجامكةقيلخلااهبتأدبيتلاىلوألاةلاحلا
،دحاوقحلاوقحةيحيسملانأل،ةمئادةرمتسمسدقملا
ءيجناملو.ليدعتلاوليدبتلاورييغتلالبقتالكلذليهو
دوهيلللوقيفءيشلاتاذررقيهارنحيسملاديسلالاوقأىلإ
لٱَنِمهللانإ«:قالطلايبلاط

ْ
يأ»ىَثْنُأَوًارَكَذاَمُهَقَلَخِءْدَب

.)١٩:٤ىتم(ةدحاوىثنأودحاوركذ

:ةنمؤمبنمؤمجاوز

ريغنمجوزتلابيحيسمللةيحيسملاحرصتال)١٠(
ْنَمِبَجَّـوَزَتَت«:باتكلالوقبسح،حيسملابةيقيقحةنمؤم
يف،ُديِرُت كانهنوكيالىتح)٧:٣٩وك١(»ْطَقَفِّـبَّـرلٱِ
يحولايفنودميهلإرمأاذه:مهدحألاق.فلاخت
ربتعيو،ةسدقملاهرماوأنمرخآرمأيأكةعاطللبجومو
هللاىلعًانايصعهرسك

ّ
نمىرخأةيصوةيأرسكلثم

.ةيهلإلااياصولا

،رخآنيدنمجاوزلابلصتتنأنمدعبأانهةلأسملاو
نأ،ريثكبكلذنممهأوهامدصقتةيحيسملاةعيرشلالب
هللانباوهيذلاو،يقيقحلايحيسملا

ّ
زوجيالحيسملابهناميإب

ةيقيقحةيحيسملب،مسإلابةيحيسمىتح،ذخأينأهل
هللاةنبا،هلثم

ّ
امًاعبطو...ًاصلخموًابرحيسملاباهناميإب

...ًاضيأةأرملاىلعقبطنيانهلجرلاىلعقبطني

اوُنوُكَتَال«:هلوقكفلاختملارينلابئاصمرشانيقياذهو
َحت
ْ

ملٱِْريَغَعَمٍريِنَت
اونوكتال)٦:١٤سوثنروك٢(»َنيِنِمْؤُْ

رينلاعنمدقباتكلاناكْنإفنينمؤملاريغعمرينتحت
ةريشعنعاذامف،تقولاضعبسانلاةرشِعيففلاختملا
ةنمؤمريغبنمؤمجاوزنإمهدحألاق؟هلكرمعلاريشعوأ
!ماودلاىلعوًاعمدحاوناكميفريزنخعملمحطبروه

نيدلايفًابحالهنيدنيكيرشلادحأريغيامًاريثك)١١(
نأ)١(:راطخأةدعاذهيفو،دارأنمبزوفيللب-رخآلا
،هنيدَّـريغنمنإ)٢(.جاوزلاليبسيفةبعلنيدلاحبصي
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ةوشنيفلعفامىلعمدنيوهدشرىلإبوثيامًاريثك
مهتيو،ةريطخلالكاشملاأدبتف،هنيدىلإدوعيوةفطاعلا
اذهيفدالوألابذعتيف)٣(.ءايرلاوعادخلابرخآلادحاولا
)٤(.نينيدلانيبعفدلاوبذجلانمًاديدشًاباذعليبسلا
لكاشملامقافتتفقباسلاهكيرشىلإامهدحأدوعيدقاذهدعب
لاق.لتقلابديدهتلاف،ةعمسهيوشتف،قالطف،ماصخنم
رّهشأس«:رابخألاةديرجيفةحارصلكبليبنملسمبتاك
،عانتقاوناميإنعالمالسإلاقنتعييذلايحيسملاجوزلاب
رفاكهنأنلعأس..!ةيحيسملاهتجوزنمصّلختيلامنإو
قوقحلالكنمهديرجتببلاطأو.هنمءيربمالسإلانأو
هللاعدخينألواحي،ريقحلجرهنأل،ةيندملا

ّ
ةأرمانعطيل،

!»ةفيعض

:لوألاجوزللعوجرفقالط

،ىنزلاةلعلالإقالطالهنأيفحضاوباتكلانإ)١٢(
هتجوزلجرقلطاذإهنأوهوماهرخآرمألىدصتيهنكلو
-٢٤:١ثت(لوألااهجوزلاهعوجرزوجيالرخآلتراصو
لاق.)٤ةيآ(»ْتَسَّـجَنَتْنَأَدْعَب«:لوقيفببسلاركذيو.)٤
ناكاملةبسنلابلوألارظنيفتسجنتاهنأل،نيرسفملاضعب
هللابلقيف

ّ
امبو.ىنزلاةلعلالإقالطالهنأةءادبلانم

دقاهنإف،ةلعلاهذهلاهقلطلوألااهجوزنأضورفملانأ
وأيناثلااهجوزاهقلطاذإهيلإدوعتالف،ًايعرشهنعتلصفنا
الىتحكلذركذدقيحولانإضعبلالاقو...تاماذإ
ريخو،رخآلجرىلإلجرنمبهذت،ةجاوزمةأرملانوكت
ةأرملانعسلوبلوسرلالاقامكةجوزتمريغثبلتنأاهل
.)٧:٨وك١(اهجوزتومييتلا

ةايحلاكيرشرايتخايناثلالصفلا

ركففًاربرفاستنأتدرأاذإ:ءامكحلادحألاق)١٣(
نأتدرأاذإو!!نيترمركففًارحبرفاستنأتدرأاذإو!ةرم
جوزتتنأتدرأنإامأو!!!تارمثالثركففًاوجرفاست
!!تارمعبسركفف

هللاُعدافرفسلتبهذاذإ«:لوقييناريإلثمدجوي)١٤(
ّ

هللاعدافبرحلتبهذاذإو..ةرم
ّ

تدرأاذإامأو..نيترم
هللاعدافةجوزلا

ّ
.»!تارمثالث

:ةبطخلالبقةلئسأ

ةبيطخلاوأ،هتبيطخراتخييذلابيطخلابنسحي)١٥(
امهرايتخالبقةيتآلارومألااعضينأاهبيطخراتختيتلا
:رمألاةروطخيفاركفينأامهلعجتل

ْنإ:رمعلالوطانليمزنوكيسرخآلاكيرشلانإ.١
قالخأبوأةلضافقالخأب،ماقسوأةديجةحصب
.لهجبوأملعبنإ،ةئيدر

زعأمهو،اندالوألًابأوأًامأنوكيسرخآلاكيرشلانإ.٢
ىلوألاةسردملانونوكيس،ةايحلاهذهيفانلنم
نمنوكياملضفأمهنماوجرخينأامإف،مهتيبرتل
ًائيدرًائيشوأ،لضفألاوهانرايتخاناكاذإدالوألا
.ئدرلاانرايتخالًالثامم

رذحننأانيلعف،نطاوبلالثمنوكتالدقرهاوظلانإ.٣
دحأحارتقادرجموأ،يفطاعلاوأينونجلاعافدنالا
وأصحفنودباندنعسانلازعأناكولو،سانلا
.ةايحلانوؤشنمنأشرطخأوهرمأيفصيحمت

دعبأىلإعمتجملايفانريصمررقيسرايتخالااذهنإ.٤
حاجنلاوةداعسلاىلإًاعفادنوكينأامإوهو،دودحلا
.لشفلاوءاقشلاىلإوأ

انريصمتاذريرقتيفهتمهاسمهلنوكيساذهنإ.٥
عمانلعافتبقالخأنمانيفهعبطيسامبيدبألا
كيرشللانرايتخانأًانيقيملعنلف..رخآلاكيرشلا
انتايحميلسترايتخادعبانلرايتخامظعأوهرخآلا

هللا
ّ

.

هللامادخدحألئُس)١٦(
ّ

هللانمجاوزلكله:
ّ

؟
،هبرآمهبممتي،ناطيشلانمجاوزدجويلب،الك:باجأف
لخدتب،رشبلانمجاوزدجويو.لبازيإببآخأجاوزك
ةراسلوهلببسامم،رجاهبميهاربإجاوزك،عرستلاودسجلا
هللانمجاوزدجويو.بعاتماهدلوورجاهلو

ّ
جاوزكًاسأر

عونيفطقسنالئلسرتحننأبجيكلذل.ةقفربقحسإ
ثلاثلاعونلاكانجاوزنوكيلب...يناثلاوألوألاجاوزلا
هللابيترتب

ّ
.هداشرإبو

هنإوسوركاجناجروهشملافوسليفلانعليق)١٧(
تناكوتاديسلاىدحإعمثدحتيمويتاذًاسلاجناك
يتلاةيلخادلاوةيجراخلاتافصلايهامهتلأسف،هفراعمنم
نأتبحأونارتقإلاتدارأْنإاهبنّيزتتنأةاتفلكلزوجي
بتكوةقروفوسليفلاذخأف.ًافوسليفهلعجتواهجوزيضرت
:يتآلااهيف

يلاثملاتيبلاوجاوزلاةايحلاكيرشرايتخايناثلالصفلا
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ملعلا.)رفص(يلزنملاريبدتلايفةراهملا.)رفص(لامجلا
.)رفص(بسنلاوبسحلا.)رفص(ةيلقعلابهاوملاو
.)١(يبلقلاحالصلا

مهفتملاهنألتلهُذولودجلااذهىلإةديسلاترظنف
لب«:اهباجأف.»حزمتكلعل«:فوسليفللتلاقمث.ًائيش
ةاتفللناكاذإ:ضماغلاءالجكيلإو،قحلاوههتركذامنإ
يقابهيلعينبتنأعيطتستساسأاهلوهف،حلاصبلق
.»ةنسحلاايازملاوتافصلا

يهاذإف،)١(مقربةيساسألاةزيملاهذهُترَّـدقدقو
ىلإتفاضأنوكتاهنإف،ًالامجبلقلاحالصىلإتفاضأ
نيتاهىلإتفاضأاذإو)١٠(اهتميقريصتفًارفصدحاولا
ًارفصةرشعلاىلإتفاضأدقنوكتفًاحجارًالقعنيتفصلا
ريبدتلايفةراهملاكلذىلإتفاضإاذإو.)١٠٠(ريصتفرخآ
بلقلاحالصنوكيفهيلعو.)١٠٠٠(اهتميقتحبصأيلزنملا
ةأرملاتافصلكنوكتهنودبو،ميقلاهذهلكلساسألاوه
دحاولاةفاضإبالإاهلةميقال،اهضعبراوجبًارافصأاهايازمو
ةبيطلاوتافصلالكساسأيبلقلاحالصلاوهيذلا
.لئاضفلاو

ًالقاعًاناسنإنأروصتننأنكميال:مهدحألاق)١٨(
لماكبًاضيأنرتقيهتايحةكيرشبنرتقيامدنعهنأنعلفغي
)٣(ةيثارولااهضارمأو)٢(اهتعمسةهجنم)١(اهترسأ
ةايحيفًاقيمعترفحاهنأكشاليتلااهدارفأقالخأو
.لبقتسملايفهلسنيفًامتحرثؤتسو،هتجوز

عضتنأامإجاوزلابةلئاعبكطابترابكنإرخآلاقو
وأ،ةسكاشموأةبعتمةلئاعهجويف،عفدملاهجويفكسفن
نأامك،اهئانبأنمًازيزعًاديدجًانباتنأحبصت،ةلئاعحبرت
اهينبدادِعىلإفاضُتةزيزعةديدجًاتنبحبرتكترسأ
ةميثأهدالوأةلوؤخو،ةريرشهتامحتناكنملليوو.اهتانبو
ردكلارامثأرمينجيهنإف،تاذاشهلايعتامعوتالاخو
،موقلاءالضفنممهلكءالؤهناكنملىبوطو.ًاعيمجنهنم
...هتلئاعدارفأعيمجلوهلرامثلاىلحأنهنمينجيهنإف

ينمديرييذلالجرلاديرأاليننإ:ةاتفتلاق)١٩(
ىلإفقأيذلالجرلاالو،هتايحهلمظنأوهاعرأنأدرجم
لجرلاديرأينكلو،اهتزايحبىهابتيةليمجةيمدكهبناج
.ًادسجوًاحوروًالقعيعمبواجتييذلا

اهلأستنأبجييتلاةلئسألاهذهمهدحأعضو)٢٠(
له)١(:ةايحلاكيرشرايتخاىلعمدقُتنألبقةباشلا
رحوهله)٢(؟هكهنيدهجىلإجاتحيمأ،ئداههلمع
نأبجيمأ؟ةددحملالمعلاتاعاسءاهتنادعبفرصتلا
هلنأبًاقلطمرعشيالو،ةظحللكيفلمعللًادعتسمنوكي
نأيهعيطتستلهو؟ءاشيفيكهيففرصتيًايلاخًاتقو
هلمعبموقيله)٣(؟اهتقاطقوفاذهنأمأ،كلذلمتحت
،ةليوطتافاسمرفسلاىلإًانايحأرطضيمأ؟دحاوناكميف
يجنويسموقلانعاذام؟هتيبنعًاديعب،ةريثكتاقوأو
ىضرتله،لّوجتملاظعاولاو،راّحبلاوشتفملاو،)راسمّسلا(
ملاذإكلذنعىحنتتنأاهلريخمأءالؤهلثمدحاوب
؟اهريغهلمحتيل،هلمتحت

نهريسامهنمًالكنأل،رمألااذهيفناسورعلاركفيلف
،لصاوتملاىضرلاوةيحضتلااّمإف.ةايحلاىدمرخآللهسفن
اميفهيلعرمذتلامثهلوبقامأ.ةءادبلانمكلذضفراّمإو
...ءيشيفلدعلاوألبنلانمسيلفدعب

:هتلئاععماهكيرشلةكيرشلالوبق)٢١(

:ةجوزلاتلاق،هتجوزوجوزلانيبةداحةشقانمتناك
اهدوجونإ؟اندنعءاقبلليتأتنأكتدلاونمَتبلطاذامل«
وأهلعفأاملكدقتنتاهنأرعشأيننإ.ةيبصعلابينبيصي
.»دئازلاليلدتلابدالوألادسفتاهنأىلعةوالع،هلوقأ

.لافطألاليلدترمأيفيركفتال«:جوزلاباجأو
تلاقو.»عوضوملااذهىلإيمأرظنتفلأنألواحأس
،ءيشيأىلإكتدلاورظنتفلتسكنإقدصأال«:ةجوزلا
تبلطاذاملف.انروزتةرملكيفًاعمرجاشتناننأليلدب
:جوزلاباجأو.»؟اندنعةليوطةرتفءاقبللرضحتنأاهنم
مأكمأتجوزتلهو«:ةجوزلاتلاقف.»يمأاهنأل«
.»؟تنأكتجوزت

لكهمهفتنأبجيًاسردهتجوزىلعجوزلاىقلأف
..ةجوز

،هترسُأولجرلاجوزتتيهفجوزتتامدنعةأرملانإ«:لاق
دقجوزلاناكاذإًاصوصخو،هنمبورهلانكميالرمأاذهو
نميوقساسأىلعةينبم،ةطبارتمةكسامتمةرسُأيفأشن
ةطبارلاهذهكفتنألواحتيتلاةجوزلاو.بجاولاوبحلا
.اهلكهترسُأقحيفو،اهجوزقحيفًاريبكًابنذبكترت
اهنوكوأ،ةرسألاهذهنمًادرفيهنوكتنأبحتالاهنوكو

يلاثملاتيبلاوجاوزلاةايحلاكيرشرايتخايناثلالصفلا

٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



الةيجوزلااهتايحىلعاهسفنةرسألاهذهضرفتنأبحتال
ةرسألاهذهنامرحوأهترسُأنماهجوزنامرحًادبأرربي
.»هنم

ديزيلبلقيالهيدلاووحنهتيلوؤسموجوزلابجاونإ
ًاضيأعضولاسفنو.نسلايفهيدلاومدقتعموجاوزلاعم
عيطتسيالةيلوؤسملاهذهو.اهيدلاوعمةجوزللةبسنلاب
.اهدحوةجوزلااهلمحتتالامك-اهلمحتينأهدحوجوزلا
وحنةمهملاهذهبمايقلاىلعًاعمنانثالانواعتينأضورفملاف
ببسيتيبلايفةامحلادوجونأيفكقفاوأيننإ.نيفرطلا
نمدبالناكاذإنكلو،نيجوزلانيبةريثكتافالخ
يفف،اهاعرينمدجتالاهنألوأ،ةديحواهنألةامحلاروضح
دقيتلاةطيسبلاتافالخلايفريكفتلانكميالةلاحلاهذه
قفتننأبجيتيبلايفانعماهئاقبةلاحيفو.اننيبثدحت
ملسأاذهف،اهتدعاسمواهتلماعميفّنيعمبولسأىلعًاعم
نأبجي.اننيبمهافتءوسيأبوشنمدعنمضتةليسو
،اهتيبيفاهنأبوأ،اندنعةفيضاهنإاهرعشنسله:ًالوأقفتن
؟فرصتلايفةيرحلاقلطماهيدلو

كهركتاهنأنيدقتعتو،كتامحنيلمحتتالتنكاذإ
يلواحتملكنأىلإعجرياذهف،اهنباتفطخكنألكنمراغتو
ىتحو.كمامتهاوكفطعباهيرعشتنأوبحلااهيلدابتنأ
ِتنأِتلزامف،اهلوكلةبسنلابًاليحتسمرمألااذهناكول
.كجوزمأيهف،ةياعرلاومارتحالابجاوباهوحنًةنيدم
نأيفًادبأيركفتالف،ميتيلجرنميجوزتتملكنأامبو
ةجوزلانإ.ًاجوزحبصأدقمادامًانبانوكينأنمهيمرحت
نمةميرجبكترتهلهأنماهجوزنامرحيفحجنتيتلا
ىلعيضقتنأامإو،اهلكةرسألابلقلتقتنأامإ:نيتنثا
،مُألايهو،اهتسفانمتناكاذإًاصوصخ،ةيجوزلااهتايح
.اهسفنةجوزلانماهنبالًابحوًافطعوةوقرثكأ

؟ةنيعملاءيجتفيك

هللادنعنمةنيعملايتأتفيك)٢٢(
ّ

؟ةقفرةلاحيفامك،
جوزينأضفرميكحبأقيرطنع)١(تتأدقل)٢٤كت(
ًالجرمدختسا)٢()٢٤:٣كت(مهبقثيالةعامجنمهنبا
)٣()٩-٢٤:٥كت(يقشمدلارزاعلنيمألاهمداخ-ًاميكح
هللاةدايقىلعدامتعالاب

ّ
ةالصلاتمدختساو)٤()٧ةيآ(

ةأرُجىلإءاجتلالاب)٥()١٢ةيآ(يهلإلاداشرإلابلطل
)٦()١٤ةيآ(رمألاحيضوتوةيوقتةمالعبلطبناميإلا
مث)٧()٢٤ةيآ(رومألاتحضوتاملهئاهنإورمألاطبربو
.)٦٦-٣٣تايآ(ءاطبإالبرمألاذيفنت

بسنلاوبسحلابتزاتماةجوز)١(:برلانيعدقو
)٣()١٥ةيآ(»اهفتكىلعاهترج«لمعللةبحمو)٢()١٥ةيآ(
اهترجتألم«ةعّكلتمريغةّداجو)٥(ةفعلاو)٤(لامجلابو
بهذتو)٧()١٨ةيآ(ةءورمتاذو)٦()١٦ةيآ(»تعلطو
)٨()١٩ةيآ(ًاضيألامجلايقستف»يناثلاليملا«اهتمدخيف
بواجتةقبلةيعامتجاتناكو)٩()٢٠ةيآ(ةطيشنتناكو
ةبحموةميركتناكامك)١٠(ةمثعلالبوبدأبوةحارصب
.)٢٨-٢٥تايآ(ددرتالبةفايضلل

لاؤسلااذهميكحلاهدلاو،لقاعباشلأس)٢٣(
اميسال،يريخىنمتتوينبحتكنإكشاليبأاي«:ريطخلا
ةكيرشيهامف...جاوزلاوهو،يتايحيفرمأرطخأيف
هباجأوهدلاوَّـُرسف؟يلنوكتنأدوتيتلاةيلاثملايتايح
.ينباايبرلاككراب،ةيضارةولحةماستبابو،ةرهاظةطبغب
)١(:نوكتنأبجييركفبسحبةيلاثملاةجوزلانإ
َختلوقلانمرذحلاو،حيسملاةمعنبةصَّـلخم

ْ
)٢(دعباميفصُل

برلارظنيفةيقيقحلاةنيزلانألةئداهةعيدونوكتنأو
هللامادقوهيذلائداهلاعيدولاحورلاةنيز(يهةأرملل

ّ

هنأل،ناكمإلاردقبةيقتةلئاعنمنوكتنأ)٣(نمثلاريثك
يدالوأتامعوتالاخومامعأولاوخأنوكينأينمهي
ةئيدرلاتاداعلاىلعينبادالوأاودّوعالإو،موقلاءايقتأنم
،اهتيبلةربدمنوكتنأ)٤(.مهمامأةئيسةودقاوراصو
نأ)٥(.ماعطلاوهطديجتامك،هفيظنتوتيبلاميظنتديجت
ىلإةلايمنوكتنأ)٦(ميلعتلانمبسانمطسقىلعنوكت
،ةعفدنموةسوهتمنوكتالف،لادتعايفةيعامتجالاحورلا
سانلالباقتنأردقتلب،اهتاذىلعةيوطنمةلوجخالو
ةيانعلاوفويضلاماركإديجتنأو،ريغلاةقادصبسكتو
لدتعمطسقىلعتناكولاذبحهلكاذهدعب)٧(.مهب
.»لامجلانم

ةبطخلاثلاثلالصفلا

ىضرلانيبامطسوتتيتلاةرتفلايهةبطخلا)٢٤(
متتةداعيهو،هميسارممامتإىلإ،هيلعقافتالاوجاوزلاب
كيرشلكىضرلةمزاللاىلوألاتاءاصقتسالابمايقلادعب
دكأتلاوتاءاصقتسالاهذهتيبثتيهفةبوطخلاامأ.هكيرشب
ةلواحمو،نيفرطلانيبقثوأفراعتاهيفو،نيقينعاهنم
مهدحأربعدقو.جاوزلابيئاهنلاجامدناللةمدقملمع
زيلهدلايهةبوطخلانإ«:وهفيرطلوقبةبوطخلانع
.»ميخفلاجاوزلاوهبىلإيدؤملاميظعلا
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حاتيىتحةنكممةدملوطأةبوطخلاةدمدمبجي)٢٥(
هنإف،برقنعرخآلاكيرشلاربتخينأنيكيرشلانملكل
يفخينألواحامهمهاياجسىلعرهظينأدبالتقودعب
هلةبوطخلاةدمريصقتعمجاوزلايفعافدنالانإ.هبويع
يفو،ةمالسلاينأتلايفنإلوقلازاجنإامأ.هتروطخ
رمأيفًادجرثكأقدصيوهف،ءيشلكيفةمادنلاةلجعلا
ناكةبوطخلاةدمتلاطاملكهنأدجودقو.جاوزلاكريطخ
.سكعلابسكعلاو،قالطلاتالاحردنتو،دعسأجاوزلا

:ةحراصم

ةداعسلابابسأنمهنأدقتعأ«:ميكحلاق)٢٦(
وأههركياملكيفهتبيطخبيطخلاحراصينأةيجوزلا
ههركتاملكيفاهجوزحراصتًاضيأةبيطخلاكلذكو،هبحي
.»جاوزلالبقكلذو،هبحتاموأ

)١(:هركيهنأبةبوطخلاتقوهتجوزحراصًابيبطفرعأ
)٣(رفصألانوللانيتاسفلاناولأيفهركيهنأو)٢(ةيخولملا
.هبايغءانثأيفهلوأاهلبيرقتيبلالخدينأهركيهنأو
.اهدعويفةقداصتناكو،هبلطةباجإىلعهتدهاعف

ةيأوهحدتمينأهركتاهنأب)١(ًاضيأيههتحراصدقو
ىرخألضفيهنأبهيفكشتنأباهبرجيدقاممىرخأةديس
نأوأ)٣(اهنودبهباحصأروزينأهركتاهنأو)٢(.اهيلع
ناكو،اهتابغرمامتإبدهعتدقو.لزنملاجراخهتارهسلوطت
دعب،ًادجنيديعساشاعاذكهو.هدوعويفًاقداصًاضيأوه
عوبريف،مالسلاةكئالمامهتيبىلعفرفرت،امهجاوزمتنأ
.ديعسلاامهتيب

.ًاعمامهقفاوتونيبيطخلاةبحمفاشتكالةلئسأ)٢٧(

امهنيبامفاشتكالنيبيطخللةلئسألاهذهمهدحأمدق
:قفاوتوبحنم

يفاكرتشتنأنابحتءايشألانمريبكددعكانهله.١
؟ًاعمهلمع

اهنيبَتْنراقاذإرجضلانمروعشبكتكيرشسحتله.٢
؟اهفرعتىرخأنيبو

؟هنعوأاهنعًاديعبنوكتنيحقلقلابسحتله.٣
كنأبكلذدعبرعشتلهةرجاشمامكنيبتماقاذإ.٤

؟ًاعمامكدوجولحاترم

وأهبلقىلعرورسلالاخدإيفةحلمةبغركيدلله.٥
امعو،كتابغرنعلزانتتنأكرسيلهو؟اهبلق
؟ليبسلااذهيفهلضفت

؟رخآلافرطلانمجوزتتنأكبلقةرارقيفديرتله.٦
يفاهديرتيتلاايازملا،ةأرماوأًالجرصخشلااذهلله.٧

؟كلافطأ
هنأنونظيلهو،صخشلااذهبكؤاقدصأبجعيله.٨

؟كلءوفك
؟رخآلابحيامكنمًالكنأنمنادلاولادقتعيله.٩
يأ؟لبقتسملاطوطخكنهذيفولومسرتتأدبله.١٠

نوكيعونيأو،كجاوزلديرتفافزلاتالفحنمعون
...؟جاوزلادعبكتيبيفتركفله؟لافطألانمكل

رخآلابحيامكنمًالكنإفباجيإلابةبوجألاتناكاذإ
.رخآلاقفاويو

:نيبيطخلانيبصقانتلكىلعءاضقلا)٢٨(

لبقكبيطخنيبوكنيبضقانتلكىلعتيضقله
؟جاوزلا

لجعىلعكتبطخمامتإىلعتمدقأدقنينوكتامبر
امكعابطيفناقفتمكبيطخوكنأنميدكأتتنأنود
تيبلاثيثأتيفكقرسيتقولايكرتتالنكلو.امكراكفأو
يلواحتنأنود،ةعرسلاهذهسفنبجاوزلاميسارممتتف
هذهبيموقتملنإكنأل،امكراكفأوامكعابطنيببيرقتلا
ىلعو،ًانرمكبيطخاهيفنوكييتلاةرتفلايف،ةمهملا
اميفهعابطرييغتنمينكمتتنلف،رييغتلاوروطتللدادعتسا
.دعب

كبواجتمدعوأكبواجتىدمًالوأيفرعتنأتدرأاذإف
ناقفتمامتنأله:ةيلاتلاةلئسألاكسفنيلأسافكبيطخعم
عونلانمامتنأله؟امكتيباهبناثثؤتسيتلاةقيرطلاىلع
مهتوعدوسانلابطالتخالاوجورخلابحييذلايعامتجالا
؟ةلزعلالضفيامكنمًادحاونأمأ،تيبلل

يألمحياليذلا،حرملاطيسبلاعونلانمامتنأله
له.ةيحانلاهذهيفسكعلاىلعهنأمأ،ايندللمومه
نالضفتله؟ةدحاوحورببعاصملاوبعاتملاناهجاوت
رايتخايفناقفتمامتنأله؟ةدحاوةقيرطبامكتقوءاضق
رخآلاتاياوهبامكدحأقيضيله؟ءاقدصألانمنيعمعون
سفنبنارعشتو،دحاوقطنمبناركفتله؟رخآلالمعبوأ
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عيزوتىلعناقفتتله؟ةمئاشتملاوأةلئافتملاتاساسحإلا
نودنيعمدنبىلعقافنإلاامكنملكلضفيمأامكتينازيم
له؟هكيرشتافرصتنعامكنملكىضريله؟رخآلا
وأيأرلايفامتفلتخااذإامكيأرنعلزانتلايفةلوهسنادجت
؟هيأربامكنملكثبشتي

عابرأةثالثيفكعمقفتيالكبيطخنأتدجواذإ
وأهعابطنميبرقتتنأناكمإلاردقبيلواحف،ةلئسالاهذه
يفقرفيأنعيضاغتتالنكلو،كعابطنمهيبرقتنأ

ةبطخلاةرتفيفًاطيسبقرافلااذهادباذإهنأل،امكتيصخش
.جاوزلادعبًاجعزموًاريبكودبيفوسف

:ّهللابحيالنمبجوزتلاضفر)٢٩(

هتخبواملف.نينمؤملابأزههنألاهبيطخةاتفتضفر
ربتعيىتحًايعجرنوكينأنكميالملاعلالجرنإ«:لاق
هللا

ّ
.ةاتفلاتشهدف»نيدلاو

ايةقيقدلاهذهنم«:هلتلاقاهتشهدنمتقافأاملو
نأنعّفكأ،نيدلارّدقتالكنأاهيفتفشتكايتلا،يديس
هللامركيوبحياليذلانأل،كلنوكأ

ّ
نأطقهنكميال

.»صالخإبوًامئادهتجوزبحي

:ةبوطخلاتكفناول

ناكاذإ،نيكيرشلادحأمدنيالنأبجي،معن)٣٠(
فشتكنامبرف،قافتالاضقنوأ،هعدخدق،رخآلاكيرشلا
قالخألاروهظيفكيو.انريخلناكرمألانأًالجآمأًالجاع
مدعولبنلامدعىلعًاليلدعادخونولتنمةدسافلا
.قاقحتسالا

ةاسأملاثدحتمثةباشباشبطخينأثدحي)٣١(
،اهلهأيفوأهتبيطخيفهفشتكيبيعلامإ،هتبطخكفيف
نيببديفالخلوأ،اهلهأوأةبيطخلابيلاطمةرثكل
تلشفاذإهنأبيضقيلبنلانكل،امرمأىلعنيفرطلا
لضفأفيرشلاباحسنالافنيفرطلانيبحالصإلايفدوهجلا
دعبف،ليبنباشهلمعاماذهو.رخآلافرطلاحيرجتنم
هنأعم،كتبيطخنعتيلختاذامل:لأسيناكهباحسنا
هللادارأاذكه«:لوقيناك،ًابيعاهيففشتكا

ّ
ًاثبعو.»

يففعضلانطاومىلعمهلديلهورغينأسانلالواح
.ءيشباهتعمسحيرجتمدعيفًاليبنلظهنكلو.ةاتفلا

نالصيالوأ،اهبيطخيفًابيعةبيطخلافشتكتدقوأ
يفوأءيشيفمهافتلاامهنيبمتيالوأ،امهلكاشملحىلإ
كيرشلابقحلياللبنوةمكحبعجارتلانسحيانهو،ءايشأ
.هبيصننمنوكيقفومجاوزنعهلطعيالو،ًاررضرخآلا

جاوزلانمنوزئمشيمهتبطخخسفُتذإضعبلانإ)٣٢(
جاوزلاضفرىلعكلذدعبنورصيدقو،قالطإلاىلع
،ناديملانمبورهلاونبجلانيعوهاذهنكل...ةرملاب
ىلعشيتفتلادواعننأو،انتوبكنمموقننأىدجألاو
نوكيالاذاملو...هيلعرثعنىتحلضافلارخآلاكيرشلا
؟كلذىلعمظعأًازفاحةبطخلاخسف

جاوزلامايألوأعبارلالصفلا

امهتداعسنأوههكاردإنيسورعلليغبنياممهأ)٣٣(
امىلعلب،جاوزلالبقهنالعفيامىلعفقوتتالجاوزلايف
.جاوزلايلتيتلاتاونسلايفهنالعفي

،كجوزيسردافةداعسلاةجوزلااهتيأتدرأاذإ)٣٤(
البهيسردا.ةساردمظعأكلةبسنلابيههتساردنأل
،هتازاجنإوهاوقبةروخفينوكو.رارمتسابريغتيسهنألعاطقنا
َّـيتنبانملكلتلقدقو.ًاضيأهفعضطاقنيللحنكلو
:اجوزتتنألبق

عمو،هتيبذاجوهتقثولجرلاءاكذكرهبو.تببحأدقل«
صقنلابناوجوهددرتتالاحيهجاوتنأكيلعنإفكلذ
هليمدقتو،ةقيقحهيبحتنأنيعيطتستطقفانهنكلو.هيف
الأبجيكلذل،ًاقحهلةجوزينوكتو،ةيقيقحلاةدعاسملا
لبهيفبناوجلاكلتنيفشتكتامدنعكلمأبيخيوأيعزفت
.»ةمكحبيفرصت

نيجوزتتكنإفًالجرنيجوزتتامدنعف،هلمعيمرتحا.١
نأنايحألاضعبيفنيرتكنإلب،ًاضيأهتفيظو
ءادأنإف،ًاقحثدحيالاذهنأريغ.كلبقيتأيلمعلا
ةمومألاهينعتامهلةبسنلابينعيًاديجهلمعللجرلا
.ًابيرقتبابسألاسفنلو...ةأرملل

،تايرحتلاوةمكحلابءيلملاباعيتسالانفيملعت.٢
نهسفنأنربتعيتالشافلاتاجوزلانمًاريثكنأودبيو
،بحلللابقتسازكارمنهنمتلعجدقءامسلانأك
مامتهالاىدمةظحالميفرصحنيرمتسملانهمامتهاف
ةجوزلانأكشالو.هيلعنلصحييذلابحلاوأ
نأكلذكاهيلعبجيهنأريغ،ءافولاوبحلابةريدج
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،نايحألاضعبيفاهجوزتالاعفناباعيتسالأيهتت
هحايترامدعوةقلطنملابضغلاتاضموصاصتماو
ًاذفنماهلدجتنأنمدبالءايشألاهذهلثمف،هلمعل
اهسفنربتعتنأةجوزلاتعاطتسااذإف.امناكميف
ةبيخوفوخلالقنتيتلاقعاوصلاةعنامنمًاعون
ةميقتاذحبصتنلاهنإف،ضرألاىلإررضنودلمألا
اهتاذاهتيصخشنإلب،بسحفاهجوزلةبسنلابةميظع
.ًاميظعًاومنومنتفوس
كرديوًاحجانلجرلاحبصيامدنعىتحهنأيركذتو
لظيسهيفنئمطمريغًاساسحًايفخًابناجنإف،كلذ
.هبحتةأرمانمءافولاوديكأتلاىلإماودلاىلعجاتحي
ريغصلاىبصلااياقبنمهسفنيفةيقبكاذناكامبرو
.هنئمطتلهمأىلإًامويهجتيناكيذلا

دشأيفلاجرلاةيبلاغنإ.ءاغصإلانفىلعيبردت.٣
مهلامآومهراكفأهبنوربتخيسايقللزاهجىلإةجاحلا
ةيلخادلامهتاعارصومهتالكشمومهحماطمومهمالحأو
ةجاحيفمهنإ.مهدرفمباهوّلحينأنوعيطتسياليتلا
اهيلإاوضْفُينأنوعيطتسي،مهيلإيغصتىثنأىلإ
ةيرخسلانمفوخنودمهرعاشمومهراكفألئاخدب
.ضفرلاوأ
بطاختلاوةباجتسالا،قالخلاءاغصإلانمضتيو
مزتلتنأبجيًاتاقوأًاضيأكانهنكلو،ءارآلالدابتو
ةملكلاحبكتواهناسلكسمتنأو،تمصلاةجوزلااهيف
وأ،ةرجاشمىلإةشقانملاليحتنأنكمييتلاةداحلا
لمحيجوزلانأكشالو.أوسأىلإءيسلافقوملا
لجرلاةفيظونأدقتعأيننأريغ،ةيواستمةيلوؤسم
وهفةأرملالمعامأ.ملاعلاضيورتيفًاساسألثمتت
.رشابمريغقيرطباهجوزىلعواهسفنىلعةرطيسلا

ةرتفذنم.هيلإنيجاتحتكنأفرعيكجوزيعد.٤
دعتملاهنأبضغلااهكلمتةباشةجوزينتربخأةبيرق
تناكو.ءاسنلانيبنيتمئاهلااهجوزينيعلمحتت
رظنلادواعاذإقالطلابلطتوهرجهتنأكشوىلع
لحيفًاقحنيبغرتله«:اهلتلقف.ىرخأةأرماىلإ
ملأتأيننإ:هليلوقوكجوزىلإًاذإيبهذا؟اذهلكل
،كتجوزيننإ.ببسلافرعتكنأدقتعأو.ةسيعتانأف
كيلعبجياملكوهاذهنإ.»يندعاستنأكوجرأف
عنصيفوسهبحلكتجاحبكفارتعانإ.هيلعفتنأ
امهمبضغلااهعنصينأعيطتسياليتلاتازجعملا
.نيرتفوسو..يلواح..هادمغلب

ديدحتىلإوعديالجاوزلانإ،كبهاوميمدختسا.٥
ريوصتلاوأمسرلايفةبهومنيكلتمتتنكاذإف.كقافآ
الف-تناكةبهومةيأوأ-رعشلاضرقوأةفرخزلاوأ

قفأيعسوتلاهيمدختسالب،اهولعيأدصلايعدت
.ةيجوزلاكتايح
،زايتماةجردبةعماجلايفتجرختةيكذةاتففرعأ
لافطأةثالثنآلااهيدلو،جرختلادعباهتساردتلصاوو
:لوقتيهو،لزنملاةبرلامعألكىلإةفاضإلابراغص
لمعمهفألةعماجلايفهتملعتءيشلكلجاتحأيننإ«
ةفرعمىلعلظأو،ةيضرمةروصبهلزنمريدأو،يجوز
.»ملاعلايفرودياملكب
مدقُتالأةجوزلاىلعبجيًادجةليلقءايشأكانهو
لبةطيسبلالئاسملالوحًالدجيريثتال.اهيلع
نزوهلحبصيسكيأرنأنيدجتفوسو.اهنعيزواجت
.ةماهلارومألايفربكأ

ينعيالقافتالاف،طسوىلعقافتالانميفاختال.٦
يفنأبفارتعاللجضانبولسأدرجموهلب.ميلستلا
ةهجوريغىرخأرظنتاهجودجوتدقعملاملاعلااذه
ضعبيفًابئاصناكامبراهنمًابناجنأكاردإو،كرظن
لوحكجوزعمنيفلتختامدنعيجعزنتال.نايحألا
سانألًاجامدناسيلوةكراشمجاوزلاف،رومألاضعب
جالعاليتلاءاطخألانممربتلايلصاوتال.نيلثامتم
وههنيلعفتءيشلضفأنإ.اهبكتريناسنإلكف،اهل
دجأيننإو،اهنيسنتمثءاطخألاهذهنميملعتتنأ
نعتازجاعنفقيءاسنلاضعبنألوقأنأّيلعًامازل
.نيئطخملامهجاوزألاناكاذإةصاخ،كلذ
ةريبكلارومألايفال،ةكراشملاةيمنتوعيسوتىلعيلمعا
:لثمًاضيأةطيسبلارومألايفولب،بسحفةريطخلاو
اهنيرخدتواهنيعمستيتلاةتكنلاوهنيأرقتيذلاباتكلا
،اهتبقارملهنيعدتيتلاسمشلابورغةظحلو،هل
غلابلاكلفطاهبيلدييتلاةزجعملاوةشهدملاتاملكلاو
هيفيعيشتنأكنكميو،تاونسثالثرمعلانم
اهبهنيلبقتستةكحضداجيإبوأ،دورولاضعببرورسلا
طخسلاىتحو،لمعلانمةدوعلاىدلوأحابصلايف
.هبعاتمتسالانكميكرتشملا
؟ماظنلاوبيترتلابحيله،كجوزءاضرإيلواح
نمءاقدصألابحيله.ةمظنمينوكتنأنكمي
له.فويضللمئالولانيميقتفيكيملعت؟هلوح
ملاعلااذهطسوءودهللةحاوهتيبيلعجا؟دهجمهلمع
هللايدمحا؟هبناجبكديريوهله.جيجضلابءيلملا
ريبعتوهمامتهالانمعونلااذهنإ.هبناجىلإينوكو
نأنوداذههيحنمتنأليحتسملانمو،بحلانع
.ىرخأةرمكيلعسكعني

ىتحًادحاوًادسجهعمينوكةبحملاوتارسملايف.٧
ًاريثكو.هلمعبكمامتهاجوزلادهشينأبجي.توملا
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الانعابطنإ:نلقييتاوللاتاواقمحلاضعبىرنام
ريغتتنأنكميعئابطلانكل.انجاوزأةنهمعممئالتت
.بحلادجُواماذإنيعبسلانسيفىتح

دجيفهتيبىلإدوعيامنيحجوزلابلقتاقفخعورأام
يأو.ةراجتلاوأبدألاوأةسدنهلايفهملكيهلًاكيرشهيف
!!هتجوزكنألكيرشصلخأتنأ؟همامتهاهكراشيكيرش
نوليمي،ديدشفعضمهبمهلكو،يتاتفايلافطأجاوزألانإ

.ةأرملايفةثورومةعيبطلالدلاحنمو!مهؤاسنمهللدتنأل
نمةسمل...دفنينأنودريثكلاهنمبهتنأاهعسوبف
وأ،عدخملاىلعطيسبءاطغوأسأرلارعشىلعةجوزلا
!بحلاتاسملحجنأيه،ردصلاىلعقصلتةدرو

اهسفنيفثعبييذلاميظعلاةجوزلارودوهاذه
.ًايوناثرودلاكلذرابتعابةئطاخلاةركفلايبّنجتف.اضرلا
ةنيفسكرحموهكجوزنإف،جاوزلاةنيفسبقلعتياميفف
ىلإددحتيتلايهةفدلاو..ةفدلانيلثمتكنكلو،جاوزلا
!ةنيفسلاهجتتنيأ

:ةيجوزلاةايحلاءدبيففُّيكتلا)٣٥(

ةيجوزلاةايحلاهبأدبتيتلاةرتفلاوهلسعلارهش
هتداعسناسنإلااهيفيغبييتلافادهألامهأنماهرابتعاب
نيجوزتملانمىمظعلاةيبلاغلاتنظنئلو.هتايحرارقتساو
ةمقلسعلارهشيفنأ،جاوزلانومزتعينيذلاو،نيثيدحلا
ةرتفنأل،ًاريثكاذهنعفلتخيرمألاعقاونإف،ةداعسلا

يوطنتيهف،اهدقعأوةايحلاتارتفقشأنملسعلارهش
،نيجوزلانيبفيكتلااهمهأةيسيئرتالكشمةدعىلع
امبرلو.ًايقيقح»ًالسع«رهشلااذهيفىرأتسلفاذهلو
نيبًادئاسناكامىلإةيمستلاهذهعجرأيذلاكلذقدص
ناجوزلاناكثيحةيلاخلاروصعلايفابوروأطسولئابق
ةيلاتلاًاموينيثالثلالالخامهفويضلنامدقيونابرشي
!لسعلانمًاعونصمًارمخامهجاوزل

ةرتفًابلاغيه»ةبطخلاةرتف«جاوزلاقبستيتلاةرتفلانإ
نابيطخلاهيلإأجلييذلاعُّنصتلابةبوحصم،حماستومالحأ
،ةيقلخةروصلمجأيفرخآلامامأامهنملكرهظيىتح
رهشلهف.ةصاخلاامهعابطوامهصئاقنءافخإنالواحيو
ةءولمملاةرتفلاهذهلدادتما)ةيجوزلاةايحلاءدب(لسعلا
؟نانحلاوءفدلاوةقرلاب

هنمضتتامبجاوزلادعبةرتفلاهذهرارمتسانأعقاولا
ةراعتسمتافرصتورهاظموةيعانصكولسبيلاسأنم
مامتإرخؤيهنأذإ،نيجوزلاحلاصيفسيلةيعيبطريغو
هطورشنميذلافيكتلاكلذ،امهنيبيعيبطلافيكتلا
،امهنملكهجوىلعنمراعتسملاعانقلاطقسينأةيساسألا
فقاوملاوفورظلاطغضتحتًامويطقسينأودباليذلاو
ناكًاعيرسهطوقسناكاملكيذلاو،ةديدجلاتاقالعلاو
مالحألاملاعنملقتنينأنيجوزلانملكىلعلهسلانم
هعابطوةيداعلاهتيصخشدرتسيهيفيذلا،عقاولاملاعىلإ
يتلاتاداعلاوتاهاجتاللًاعضاخحبصيَّـمثنموةيلصألا
..اهلًاقفوفيكتلامتينأبجييتلاو،لبقنماهبستكا

نودلوحتيتلاتالكشملاوأقئاوعلايهامنكلو
؟نيجوزلانيبميلسلافيكتلا

ساسأنأبابشلاضعبدقتعي.ماتلاهباشتلابلطت.١
ةجوزلاوجوزلانيبماتلاهباشتلاوهةيجوزلاةداعسلا
يفصخشلاو.تاهاجتالاوتاداعلاوءارآلاوراكفألايف
ديريوهوأ،هسفننمىرخأةخسنبلطيةلاحلاهذه
دقهاجتالااذهو.هسفنةروصرخآلافرطلايفىرينأ
نمهلامكوبحلاةوقىلعليلدهنأىلوألاةلهوللودبي
ءارآلاوتاهاجتالايفماتلاداحتالايغبينأثيح
سكععقاولانكلو،نيجوزلانملكىدلتاداعلاو
مدعوبحلاصقنىلعةديكأةلالدلديوهف،كلذ
ًاصخشبحينأنعزجاعصخشلانأكف،هجضن
...بحلانمةيئادبةلحرمهذهو!هسفنىوسرخآ

،ىرخألافيكتلاتابوعصزربأنمو.توافتلا.٢
يفاقثلاىوتسملاثيحنمنيجوزلانيبريبكلاتوافتلا
نوؤشبنيينعملانمريثكمتهادقو.يداصتقالاوأ
اوركذوريثكلااهيفاوبتكوةيحانلاهذهبةيبرتلاوةرسألا
ىلإريشننأطقفدوناننإفاذلو.ةديدعتالاحوةلثمأ
امنإو.نيعمسايقمهلسيلويبسنرمألااذهنأ
صخشلاتوافتلاةروطخىدمّردقيوسايقملاددحي
مِدْقُيالأصخشلاىلعو،مهئارآبرينتسينممثهسفن
اهلو،ةلوبقمتوافتلاةجردنأرعشاذإالإجاوزلاىلع
رمألااذهنإفالإو.اهضوعيامكانهنأوأ،اهرربيام
نيبفيكتلاقيقحتمامأًاريبكًاقئاعكشالونوكيس
.ةيجوزلاةايحلاعدصتىلإيدؤيدقولب،نيجوزلا

ةايحلاءدبيفةريطخلافيكتلاقئاوعنمو.ةريغلا.٣
،نيجوزلاةايحيفةريغلالاعفنالخدتةيجوزلا
اهنإفرجفنتنيحةريغلاو.مخضتلاوومنلابهلحامسلاو
ىوسفلخيالًافينعًازهةيجوزلاةايحلاناينبزهت
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نإسفنلاملعيفذاتسألوقيو.ريمدتلاوبارخلا
صخشلانألًارظن،ةدقعموةذاشةيسفنةلاحةريغلا
-دكؤيولب،كلذلهجيامًاريثكهتجوزىلعريغييذلا
!ةريغلافرعيالهنأ-لئساذإ
،هتامزلتسموأبحلالئالدنمةريغلانإلاقيدقو
بحلانأذإ،كلذسكعاوتبثأسفنلاءاملعنكلو
يفيهيتلاةريغلاعمىفانتينيصخشنيبدحوييذلا
.ةضغبلانمعوندسحلاو.»دسحلا«ةقيقشاهتقيقح
قلطملاكّلمتلاةعزننعريبعتةريغلانأاونّيبامك
.ةينانألاو

نيجوزلادحأروعشنأكشال.رابجإلاوطغضلا.٤
ضعبطغضتحتهتايحكيرشىلعلبقمهنأب
دقجاوزلااذهنأوأ،اهريغوأةيعامتجالافورظلا
ًاريثكللقي،ًالثمةرسألاقيرطنعًاضرفهيلعضرف
امًابلاغو.نيجوزلانيبدوشنملافيكتلاصرفنم
...لوألامويلاذنمجاوزلااذهلثمبعاتمأدبت
بهينأنيجوزلانملكىلعف،رمألاناكامهمو
وجريفوتىلعًالماع،عانتقاوىضرنعرخآللهسفن
ىلعو.لدابتملامارتحالاوريدقتلانموةيرحلانم
ىلعرخآلاىلإامهنملكرظنينأنيثيدحلانيجوزلا
ًاقولخمسيلو،هتائيسوهتانسحهليعقاوصخشهنأ
.ًايلاثموًايلايخ

نأناجوزلاملعيل،همسابًاريدج»لسعلا«حبصييكلو
ىنعمب،ةجوزلاوجوزلانملكةيلوؤسموهامهنيبفيكتلا
ليبسيفًايباجيإًادهجلذبينأببلاطمامهنمًالكنأ
لزانتلانمكلذقيقحتلعنامالو.رخآلافرطلاعمقفاوتلا
بلاطملاضعبنعيلختلاو،ءارآلاوتابغرلاضعبنع
.ةيعقاولاريغوأةيلاثملا

ىلإناجوزلاهبتنينيحًاريسيًارمأفيكتلاقيقحتحبصيو
ةرتفيفيأ،امهجاوزلىلوألامايألاذنمةماهلاقئاقحلاهذه
.همسابًاريدجرهشلااذهحبصيٍذئنيحو،لسعلارهش

ةجوزتذختااذإ«:ينانويلارعاشلاسوريموهلاق)٣٦(
اهمأواهابأكرتتيتلانأل،ًاخأوًامأوًابأاهلنكفكل
نانحو،بألاةفأركيفىرتنأقحلااهلكعبتتواهتوخإو
جوزلامعنتنكاذكهتلمعاذإف.خألاقفرو،مألا
.»قفوملا

»؟ديعسلجرلةجوزتنأله«)٣٧(

هذهكعمشاعنأدعبكجوزنأنيدقتعتله
هلةجوزكراتخي،كتقيقحىلعكفرعو،ةليوطلاتاونسلا
ةيجوزلاهتايحأدبييكلةصرفلاهلتحيتأاذإ،ىرخأةرم
؟ديدجنم

تاساردلاوتايئاصحإلاف)ًاعبط(يلوقتويعرستتال
نأدكؤتملاعلايفعامتجالاوسفنلاءاملعاهبماقيتلا
دعبمهتاجوزةقيقحنوفشتكيجاوزألانمةريبكةبسن
مهتايحرارمتسابنوضريولمأةبيخبنورعشيوجاوزلا
جاوزلانأبمهنمًاناميإو،دالوألاىلعًاصرحةيجوزلا
نمةريبكلاةبسنلانمضكجوزلخديلهف.»بيصن«
؟جاوزلادعبلمأةبيخبنورعشينيذلاجاوزألا

ىلعةنامأبيبيجأ...ةقيقحلاةفرعمنيديرتتنكاذإ
:عامتجالاوسفنلاءاملعكلاهعضويتلاةيلاتلاةلئسألا

كباصعأءودهبظافتحالايفدوهجلاسفننيلذبتله.١
؟ةبطخلامايأنيلعفتتنكامكنآلا

ءايشألانعكثدحيامدنعناعمإبكجوزلنيغصتله.٢
يفثيدحلاةرادإىلعنيلمعتو،ًايصخشوههمهتيتلا
يتلاتاعوضوملاىلإهعماهنيداترتيتلاتاعمتجملا
؟اهيفثدحتلايفوهعملي

ىلإيهطلاديجتةاتفنمجاوزلاةرتفلالختلوحتله.٣
؟ةزاتممةيهاط

)بيطلاب(مهنعنيثدحتتوهلهأةلماعمنينسحتله.٤
؟مهعمكتافرصتوهدقتناولوىتح

يذلالمعلاةميقنمصاقنإلامدعىلعنيصرحتله.٥
هردييذلالخدلانأشنملالقإلامدعو،هبموقي
؟تيبلاىلع

ىلعنيلمعتواهبحييتلاماعطلاقابطأنيفرعتله.٦
؟كنماهبلطىلإىعسينأنودهلاهميدقت

ةايحوكتايحيفهتيمهأبهراعشإىلعنيلمعتله.٧
عطقيفوكنيتاسفيفرخآلتقونمهيأرذخأبكتيب
؟اهنيددجتيتلاثاثآلا

رهظميفوةبترموةليمجينوكتنأىلعنيصرحتله.٨
يفنيلعفتتنكامك،تاقوألالكيفهمامأبسانم
؟ةبطخلامايأ

لخدلادودحيفكتيبرومأنيربدتفيكنيفرعتله.٩
؟ئراوطللًائيشهنمنيزجحتو...هيلعنيلصحتيذلا
هريغبهتنراقممدعبهروعشءاضرإىلعنيصرحتله.١٠

وهةنراقملاهذهنمفدهلاناكاذإالإ،لاجرلانم
؟امءيشيفمهقوفيهنأبهراهظإ
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ىلإتقونمهليلوقتنأىلعنيصرحتلهًاريخأو.١١
نعةيدجبنيثحبتو.هنمكجاوزبةديعسكنإرخآ
؟كلذهلدكؤتبابسأ

نإف،معنبةلئسألاهذهلكىلعتبجأدقتنكاذإ
كجوزو،ةزاتممةجوزكنإنولوقيعامتجالاوسفنلاءاملع
دقتنكاذإامأ.كنمهجاوزىلعمدانريغنوكينأدبال
نيذلايأريفتنأف،طقفةلئسأةتسىلعمعنبتبجأ
الكجوزنأنظلابلغأو،ةلوبقمةجوزةلئسألااوعضو
تَّـلقدقمعنبكتباجإتناكاذإامأ.كعمةايحلابقيضي
نمضلخديكشالبكجوزفةلئسألاهذهنمةسمخنع
مهسفنأةرارقيفولوءاسعتلاجاوزألانمةريبكلاةعومجملا
ةلواحموههنيلعفتءيشنسحأو.ةيجوزلامهتايحىلع
ايندلاهبتقاضالإو،كجوزعمومامأكتافرصتحالصإ
!نمثيأبكنمرارفلاىلإهقيضهعفدو

:ةينيدلاتاكربلاوجاوزلا

نأوهةنمؤمبنمؤمجُّوزتضارغأنمضنم)٣٧(
،ةيجوزلاةداعسللساسأك،يلئاعحبذمتيبلايفماقي
هداشرإبوبرلامامأةيلئاعلالكاشملالحودالوألاةيبرتو
الواذه،هتانسحىلعهلركشلاميدقتو،هتملكتاهيجوتو
.ةيلئاعلاوةيجوزلاةداعسلليرهوجويساسأكش

ًاصلخموًايدافعوسيبرلاتلبقوةديستددجت)٣٨(
ريغوةديدشتاداهطضااهجوزنمتلمحتدقو،اهل
:اهلأسواهترايزيفسوسقلادحأناكامموييفو.ةلمتحم
»؟ِكيلعوسقيوكجوزبضغيامدنعنيلعفتاذام«
رمذتيامدنعو.لوألانملضفأماعطلاوهطأ«:تباجأف
يعمملكتياملو.لوألانملمجأهبترأولزنملافظنأوكشيو
ذإينأهيرأنألواحأينإ.ةدوموفطللكبهبيجأةدشب
.»نسحأاّمأو،لضفأةجوزترص،ةيحيسمتحبصأ
مل،ًارارمهللاةملكمواقيذلاجوزلاكلذنأةجيتنلاتناكو
،هتجوزهبتماقيذلايلمعلاريشبتلامواقينأعطتسي
:باتكلالاق.قحلابًايحيسمراصوحيسمللهتايحملسف
لٱَناَكْنِإ«

ْ
لٱَنوُعيِطُيَالُضْعَب

ْ
ِءاَسِّـنلٱِةَريِسِبَنوُحَبْرُيَةَمِلَك

.)٣:١سرطب١(»ٍةَمِلَكِنوُدِب

هتجوزامأ،ًائداهًايقتًالجرجاوزألادحأناك)٣٩(
.بابسألاهفتألةدشبةمداخلارجزت،عابطلاةداحتناكف
اذإتناكو-ربصلالمعتستيكلةمداخلاعجشيناكف
امنيب،اهسفنىلعطخستوجيهتتًائيشتفلتأوأءانإترسك

هللاينزحتال«:اهللوقيورمألااهيلعنوهياهجوزناك
.»ضوعي

:هلتلاقف،اهئاكبرسنعاهلأسفيكبتاهآرموييفو
.»ددجتأنأتمزعدقو،كئودهوكفطلبينتبلغدقل«

!ةئداهوةعيدواهجوزلثمتراصوتددجتًالعفو

يفبرلارثؤيهللاعمجوزلابلقنوكيامدنع)٤٠(
فرحنياملنكل-نوعيطيفدالوألايفوعضختفةجوزلا
دالوألاىلعناطيشلارطيسيوتيبلامدهنيهللانعبلقلا
،روثينمروثيو،درمتينمدرمتيف،ةجوزلاىتحوتانبلاو
قباسىتحالوةطباريبمهطبرتال،ءاغوغطسويفينأكو
ءيشلكعضويىتحةناهملايتماركلرخآلاانأروثأف.ةفرعم
ناكمءانبألاذخأيوعوضخلاناكمةجوزلاذخأتف،هناكميف
.ربدملاوكرحملاسأرلاناكمتذخأانأنوكأوةعاطلا
رثكأرومألاكبترت:جتنتمعن؟ًائيشيتروثجتنتلهنكلو
ةلحرب،ًاوتقناخلاوجلااذهنمبورهلابروعشينليمتسيف
لاصتالالبسيسفنىلعقلغأنأبوأ،ةليوطةدملةديعب
.اهعمشيعأل)ةئيسلافورظلاينتمر(يتلاةعامجلاهذهب
لوقأوأ،ةيزعتلاضعبولواهيزعأيكليسفنلهلوقأاماذه
.ًاعوفرمناكيذلايسأرنزاوتظفحىلعلظألاذكه

اهبطبترأيتلاوهيفشيعأيذلاتيبلاناردجىتحو
تقوىلإتناكيتلاو،ةيلئاعلايتايحتايموزلنماهنأك
الىتحةئفادلاةبحملاتارايتظفحىلعيندعاستبيرق
،ناردجلاهذهىتح-جراخلايفةفصاعلاحايرلاعمبرستت
نموعدأواهيلعروثأف،طقاستياهضايبوققشتتتأدب
،اهتسوبعىلعىقبتاهنكلو،هناولأبةجهبلاناولأاهيلعيفضي
عد؟كتالصنيأوكباتكنيأ:لوقتىرخألايهاهنأكو
ىلإمالسلادوعيوأدهترومألاباذإو،هللاىلإعجرتسفنلا
.هارجم

ببسبيتجوزعمدتحأتنك:لضافألادحألاق)٤١(
فالخلالدبهنأانررقًاريخأو،رومألاضعبلوحفالتخالا
عفانلاىلإاندشريوهوبرلامامأانرومأعضننألادجلاو
لاجمكانهنوكيالٍذئدنعو،برلامامأأدهنف،رومألانم
امو،توصلاعفرالوةصاخلاءارآلابثبشتلاالوفالخلل
.ةقيرطلاهذهتحجندقو..ذفنييذلاوهفهببرلاانعنقي

دويامهنملكوسيسقلاىلإهتجوزولجرءاج)٤٢(
ىلعامكتبغرذفنأنأدعتسمينإ:امهباجأف،لاصفنإلا

يلاثملاتيبلاوجاوزلاجاوزلامايألوأعبارلالصفلا
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مويلكسدقملاباتكلانملصفةءارقبينادعتنأطرش
يفرظنأسٍذئدعبو،طقفنيعوبسأةدملكلذو،ةالصلاعم
ادوعينأىلعهطرشالبقدقوايضمف.امكنيبلصفلارمأ
نمًالصفنآرقياّرمتساو.امهلاهنّيعيتلاةدملادعبهيلإ
باتكلاأرقيوهولجرلادجوامموييفو.نايلصيوباتكلا
يفُقيِلَياَمَكَّـنُكِلاَجِرِلَنْعَضْخٱ،ُءاَسِّـنلٱاَهُتَّـيَأ«:لاوقالاهذه ِ
»َّـنِهْيَلَعًةاَسُقاوُنوُكَتَالَو،ْمُكَءاَسِناوُّبِحَأ،ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ.ِّـبَّـرلٱ
ًابحمتنكىتم«:هسفنيفلجرلالاقف)٣:١٨،١٩وك(
يسفنلذخآتنكو،رارمتسابيسفنتببحأدقل؟يتجوزل
»ًائطخمًاقحتنكدقل.أدرألااهيطعأوءايشألالضفأ
ةعضاخانأتنكىتم«:ةلئاقاهسفنعجارتيهتذخأو
.دانعلكبهلماعأورارمتسابهيلعدرمتأتنك؟يجوزل
مستبيامهنمدحاولاأدبمث.»ًادجةئطخمتنكدقلًاقح
.ءالووءانهناكوحفصناكوتافارتعاتناكو.رخآلل

ممتييكلال،سيسقلاىلإاعجروناعوبسألاىضمو
هجالعنألةيدههلامدقيللب،قالطلاولاصفنالاامهل
!حاجنلالكحجنهيفركفيذلا

درمتمامأنورئاحلاجاوزألااهيأ،ةمدهتملاتالئاعلااهتيأ
:نكجاوزأةوسقنمتابذعملاتاجوزلااهتيأ،مكتاجوز
ةداعسلااودجتةيلئاعلاةالصلااوسراموباتكلااوسردا
...مكتويبيفومكبولقيفرقتستومكيلإىعست

حبريفةبغارلاةسئايلاةرئاحلاكتقيدصليلوق)٤٣(
:ًاريثكتلشفوتلواحيتلاوحيسمللاهجوز

.كحئاصنوكتاظعبمويلالوطهيجعزتالوهيدقتنتال.١
نوكنامردقبًاظاعونوكننأانديريالحيسملانإ

يلصوحيسملانعًاليلقهعميملكت.ءانمأًادوهش
حورلاةوقبةبوحصمتاملكرشعنأ.هلجأنمًاريثك
يتلاتاملكلافالآنمعفنأةقيقدةدملسدقلا
.تاونسرشعيفاهنيددرت

هتافصيددعتالو،هاياطخنعنيرخآلايربختال.٢
باهذلانعهيعنمتالئل،هلجأنمةالصلادنعةئيسلا
ةسينكلالكنأعمسيذإ،فرصتلااذهبةسينكلل
نأنودهلجأنمةالصلايبلطا.ءيشلكهنعفرعت
.ليصافتلايركذت

تنكمكيلوقتال.تايرخألاجاوزأبكجوزينراقتال.٣
جوزبهذيامكةسينكلاىلإيعمبهذتنأىنمتأ
نيرسختوكجوزءاِيربكنيحرجتكلذبكنإ.ةنالف
:هليلوقوجوزنسحأهنأهيرعشأ.ةسدقملاةكرعملا

هيعفدا.»ةسينكللًاعمانبهذولرثكأةديعسنوكأ«
يديز،كلذبرعشينأنوديحورلامدقتلايفةبغرلل
.سفنلابةقثلاهيف

هنإ.فدهلاتسيليهفهتاداعلوحةجضيريثتال.٤
ةئيدرلاهتاداعنععلقيفوسو،ئطاخهنألئطخي
نأهعميلواحتنألبقًاذإ.حيسمللهبلقملسيامدنع
يذلاعوسيبرللهيدوقكبجعتالةداعنععنتمي
لب،يدجينلاذهف،هتاداعيبراحتال.ًامامتهصلخي
ىلعكبساحيلكئاطخأىلعبّقنينأاذههعفديامبر
نخدأينإ«:جوزلالاق.هبجعتاليتلاكتاداعضعب
امهيأف،سانلاةريسكسمتةنمؤملايتجوزنكلو،ًاقح
»؟رطخأ

مليننإ«:نيينيصلادحألاق.حيسمللقحيامكيشيع.٥
تاديسىدحإيفهتيأرلب،ًاقلطمليجنإلاعمسأ
هللاةملكيفعمسيامبنمؤينلكجوزنإ.»ةيرقلا
.ككولسوكتايحيفًامّسجمكلذىريامدنعالإ

تابغروتاياوهانملكل.كجوزتاياوهيفشتكا.٦
كجوزتاياوهنعيثحبا.اهققحينأبحيةيلخاد
بحيوهأ.برلاةمعنةرئاديفاهقيقحتيلواحو
تاعامتجايفةسينكلاىلإهيدوقنذإ؟ىقيسوملا
دحأنعًاباتكهبتكمىلعيكرتا؟حومطوهأ.مينرتلا
؟تالفحللبحموهأ.نيحجانلاءانمألاهللالاجر
هسفنصالخدجيسكانهو،ةسينكلاتالفحلهيذخ
.نيسيدقلاةرشعيف

نإ.نيرخآلاقيرطنعكجوزيحبرتنأيملعت.٧
،كدرفمبكجوزيحبرتنأنيعيطتستالتنك
فشتكيمهترشاعمبونينمؤملابفرعتلاىلعهيدعاس
.كعمبرلا.هسفنفشتكيمث،ناميإلاةايحمهيف

ةيجوزلاةداعسلاسسأسماخلالصفلا

لماكلاءالولا

نأ:ءامكحلاخيراتيفيطفقلانيدلالامجركذ)٤٤(
بيبطلاعوشيتخبنبسيجروجللاقروصنملارفعجابأ
لاقف»يتذمالت«:باجأ»؟انهكمدخينم«:ريهشلا
ةجوزيل«:لاقف»ةأرماكلسيلهنأتعمس«:روصنملا
فرصنامث.»اهناكمنمضوهنلاىلعردقتالةفيعضةريبك
ناسحلاتايمورلايراوجلانمراتخينأهمداخرمأو،روصنملا
لعفف.رانيدفالآةثالثعمسيجروجىلإنهلمحيوًاثالث
امبهذيملتهفرعهلزنمىلإسيجروجفرصنااملف.كلذ
ذيملتاي«:همداخللاقونهرمأركنأف.يراوجلاهارأوىرج

يلاثملاتيبلاوجاوزلاةيجوزلاةداعسلاسسأسماخلالصفلا
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نأتدرأأ؟يلزنمىلإءالؤهتلخدأاذامل،ناطيشلا
بكرمث.»نهبحاصىلإنهدروضما؟ينسجنت
نهدرو،ةفيلخلارادىلإيراوجلاعمهذيملتهعموسيجروج
:هلأسوهرضحأروصنملاىلإربخلالصواملف.مداخلاىلإ
نأزوجيال«:سيجروجباجأ»؟يراوجلاتددراذامل«
الىراصنلارشعمنحناننأل،يلزنميفءالؤهلثمنوكي
الفةيحةأرملاتمادامو.ةدحاوةأرمانمرثكأبجوزتن
اهنعىضرننلوانبحوانءالووانبلقاهيطعن.اهريغذخأن
.ًاماركإهلدادزاوةبيطلاحورلاهذهبةفيلخلابجعأف.»ًاليدب
هيلإجرخو،ةفايضلارادىلإهلمحبروصنملارمأضرماملو
ىلإعجرينأبيبطلاهنمبلطف،هلاحنعلأسيلًايشام
فالآةرشعبهلصووهزيهجتبرمأف،هئابآعمنفديلهدلب
!!رانيد

عوضخو،ةبحم

نأل،لجرللعوضخلاوهمئادلاةجوزلابجاونإ)٤٥(
اذهو.هجويودوقيلبطلستيالسأرلاوةأرملاسأرلجرلا
امك.ءيشلكيفوهذإًالماشنوكينأيغبنيعوضخلا
اذهمتيو.حيسمللةسينكلاعوضخبلثمتينأيغبني
ملٱاَّـمَأ«لالجالاومارتحالابًايلمععوضخلا

لَفُةَأْرَْ
ْ
»اَهَلُجَرْبَهَت

بيصتيتلارارضألاوراطخألاّرسو.)٥:٣٣سسفأ(
.ريدقتلاوءالولااذهنعةأرملادْعُبنميتأتعمتجملا

الاهتاذيفةبحملانأىلع.ةبحملاهبجاونمفلجرلاامأ
درجمدنعفقيالسلوبلوسرلانكل،ةيصوىلإجاتحت
امدنعو،ةبيجعلاةلذابلاحيسملاةبحمىلإاهبيقتريلبةبحملا
.ءيشلكاهعمدجويةبحملادجوت

باتكيفدروفسكأةعماجبسيولذاتسألاركذ)٤٦(
:يليام»يحيسملاكولسلابادآ«

،اهجوزعيطتنأجاوزلاةطباريفةيحيسملاةجوزلادهعتت
مهضعبريثيانهو.»سأرلا«وهيحيسملاجاوزلايفلجرلاو
:نيلاؤسنهضعبحصألاىلعوأ

؟ةاواسمنوكتالاذاملو؟سأرلااذهاذامل-١

:وهباوجلاو..سأرلاوهلجرلانوكياذاملو-٢

ةقالعجاوزلانأبةركفلانعةئشانسأرىلإةجاحلانإ.١
جوزلانيبًامئاققافولامادامًاعبطو،ةتباثةميدتسم

.سأرلاوهنميفريكفتلاوثدحتلللاجمالفةجوزلاو
جاوزلكيفهوجرنيذلايعيبطلاعضولاوهاذهو
؟ثدحييذلاامف،قاقشعقواذإنكلو.يحيسم
يدولاباتعلابهتلازإلدهجلالذبوهيعيبطلاءيشلا
اذهلكالعفامهنأضرفاذإنكلو.لقاعلامالكلاو
ال؟كلذدعبهنالعفييذلاامف،قافتاىلإالصيملو
ًافلؤمًاسلجمنأل،تاوصألاةيبلغأبعازنلاةيوستنكمي
ثدحييذلانأكشال.هيفةيبلغأالطقفنينثانم
:نيرمأدحأوه
امإو،هليبسلاحلامهنملكبهذيوالصفنينأامإف
ةطبارجاوزلامادامو.لصفلالوقلاامهدحألنوكينأ
رخآيفنيفرطلادحألنوكينأدبالف،ةميدتسم
ةئيهةيأشيعتنلو،ةرسألاةسايسريرقتقح،رمألا
فرشتامةطلسواهمكحيروتسدنودبةميدتسم
.اهيلع

؟لجرلانوكياذاملفسأرللةرورضكانهتناكنإو.٢
تناكاذإاهلجرىلعرطيستنلاهتاذةأرملانأدقتعأ
ريغءيشجاوزألاىلعتاجوزلاةطلسنإف،هبحت
ةأرملالب،اهاضرتالةميكحلاةلقاعلاةأرملاو.يعيبط
يذلالجرلارقتحتوفقوملااذهنملجختةماعةفصب
.هلًاسأريهنوكت

ىلعةجوزلاوجوزلاناكنإ«:ماهارجيلبسقلالوقيو
ةرادإلاوبيترتلارومأيفهنأالإ،رومألالكيفةاواسملامدق
هذهيفحيرصباتكلاو.ةأرملاسأرلجرلانوكيةلئاعلايف
نممكنكلو..ايؤرللنيوكتلانمهئازجألكيفةطقنلا
رودبنمقيذإعاضوألانبلقيةيحيسملاتالئاعلايفءاسن
.»لاجرلا

ةأرملاةنيز

ةيجراخلاةنيزلاتسيلةأرملاةنيزنإباتكلالوقي)٤٧(
بايثلاوأئلآللاوبهذلابيلحتلاوأرعشلارفضنم
لٱِحوُّرلٱَةَنيِز«لب،ةمخفلا

ْ
هلٱِعيِدَو

َْ
ِهللاٱَماَّـدُقَوُهيِذَّـلٱ،ِئِدا

ينابايبتاكهددراماذهو.)٣:٤سرطب١(»ِنَمَّـثلٱُريِثَك
نأباهبلاطو،فطللاوملحلاوةعاطلابىلحتتنأبةاتفلاحصن
اهعبطيفةثونأ-١:ءيشلكيفةقيقرةثونأاهيدلنوكي
ظافلألاريختت،اهتغليفةثونأ-٢.عوضخلاوعضاوتلابةجوزمم
بنجتومالكلايفةغلابملاضفرعم،ةبسانملاتاملكلاو
مزلتو،طقفةجاحلادنعملكتتنأو.ةيبانلاتارابعلا
جربتلابّنجتب،اهمادنهيفةثونأ-٣.كلذريغيفتمصلا
ةكايحك،اهتاياوهيفةثونأ-٤.عيفرلاقوذلابكسمتلاعم

يلاثملاتيبلاوجاوزلاةيجوزلاةداعسلاسسأسماخلالصفلا
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عمةقفتملاةءارقلايفةثونأ-٥.ماعطلايهطوسبالملا
بتكلابنجتعم،سندلكنعةديعبلاوةيماسلابادآلا
.بادآلاحرجتيتلاةصيخرلا

:روهشملايكيرمألاظعاولاماهارجيلبلاق)٤٨(
،كلزنميفةنيزلاتاودأنمةادأوأةبعلةجوزلاتسيل«
الأبجيكلذل.ةايحلارومألكيفكتايحةكيرشاهنكلو
كتاعورشماهيلعضرعالب.اهنعاهيفخترارسأبظفتحت
امدنعف،ذاوشةدعاقلكلنأىريرخآنكل.»اهيفاهشقانو
عمتسيفةقثعضومنوكتنألةقحتسمةجوزلانوكتال
ملٱِنَعَكِمَفَباَوْبَأْظَفْحٱ«:يهلإلالوقللجوزلا

يفِةَعِجَطْضُْ ِ
.)٧:٥اخيم(»َكِنْضِح

نماهجوزبحتاهنإ:لوقتتاجوزلاىدحإتناك)٤٩(
ىلعاهرودبيهلمعتف،اهردقيواهبحيهنألاهبلقلك
ىلعةناتمةقثلاديزياذهو.ةوقنمتيتوُأاملكبهداعسإ
..دجمأوىمسأةيعيبطةحارصسوفنلايفدلويو،مايألارم
اهجوزتافتلاقحتسياماهيفدجوتنأةجوزلادهتجتلطقف
.هريدقتوهمامتهاو

ةحارصلاوةقثلا

:ةكرابملاامهجئاتننيجوزلانيبةحارصلاوةقثلل)٥٠(
مدع-٢مايألايلاوتىلعنينثالانيبةبحملادايدزانم-١
رخآللامهنمدحاولانامئتسا-٣ءاثبخلاةاشوللةرغثحتف
ذاختا-٥امهيبلقىلإكشلاقُّرطتمدع-٤ءيشلكىلع
-٦رهدلابئاصمىلعًاناوعموًاقيدصرخآلاامهنملك
،امهنيبيبلقلامالسلاةدايس-٧ًاعمةايحلاتارسممساقت
.ةحيحصلاةداعسلاو

نيبةحارصلامدعجاوزلاتافآنم:مهدحألاق)٥١(
اذهو.هدنعامبرخآلليضفيالامهنمالكنإو،نيجوزلا
نأردجألاو.داقتنالاونونظلاوسجوتلاوكشلارثكيام
فطللاحوربهتاداقتناوأهتابغربرخآللامهنملكيضفي
ةئيسلاراكفألايضقنتةحارصلالامعتسابو.يحيسملا
.نيجوزلانيبةقادصلامئاعددطوتتو

بابسألنيجوزلانيبةحارصلاوةقثلالطعتتدق)٥٢(
-٢رواشتلامدعورخآلانعدحاولارومألانامتك-١:اهنم
ةيجوزلاةايحلافعض-٣نينثالانيبةاشولاضعبلوخد
-٥نينثالايفوأامهدحأةايحيفبلقتلاضعبدوجو-٤
ةمكحلامدع-٦رخآلاكيرشلانمرثكأرخآقيدصتلليملا

نماهرمأيفكوكشمءايشألمع-٧تافرصتلاضعبيف
.نينثالانموأامهدحأ

نواعتلا

وههنميسيئرلاضرغلاوجاوزلليباتكلاعضولانإ)٥٣(
ُهَلَعَنْصَأَف،ُهَدْحَوُمَدآَنوُكَيْنَأًادِّـيَجَسْيَل«:هللاهلاقام
ناكيرشلانواعتينأدصقذإ.)٢:١٨نيوكت(»َُهريِظَنًانيِعُم
نأ:حيسملانوناقبالمعينأو،ءارضلاوءاّرسلايفًاعم
يكلماودلاىلعئكتييذلاسيلومدخينموهمظعألا
ٍضْعَبَلاَقْثَأْمُكُضْعَباوُلِْمحِا«:باتكلالاق.هريغهمدخي
ملٱَسوُماَناوُمِّـمَتاَذَكٰهَو

ّحصنإو.)٦:٢ةيطالغ(ِ»حيِسَْ
.نيكيرشلانيبةيجوزلاةايحللمزلأوهف،ةماعاذه

ىرعتقثوتىتمف،ةقادصلابالإنواعتالهنأكشالو
هجولاىلعًاعمامهنواعتنكمأنيجوزلانيبةقادصلا
نالوحينيذللانيجوزللىبوط«:مهدحألاقدقو.حيحصلا
مظعأيفةقادصلاو،ةقادصلاىلإرخآللدحاولاامهبح
.»مايألاىدمىلعقمعتتورمتستةقادص-اهيناعمقمعأو

نأوهةلئاعلاولزنملانيبقرفلانإ«:مهدحألاق)٥٤(
داحتاوهفيناثلاامأ،بوطلاوةراجحلانيبداحتاوهلوألا
داحتالااذهأدبيو.هتجوزعمجوزلابلق-بولقلانيب
.»سدقملاجاوزلاطابربناطبتريامدنعسدقملا

نلفنانثاباحتينيح«:ناسابوميديجلاق)٥٥(
ًامئادبحملايطعي.ءاطعلاوحنملانمرثكأءيشامهدعسي
،كلمياملكوهمسجوهتايحوهراكفأيطعي:ءيشلك
رثكأبوبحملايطعيلءيشلكبرطاخيو،هتذلوحنملابرعشيو
.»رثكأو

:نيجوزلابطاخيعامتجالالاجردحألاق)٥٦(
نأامك.امكلصفنكميالصقملايرطشكًاعمامكنإ«
نيذهنيبلخدينمو،رخآلانعينغتسيالامهنمًالك
»عَطقُينيقشلا

نيبةقادصلاونواعتلالامهإجالعلقرطلاضعب)٥٧(
.نيجوزلا

تلطعيتلابابسألاناجوزلاسرديل-١:مهدحألاق
،عضاوتبهئطخبامهنمٌلكّرِقُيل-٢امهنيبنواعتلاوةقادصلا
لكفرعيلو،يلاعتلاوءايربكلادوجولجالعلارذعتالإو
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سكعلابسيلومظعألاوهففارتعالابأدبينمنأامهنم
يفءانبلانواعتلايفوةيلمعلاةقادصلايفنانثالاأدبيل-٣
ةلأسملااذخأيلرومألانمرمألوحافلتخااذإ-٤لاحلا
مهفلاةدايزلنمزللةلأسملااكرتيو،فطللابعانقإلابوةلوهسب
قيدصىلإنانثالامكتحيلنكمأاذإو-٥عانقإلامتيملاذإ
نوظفحينمموهبناقثينيدلالاجرنملجرلوأنيفرطلل
نعةعرقلاءارجإىلإضعبلامكتحيدقو-٦سانلارارسأ
هذهناغيستسينانثالاناكاذإهيفنافلتخييذلارمألا
.ةقيرطلا

ربـصـلاوفـطللاتـاـفصنإ:مـهدـحألـاق)٥٨(
.اهلمعلهسيواهنّيليتالآللمحشلاكيه،لامتحالاو
محشبمحشتملنإةيجوزلاةايحلاةلجعريستالاذكهو
.ةيماسلاتافصلاهذه

اهترادإبعصيو،ةجعزمًاتاوصأثدحتةلآلانأامكو
ثدحت،ةيجوزلاةايحلاةنيكاملثدحتاذكه،ميحشتنودب
!مدقتلانعفقوتتولطعتتلبًاجاعزإوًاحايصوًابخص

فطاوعلانعريبعتلا

رثكأذنمجوزتميننإ«لامعألالاجردحألاق)٥٩(
رمعلااذهلالخيتجوزلتمستبااملقوماوعأةينامثنم
نمًءادتباتارابععضبنمرثكأاهتثدحاملقلب،ليوطلا
ىلإًادصاقتيبلارداغأىتحاهيفوحصأيتلاةعاسلا
املف!مّهجتملاسوبعلالجرلللثمأوسأتنكدقل.يلمع
.يتجوزعمماستبالابرجأنأتركفمستبأنأتدصق
ةآرملامامأيرعشطشمأانأامنيب،يلاتلاحابصلايفف
مويلاوحمتسكنإ!عمسايسفنلتلقويتروصىلإتعلطت
أدبتسو،ًامئادمستبتس،كتنحسىلعميخملاسوبعلااذه
ماعطلوانتلةدئاملاىلعتسلجاملف.»ةظحللاووتلايف
ايريخلاحابص«:تاملكلاهذهبيتجوزُتيّيحراطفإلا
!تلهُذدقفيهامأ.كلذلوقأانأوتمستباو»يتزيزع
ىلعةيحتلاهذهينمرظتنتنأاهتدعوفتعرسأينكلو
نيرهشلالالخانتيبلديدجلافقوملااذهبلجدقو.ماودلا
!هلكيضاملاماعلالالخاهلثمقذنملةداعسنييضاملا

ريخلابرشلادر

نضرعيامًاريثكتايحيسملاتاجوزلاتناك)٦٠(
سيدقلامُأ»اكينوم«ةسيدقلاىلعنهجاوزأعمنهلاوحأ
شيعتفيكنبجعيو،نهباصماهلنيكشيو،سونيطسغأ

هبضغوهتسارشبروهشمهنأعم،مالسوةحارباهجوزعم
ينإف،بضغودتحااذإهنإ«:لوقلابنهبيجتتناكف،ديدشلا
ءانثأيفةالصلابلغشنأامًاريثكلب،ًاماتًاتوكستكسأ
أدهيوهبضغنكسيةروصلاهذهىلعو،هطخسوهجايه
هتلمتسادقينأىتحمالسوبحبهعمشيعأف،هبارطضا
لب،ةحاربنكلاجرونشعتكلذلثمنلعفاف.ةيحيسملاىلإ
.»نكلاجرونكسفنأنسدقت

هلأسف،يقتخيشعمثداحتيلضافألادحأناك)٦١(
ًارتوباصألاؤسلانأكو،ةقيقدتمصف،هديدجتببسنع
عومدلاتلاسدقوديدشرثأتبباجأو،هسفنيفًاساسح
،نينسةدعبيلبقهللاىلإيتجوزتءاجدقل«:هينيعنم
الإَّـيلعدرتملاهنأريغ،اهنيدببسباهيلإتأسأواهتدهطضاف
يتحارنمديزتلاهمامتهارارمتسابرهظتتناكو.ةقفشلاب
نمملأنمهتيقلاملكعمبيطلااهكولسناكف.يتداعسو
ىلإتيكبتلاماهسلسرأاملوأوهاهليتلماعمءوس
.»يسفن

نيبنوكيامقيلأوهءالولانإ:مهدحألاق)٦٢(
صلخييذلااذنمهنأل.ةسدقملاةجيزلاةايحيفنيكيرشلا
همأوهابأكرتيهنإباتكلاهنعلاقيذلا،جوزللةينلا

اهتاوخأواهمأواهابأتكرتدقهلجأليذلانمو؟اهلجأل
؟هلوهعمنوكتلاهبراقأو

رخآللًاصلخمامهنمٌلكنوكينأهللامامأادعودقل
بردلااذهىلعو..ةايحلايفهتدناسموهتداعسىلعًالماع
رهاظلذبيفو،رباصءالويفٌلكو.امُدُقاريسينأبجي
...ةياهنلاىلإ

ةيجوزلاةبحملا

كانه«:هلوقبجاوزلايفةبحملاءامكحلادحأحضو)٦٣(
امبلطييذلا،بذاكلابحلا)١(بحلانمعاونأةثالث
جراخءاسنلاوءايربكلاوبهذلاناسنإلابحيامك،هسفنل
بحكيعيبطلابحلاكانهو)٢(هللااهمسريتلادودحلا
يجوزلابحلالكلاقوفو)٣(هتخألخألاوهنبالدلاولا
رخآلاكيرشلاالإبلطيالوءيشلكىلعبلغتييذلا
لب،كتضفالوكبهذال،كلوهامبلطأالانأ:لوقيف
بحلانمعونلااذهو!الفالإولكلابلطأو،تنأكبلطأ
بحلاناكلطقسدقمدآنكيملولو.هلكبوبحملابلطي
نآلايجوزلابحلانكلو،دوجولايفامسدقأيجوزلا
.»هيفلخدتيتاذلابحنأل،يغبنيامكًايقنسيل
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يفارتلجنإيفاورهظنيذلانويناتيرويبلاددشدق)٦٤(
،ديدشلاينيدلاقيقدتلاةرورضىلعرشعسداسلانرقلا
امهئالونعامهضعبلامهءالوامدقيالأبجينيجوزلانأب
ليوموركبتكدقف!مانصأةدابعاذهربتعاالإو،حيسملل
ال«:لوقياهجاوزرثأىلع،هتنبالروهشملالوألامهميعز
لكشيأبحيسمللكبحنمللقيكجوزلكبحيعدت
،حيسملابههّبشتىدموهكبذتجيامرثكأنإ.لاكشألانم
.»ًالوأهيلإكبذتجينأبجياميههيفحيسملاةروصف

اي«:لوقيهتبيطخىلإنويناتيرويبلادحأبتكدقو
نمءامسللهتيطعأوقبسدقينأليبلقكيطعأاليتمامح
سيلهنأقثاوانأو،ينعدخيبلقنكيملام،ليوطنمز
ءامسلاحمستيذلابحلانكلو.ملاعلااذهيفدحأكلم
.»كدحوكلهمدقأناسنإلهمدقأنأبيل

سدقملاباتكلاهلوقيامسداسلالصفلا
جاوزلانع

:١٣نييناربع(»ٍدِحاَوِّـلُكَدْنِعًامَّـرَكُمُجاَوِّـزلٱِنُكَيِل«
٤(.

،ُهَدْحَوُمَدآَنوُكَيْنَأًادِّـيَجَسْيَل:ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلاَقَو«
َمَدآَىلَعًاتاَبُسُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَعَقْوَأَف...َُهريِظَنًانيِعُمُهَلَعَنْصَأَف
ألَمَوِهِعَالْضَأْنِمًةَدِحاَوَذَخَأَف،َماَنَف

َ
ىَنَبَو.ًاْمَحلاََهناَكَم

لِّـضلٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱ
ْ
َىلِإاَهََرضْحَأَوًةَأَرْمٱَمَدآْنِماَهَذَخَأيِتَّـلٱَع

ْنِمٌْمَحلَويِماَظِعْنِمٌمْظَعَنآلٱِهِذٰه:ُمَدآَلاَقَف.َمَدآ
:٢نيوكت(»ْتَذِخُأٍءِرْمٱِنِماََّـهنَألًةَأَرْمٱىَعْدُتِهِذٰه.يِْمَحل
.)٢٣-٢١و١٨

ملٱِنوُدْنِمَسْيَلَلُجَّـرلٱَّـنَأَْريَغ«
ملٱَالَو،ِةَأْرَْ

ِنوُدْنِمُةَأْرَْ
يفِلُجَّـرلٱ ملٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل.ِّـبَّـرلٱِ

اَذَكٰه،ِلُجَّـرلٱَنِمَيِهَةَأْرَْ
ملٱِبَوُهًاضْيَأُلُجَّـرلٱ

»ِهللاٱَنِمَيِهِءاَيْشَألٱَعيَِمجَّـنِكٰلَو.ِةَأْرَْ
.)١١:١١،١٢وك١(

َنِمَقَلَخيِذَّـلٱَّـنَأْمُتْأَرَقاَمَأ:مهللاقوعوسيَباَجَأَف«
لٱ
ْ
ُُكْرتَياَذٰهِلْجَأْنِم:َلاَقَو؟ىَثْنُأَوًارَكَذاَمُهَقَلَخِءْدَب
لَيَوُهَّـمُأَوُهاَبَأُلُجَّـرلٱ

ْ
ًادَسَجِناَنْثٱلٱُنوُكَيَو،ِهِتَأَرْمٱِبُقِصَت

.)١٩:٤،٥ىتم(»ًادِحاَو

لاثمأ(»ِّـبَّـرلٱَنِمىًضِرُلاَنَيَوًاْريَخُِدَجيًةَجْوَزُِدَجيْنَم«
١٨:٢٣(.

ملٱَّـبَحَأاَمَكْمُكَءاَسِناوُّبِحَأ،ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«
ًاضْيَأُحيِسَْ

لٱ
ْ
اَهاَّـيِإًارِّـهَطُم،اَهَسِّـدَقُيْيَكِل،اَهِلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَوَةَسيِنَك
ملٱِلْسَغِب

لٱِبِءاَْ
ْ
َال،ًةَديَِجمًةَسيِنَكِهِسْفَنِلاَهَِرضُْحيْيَكِل،ِةَمِلَك

ُنوُكَتْلَب،َكِلٰذِلْثِمْنِمٌْءَيشْوَأَنْضَغَالَواَهيِفَسَنَد
اوُِّبُحيْنَأِلاَجِّـرلٱَىلَعُِبَجيَكِلٰذَك.ٍبْيَعَالِبَوًةَسَّـدَقُم
َْملُهَّـنِإَف.ُهَسْفَنُِّبُحيُهَتَأَرْمٱُِّبُحيْنَم.ْمِهِداَسْجَأَكْمُهَءاَسِن
ًاضْيَأُّبَّـرلٱاَمَك،ِهيِّـبَرُيَوُهُتوُقَيْلَبُّطَقُهَدَسَجٌدَحَأْضِغْبُي
لِل
ْ

اَذٰه.ِهِماَظِعْنِمَوِهِْمَحلْنِم،ِهِمْسِجُءاَضْعَأاَنَّـنَأل.ِةَسيِنَك
ملٱِوْحَنْنِمُلوُقَأاَنَأيِنَّـنِكٰلَو،ٌميِظَعُِّّـرسلٱ

لٱَوِحيِسَْ
ْ
.ِةَسيِنَك

لَف،ُداَرْفَألٱُمُتْنَأاَّـمَأَو
ْ
،ِهِسْفَنَكاَذَكٰهُهَتَأَرْمٱٍدِحاَوُّلُكَّـبِحُي

ملٱاَّـمَأَو
لَفُةَأْرَْ

ْ
.)٣٠،٣٢،٣٣-٥:٢٥سسفأ(»اَهَلُجَرْبَهَت

لٱِبَسَحِبَنيِنِكاَساوُنوُكُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأْمُكِلٰذَك«
ْ
طِف

ْ
َعَمِةَن

لٱَكًةَماَرَكَّـنُهاَّـيِإَنيِطْعُم،ِفَعْضَألٱَكِّـيِئاَسِّـنلٱِءاَنِإلٱ
ْ
ِتاَثِراَو

حلٱَةَمْعِنْمُكَعَمًاضْيَأ
ْ
سرطب١(»ْمُكُتاَوَلَصَقاَعُتَالْيَكِل،ِةاََي

٣:٧(.

يفُلاَجِّـرلٱَِّـيلَصُيْنَأُديِرُأَف« َيِداَيَأَنيِعِفاَرٍناَكَمِّـلُكِ
َّـنِّـيَزُيَءاَسِّـنلٱَّـنَأَكِلٰذَكَو.ٍلاَدِجَالَوٍبَضَغِنوُدِب،ًةَرِهاَط
هتاَوَذ حلٱِساَبِلِبَّـِنِ

ْ
ٍبَهَذْوَأَرِئاَفَضِبَال،ٍلُّقَعَتَوٍعَرَوَعَمِةَمْشِ

ٍءاَسِنِبُقيِلَياَمَكْلَب،ِنَمَّـثلٱَِةريِثَكَسِبَالَمْوَأَئِلَآلْوَأ
ِحلاَصٍلاَمْعَأِبِهللاٱىَوْقَتِبٍتاَدِهاَعَتُم

َ
-٢:٨سواثوميت١(»ٍة

١٠(.

َلُجَّـرلٱَّـنَأل،ِّـبَّـرلِلاَمَكَّـنُكِلاَجِرِلَنْعَضْخٱُءاَسِّـنلٱاَُّهيَأ«
ملٱُسْأَرَوُه

ملٱَّـنَأاَمَكِةَأْرَْ
لٱُسْأَرًاضْيَأَحيِسَْ

ْ
َوُهَو،ِةَسيِنَك

لَُخم
ِّـ

جلٱُص
ْ

َختاَمَكْنِكٰلَو.ِدََس
ْ

لٱُعَض
ْ
لِلُةَسيِنَك

ْ
َكِلٰذَكِ،حيِسَم

يفَّـنِِهلاَجِرِلُءاَسِّـنلٱ .)٢٤-٥:٢٢سسفأ(»ٍْءَيشِّـلُكِ

ىَّـتَح،َّـنُكِلاَجِرِلٍتاَعِضاَخَّـنُكُءاَسِّـنلٱاَهُتَّـيَأَّـنُكِلٰذَك«
لٱَناَكْنِإَو

ْ
لٱَنوُعيِطُيَالُضْعَب

ْ
ِءاَسِّـنلٱِةَريِسِبَنوُحَبْرُي،َةَمِلَك

ْنُكَتَالَو.ٍفْوَخِبَةَرِهاَّـطلٱَّـنُكَتَريِسَنيِظِحَالُم،ٍةَمِلَكِنوُدِب
خلٱَةَنيِّـزلٱَّـنُكُتَنيِز

ْ
ِبَهَّـذلٱِبِّـيلَحَّـتلٱَوِرْعَّـشلٱِرْفَضْنِمَةَّـيِجِرَا

لٱَناَسْنِإْلَب،ِباَيِّـثلٱِسْبِلَو
ْ
لَق
ْ

خلٱِب
ْ
يفَّـيَِف لٱِ

ْ
لٱِةَميِدَع

ْ
،ِداَسَف

لٱِحوُّرلٱَةَنيِز
ْ
هلٱِعيِدَو

َْ
.ِنَمَّـثلٱُريِثَكِهللاٱَماَّـدُقَوُهيِذَّـلٱ،ِئِدا

لٱُءاَسِّـنلٱًاميِدَقْتَناَكاَذَكٰهُهَّـنِإَف
ْ
ملٱًاضْيَأُتاَسيِّـدِق

ُتَالِّـكَوَتُْ
ْتَناَكاَمَك،َّـنِِهلاَجِرِلٍتاَعِضاَخَّـنُهَسُفْنَأَّـنِّـيَزُي،ِهللاٱَىلَع
،اَهَدَالْوَأَّـنُتِْرصيِتَّـلٱ.اَهَدِّـيَسُهاَّـيِإًةَيِعاَدَميِهاَرْبِإُعيِطُتُةَراَس
لٱًافْوَخٍتاَفِئاَخَْريَغَو،ًاْريَخٍتاَعِناَص

ْ
-٣:١سرطب١(»َةَّـتَب

٦(.
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باوجلاؤسلكل

باتكلاتايآلانحرشبفتكتملنإ،زيزعلائراقلااهيأ
،كتلئاعيفوأجاوزلالوحلاؤسكلغشيوأامامتسدقملا
وأكتلكشمانلبتكاف،انههيلعيحورلاباوجلادجتملو
ءوضىلعكبيجننأنودعتسمنحنو.ةحارصبكتيضق
.صالخإوةنامأبسدقملاليجنإلا

يلاثملاتيبلاوجاوزلاباتكةقباسم

،زيزعلائراقلااهيأ

بواجتنأعيطتستباتكلااذهةءارقيفتقّمعتنإ
كللسرننأنودعتسمنحن.ةلوهسبةيلاتلاةلئسألاىلع
بتكتنأَسنتال.كداهتجاىلعةزئاجةيحورلاانبتكدحأ
سيلو،فورظملالخادحوضوبونيلماككناونعوكمسا
.طقفيجراخلافورظملاىلع

؟جاوزلاوهام.١
.بابسأةسمخركذا؟جاوزلاهللامظناذامل.٢
؟)فتاهلا(نوفيلتلا»لبماهارج«عرتخااذامل.٣
ةأرماودحاولجرلجاوزلانوكينأهللاعّرشاذامل.٤

؟ةدحاو
؟نمؤمريغكيرشبنمؤملاجاوزةيحيسملاضفرتاذامل.٥
لوألااهجوزلةجوزلاعوجرىسومةعيرشتضفراذامل.٦

؟هنماهقالطدعب
راتخينألبقتارمعبسناسنإلاركفينأبجياذامل.٧

؟ةايحلاكيرش
.كتباجإحرشا؟هللانمجاوزلكله.٨
يفوسوركاجناجاهركذيتلاتافصلايهام.٩

؟اهبّترفيكوةجوزلا
لوبقلبقاهسفنلةباشلاهلأستنأبجييذلاام.١٠

؟اهتايحكيرش
رفسبسحب،هللادنعنمةنّيعملاةجوزلاتءاجفيك.١١

.٢٤نيوكتلا
؟ةريصقةبطخلاةرتفنوكتالنأبجياذامل.١٢
.نيبيطخلاقفاوتفاشتكالةمزالةلئسأةعبسركذا.١٣
؟ةبطخلاكفةلاحيففرصتلانوكينأبجياذام.١٤
ةجوزلاةريغوأ،هتجوزىلعجوزلاةريغجالعوهام.١٥

؟اهجوزىلع
؟هترورضيهامو،يلئاعلاحبذملاوهام.١٦

اهجوزحبرديرتيتلاةجوزللحئاصنعبسمِّـدق.١٧
.حيسملل
يبأةفيلخلاةيدهبعوشيتخبنبسيجروجلعفاذام.١٨

؟ةيدهلاكلتنأشبةفيلخلللاقاذامو؟روصنملارفعج
؟ةفيلخلالعفدرناكاذامو

سأرلجرلانأةركفلماهارجيلبسقلاحرشوهام.١٩
؟ةأرملا
؟ةلئاعلاولزنملانيبقرفلاوهام.٢٠
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