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هللاوةلئاعلا:لوألالصفلا

ةاونوهف،ضرألاىلعةسسؤممهأوهتيبلاوأجاوزلا
نوكيامكهنأاذهىنعمو.ةلودلاموقتهيلعو،عمتجملا
ناهربوهحلاصلاعمتجملاف،عمتجملانوكياذكهتيبلا
دسافلاتيبلاناهربوهدسافلاعمتجملاو،حلاصلاتيبلا
.ككفملاو

رداصمنمةلئاعلاوجاوزلانعمهميهافمنوريثكلاذخأ
نممهضعباهذخأدقف،ةيوتلمتافسلفوئدابموةطولغم
مهضعبو،ةزفلتلانمرخآلامهضعبو،ةيئامنيسلامالفألا
ـةصــيخرـلاتـاعـوـبطـملاوبــتكـلاوتالـجـملانـمثـلـاـثلا
امكهللاةملكوهفحيحصلاردصملاامأ!ةيقالخأاللا
.سدقملاباتكلايفتءاج

همَّـدقوهَّـنسوهمسريذلاوه.هللانمبيترتبوهجاوزلا
هعضاووجاوزلاسدنهموههللا.هتداعسوهريخلناسنإلل
،ةيريجأتةيقافتاالو،ةيراجتةقفصسيلجاوزلاف!هردصمو
.ةايحلاىدمموديسانلاوهللامامأسدقمطابروهلب
امسومانلابةطبترمةأرملانأسدقملاباتكلايفأرقناذهل
همأوهابأكرتيلجرلانأًاضيأأرقنو...ًايحاهلجرماد
امهقرفينأىلإموديقاصتلالااذهو.هتأرمابقصتليو
.توملا

لجرنيبال،ةدحاوةأرماودحاولجرنيبوهجاوزلا
ةأرمإنيبوأ،رخآولجرنيبالو،ءاسنةدعودحاو
ىلعجورخاهنألعيظفرشيهلئادبلاهذهف.ىرخأو
مدآنمو،مدآوهًادحاوًالجرءدبلايفقلخهللااف.هتدعاق
نإهللاةملكلوقتاذهلو.ءاوحيهةدحاوةأرماعنص
الو،هتبحاصبال،هتأرمابقصتليوهمأوهابأكرتيلجرلا
بيترتلااذهفلاخينمو.لمعلايفهتليمزوأهراجةجوزب
نأل،هبضغوهللاةنونيدلهسفنضرعيو،هللابيترتفلاخي
.هللامهنيديسةانزلاونيرهاعلا

يفساسألايفوهلهألاونيدلاولانعلاصفنالااذهو
ًايفارغجًالاصفناًانايحأنوكيدقو،ركفلاوةفطاعلازيح
نايسنينعياللاصفنالاوأكرتلااذهنأريغ.ًايدسج
لالقتساوررحتوهلب،مهتدناسمومهماركإمدعوألهألا
نعنالوؤسملاامهامهدحوناسورعلاف.ةرادإلاوةيلوؤسملايف
لخدتينأريبكناكمبأطخلانمو،ديدجلاامهتيبةرادإ

ادبولويرورضلاصفنالاف.امهنوؤشيفتاومحلاوءامحألا
.سرعلاموييفعومدلابًابوحصموًابعص

ةسادقلاىلإةوعد:يناثلالصفلا

ريغلاةريغصلاتارارقلابنوحشمانتايحيفمويلك
تارارقكانهنأالإ.انتايحىلعاهلريثأتاليتلاةلماكتملا
ىتحلصتدقو،ةمداقنينسلانتايحىلعرثؤتةيمهأرثكأ
قحتلأسله:ًالثمتارارقلاهذهنمو.انتافومويىلإ
؟ةيوناثلاةساردلادعبةفيظوىلعلصحأسلهمأةعماجلاب
طرخنأسله؟يتايحنمىقبتاميفلمعأنأيونأاذام
مأجوزتأله؟ةيسوسقلاوأةنبهرلاوأتونهكلاكلسيف
؟ال

نيبمتتنأهذهلثمةريطختارارقنأنكميالو
لجأنمًاقيمعًاريكفتبلطتتاهنأل،اهاحضوةيشع
هذهلثمنأودبيو.هيجوتلاوداشرإلاىلعلوصحلا
ريكفتلادنعلمُهتًابلاغرارقلاذاختالةيريضحتلاتاوطخلا
ًالدبف.نيعمفدهنودبجاوزلاىلعسانلامدقُيف،جاوزلاب
،جاوزلاةيسدقبشيعلليقيقحلاويباجيإلامازتلالاراهظإنم
نمًاعونجاوزلاحبصيف،دادعتسإنودبجاوزلاسانلاررقي
ةسادقللةيحيسمًةوعدنوكينأنمًالدبطابحإلاعاونأ
...ةقحلا

ةقيرطلاسفنبيحيسملاجاوزلاىلإناسنإلاهللاوعدي
نرقلااذهدهشدقلو.ةسادقلايفهتمدخلاهبهوعدييتلا
ةايحلابةطبترملاةسادقلاوةماركلابًاحضاوًاريبكًافارتعا
يفةماهلااهتناكماهلةسدقمةوعدًاقحيهف،ةيجوزلا
.ةسينكلا

بلطتيجاوزلانأعيمجللًاحضاونوكينأبجيو
يفف.هيلعنومدقُينيذلانمًاريدقتوًامامتهاوًارابتعا
قيثولاداحتالاىلإةأرماوًالجرحيسملاوعدييحيسملاجاوزلا
مامأنادهشيةسدقملاةلالدلاهذهبو،ًاضيأهعموامهضعبعم
وحنهللاةبحمو،نيصخشنيبةنماكلاهللاةبحمبملاعلا
يفةجوزلاوجوزلاحفاكيرسلااذهةوقلضفبو.ةسينكلا
ىلإهللاامهاعديتلاةسادقلاداحتاوامهداحتاقيمعتلامهتايح
.اهقيقحت

ىلعبجوتيو،يلاثمرمألااذهنأانهفارتعالابجيو
دقبرلانإف،امهتايحءانثأهقيقحتةلواحمنيجوزلك
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هتمعنبًادوجومًامئادىقبيسو،ًايوسشيعلاىلإامهاعد
.ةياغلاهذهقيقحتيفامهتدعاسمل

نيجوزكةيجوزلاامهتايحناجوزلاشيعينأمهملا
امأ،ةدحاوةرمىلتُتجاوزلاميسارمتاملكنأل،نييحيسم
ءانبلةمزلموةبجاوهتيسدقو،ًامئادىقبيفجاوزلاموهفم
.ةالصلاوناميإلاىلعسسؤملايحيسملاتيبلا

لثُملاديسجتلةجوزلاوجوزلانّكمتيتلايههللاةمعنف
جاوزلاةمعنو.ةسينكلاوليجنإلاميلاعتاهيلعصنتيتلا
لمعىلإلوصوللحفاكييذلاجوزتملاصخشللدشرملايه
ةايحطمنىلإلاقتنالالواحييذلاوأ،هتلئاعةلاعإل
جاوزلاةوقلمعتتاعزانملاوةبيصعلاتاقوالايفو.ةديدج
هذهف.بعاصملللولحداجيإبيصوييذلالقعللرونك
يفةبعصلاتارارقلاذاختالةدارإلايّوقتلةدوجومةمعنلا
ةيقلخلائدابملاميلعتدنعةرسألاميظنتوأ،ةيحيسملاةايحلا
.ءانبأللةميلسلا

امهتايحيفهللادوجولنيلباقةجوزلاوجوزلانكيملامو
،ةلغتسمريغةبهومىقبتسجاوزلاةمعننإفةيمويلا
ريغلالورتبلالوقحلثماهلثم،ةدئافيذريغىقبتسو
هذهيفةنماكلاةوقلانإفىرخأةيحاننمو.ةلغتسم
اهينجتيتلاحابرألايفةنماكلاةوقلايزاوت،ةريبكيهةمعنلا
برلاعمنانواعتيناذللاةجوزلاوجوزلاف.لوقحلاهذهنم
نحملاوبراجتلاةهجاومليفكتهتمعننأنادجيسجاوزلايف
نأناجوزلاعيطتسيةقيرطلاهذهبو.اهنافداصيدقيتلا
لامكلالبسوةسادقلابًاقحاومنينأو،جاوزلاةمهمادِّـسجي
دعبو.رشبلاةفاكلهتمظعنارهظُيوهللانادجيف،يحيسملا
توكلملاحرفلوخدلنيَّـدعتسمنانوكيضرألاىلعامهتايح
.يوامسلا

جوزلاهلعفياملكف،دحاودسجامههتجوزوجوزلا
ُهَتَأَرْمٱُِّبُحيْنَم«،ةكربةروصيفهيلإدوعيسهتجوزداعسإل
جوزلاهحنمييذلابحلاف.)٥:٢٨فأ(»ُهَسْفَنُِّبُحي
الهنأناسنإىعَّـدااذإو.اهقيرطنعهيلإعجريسهتجوزل
ملهنألالإاذهامفهتجوزقيرطنعةيحورتاكربدصحي
نأل،هسفنصحفينأجوزلااذهلثمىلعو.ًائيشاهلعرزي
.ًاضيأدصحيهايإناسنإلاهعرزيام

.تيبلاطابراهانعمةيزيلجنإلاةغللايف»جوز«ةملك
له«:باّتكلادحألوقي.ًاعمتيبلاطبرييذلاوهجوزلاف
تيبلاطابرًايفرحينعتاهنإ؟جوزةملكريسفتًامويمتعمس

ةطيحملاةطبرلاظفحتامكًاكسامتمهيقبينمكيأ،هتماعدو
لاجركانهفكلذل.ككفتلانمةمزحلاةطنحلاةمزحب
اوسيلمهنأل،ةملكلاىنعمبًاجاوزأاوسيلمهنكلو،نوجوزتم
هتجوزلهمدقيامبًاعمتيبلاكسميجوزلاف.تيبلامئاعد
.»ةيحوروةيدسجةمدخنم

مايقلايفجوزلالشفاذإةرسألاطابرمطحتيدقو
كسمييذلاطابرلاعطقاذإدرولاةقابرثانتتامك،هبجاوب
.ًاعماهءازجأ

ىنعملاو.هلةنيعمنوكتيكةجوزمدآلهللالعجدقل
طيحتيتلايهةجوزلاف،ةطاحإلاوه»نيعم«ةملكليلصألا
لجرلاةماعدتناكاذإف.فطللاوةكراشملاوةبحملاباهجوز
هذهيفو،ةكرابمةكرشةدحويفًاعمنانثإلاطبتراةيوق
اهلهتاكربىدصباهجوزطيحتنأةجوزلاعيطتستةلاحلا
ةنيعمكلماكلااهرثأنأل،ضئافوزوزهمودَّـبلمديجليكب
امهتدحولطباروطباضكهريثأتىدمىلعفَّـقوتيهبةطيحم
.ًاعم

يفةجوزةملكىنعمفرعننأذلملانمنوكيامبرو
هتمدخيفجوزلاف.ةكئاحلاوأةجسانلا:ةيزيلجنإلاةغللا
اهكيحتيتلاتاكربلاوةينغلامعنلاهتجوزلمدقيةيحورلا
ةرسألاحرفىلإيدؤيامبةيجوزلاةايحلاجيسنيفاهرودب
لب،طقفهيطعيامجوزلاذخأيالكلذبو،اهتكربواهلك
تابحنمةبحلكف.ًازوزهموًادبلمًاليك،ًاديزمهذخأي
هيلإدوعتو،ديازتتهتجوزلجوزلااهيطعيةيحورلاةكربلا
ًاعلضاهذخأمدآدسجنمءاوحهللاذخأنيح.ةفعاضم
،ةمداخلايديألانمةفعاضمةروصيفهيلإاهداعأمثًاريغص
امنيأهعبتتيتلامادقألاو،فغشبهيلإةعلطتملانويعلاو
يتلاناذآلاو،ريبدتلاوريكفتلاهكراشييذلالقعلاو،بهذ
سفنو،يحلماكمسج...اهلوقيةملكلكىلإىغصت
.هنمهذخأياملجرللرثكُيهللالازامواذكهو...هبحت
يهةرسألاف.عمتجملانوكيةرسألانوكتامكًاضيأو
.ةيعامتجإلاةايحللةيساسألاةدحولا

مدآذنمجاوزلاةعيرشسسأيذلاوههسفنهللا
ًانسحةنجلايفءيشلكىأرملاعلاهللاقلخامدنعف.ءاوحو
،ُهَدْحَوُمَدآَنوُكَيْنَأًادِّـيَجَسْيَل«:هدحومدآدوجوادعام
.اذهممتف.)٢:١٨نيوكت(»َُهريِظَنًانيِعُمُهَلَعَنْصَأَف
.ةقيفروةنيعمهلنوكتلهيلإتيطعُأو،هنمءاوحتذخُأو
نمةأرملاتقلُخ-ًاريثكددرُيامك-ببسلااذهلهنأدقتعأو
الئلهسأرنمالو،اهأطيالئلهمدقنمال،مدآعالضأدحأ

ةيحيسملايفجاوزلاةسادقلاىلإةوعد:يناثلالصفلا

٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يكلهبنجنملب،اهيفمكحتيالئلهدينمالو،هسأرت
هبلقنمبرقلابو،اهيمحيفهعارذتحتنمو،هبناجبنوكت
.اهبحيف

ضعبيفلضفأةيبوزعلاةايحنأعمو.ليمججاوزلا
وههللاو.لاوحألالكيفةبولطمتسيلاهنكلنايحألا
ءاوحقلخنأدعبهنإف،جاوزلوأتاءارجإممتيذلا
.)٢:٢٢كت(»َمَدآَىلِإاَهََرضْحَأ«

رشبلاهللاكرابدقف.نينبلاهللاىطعأةجوزللوجوزللو
َهلَلاَقَو«

ُ
مثَأ:ْم

ْ
ألْمٱَواوُرُثْكٱَواوُرِ

ُ
.)١:٢٨كت(»َضْرَألٱاو

نوكينأهللادصقدقلو.ةرمنمرثكأرمألااذهرركتو
تسيل.نيدلاولاىلعًارينوأًائبعال،تيبللةكربدالوألا
لٱاَذَوُه«،ًاداهشتساةمومألاوأةوبألا

ْ
ِدْنِعْنِمٌثَاريِمَنوُنَب

ألَميِذَّـلِلىَبوُط،ِّـبَّـرلٱ
َ

.)٥و١٢٧:٣زم(»ْمُهْنِمُهَتَبْعُج

تأشناهلكاهنأدجنةرسألاخيراتراثآعبتنذإاذكهو
نونبلاوةجوزلاوجوزلاو،ناجوزتيةباشلاوباشلاف.هللانم
نوكينأنكميتيبلاو.ًاتيبينبتةرسألاو،ةرسأنونوكي
نود،نوكينأهلهللادصقامك،ضرألاىلعناكملمجأ
هلفسؤياممو.هيفنينكاسلالكلًءانعوأ،ًالقثنوكينأ
مايألايفو.اهلهللادصقامكتسيلتويبلانمريثكلانأ
نوكينأبجيناكيتلا،نآلااهيفشيعنيتلاةنزحملا
الًانيصحًانصح،ةبحملاوةقرلاوفطعللًانصحاهيفتيبلا
دق،فصاوعلاتقوًأجلمهناكسلكلمدقيو،طقىزخي
،ماعطلالوانتلناكمدرجمتالاحلانمريثكيف،حبصأ
.مونللو

يفقيقدتللتاونسوًاروهشنيدلاولانمنوريثكلايضقي
تقويأاوضقينأنود،ليمجلزنمثيثأتلمزليامرايتخا
نولنوكينأىلعنوصرحيمهنإ.ًاتيبلزنملاكلذلعجل
اذهرفانتيالأو،ديجاجسلانولعمًامجسنميساركلاءاطغ
يفلذبتيتلادوهجلاهذهلكطسوو.ثاثألانولعم
ظافلألارايتخالدهجيألذبيالهنإفتيبلاثاثأرايتخا
.فطللاوفطعلاوةبحملانعِّـربعتيتلا

،هعضوميفءيشلكنوكينأىلعنوصرحيمهنإ
عضبدعبو.هللاعضومالنكل،ءيشلكلعضومكلانهف
طبرةلواحمنأدجنوهطسويففقنلزنملاءانبنمتاونس
نميريدصعنصةلواحمكةرسألايفةرفانتملافارطألا
نيتـربإلانـمًالدـبـةســنكـميدـيمادـخــتسـابفـوصـلا

ءانبيفانلشفاننكل،هانثَّـثأوًالزنمانينبدقل.نيتداتعملا
.ةرسأ

يفءاربخلانمنوريثكرهظةميلألاةلاحلاهذهجالعلو
ريفوتلدوهجيضاملايفلذبُتمل.ةيلئاعلاةايحلانوؤش
ءيشلانأدقتعأو.مويلالذبتامردقبةيلئاعلاةداعسلا
ءارشوهًادجديهزنمثبمويلاهؤارشنكمييذلاديحولا
وأ،ةرسأءانبوأ،ديعسجاوزوحنةحيصنلاهيفمدقتباتك
ءارشعيطتستةيمويةديرجنمثبكنإف.لافطألاةيبرت
لضفأنعًاباتكوأ.ةيجوزلاتاقالعلانعفَّـلؤمثدحأ
.كتجوزةلماعملقرطلا

جاوزلاوةرسألانوؤشيفنيريشملاوءاربخلارثكأامو
،نوصلخمبتكلاهذهنوبتكينممضعبلاو.لافطألاةيبرتو
.ةيداملامهتعفنملفقوملانولغتسينيريثكلانكل

،ةريثكلاحئاصنلاهذهلثمرفوتعمهنأءرملللَّـيخيو
نوكتنأبجيناك،ًادجديهزنمثب،نيريثكلانيدلاولل
لضفأانؤانبأو،ًارارقتسارثكأجاوزلاو،ًالاحدعسأانتالئاع
رثكأتائيهرفوتعمهنأعقاولاو.ثدحيملاذهنكل.ًاعضو
ةصصخمتايرظنو،ةعونتمبتكوءاّصخأنيملعمو،مويلا
يفرثكأةساعتدجوتامبرف،ةرسألاةداعسنعثحبلل
تالاحو،ةرسألايفقمعأنازحأو،أوسأاياطخو،تاجيزلا
نيبةيرشتسمتالالضو،نيدلاولانيبرثكأةساجنوةراهع
يفرصعيأنمرثكأةرسأهيمسناملةعبرألاناردجلا
.خيراتلا

ناكنإ:انسفنألأسنوفقنيكلتقولاناحدقهلعلو
يقيقحلاريبخلاوهنوكيالفأ،ةرسألانَّـوكيذلاوههللا
،ةأرملالجرلانيبعمجنملوأوههللاناكنإ؟ديحولا
وههللاناكنإ؟ًاعمامهظفحييكلهنملضفأنوكينمف
نعلوؤسملاوهنوكيالفأ،ةيلئاعلاةايحلادجوأيذلا
جالعليسفنبيبطدجوينأنكميأ؟ةكسامتماهظفح
ديريهللاناكنإ؟لافطألاقلاخنملضفأًايسفنلافطألا
تسيلفأضرألاىلعًاسدقمًاليمجًاناكمتيبلانوكينأ
حئاصنىلإةجاحيفنحنله؟ةحيصنلضفأيههتحيصن
ةميدقلاةحيصنلالازتالمأ؟ةديدجةيوتلمقرطبةديدج
؟اهتسراممدنعلضفألايه

نعحئاصنلاوبتكلانمفولألاتارشعدوجومغر
يتلايهةحيصنلضفأنأدقتعناننإفديعسلاتيبلارس
:سدقملاباتكلاتاحفصىلعنينسلاتائمذنمتنِّـوُد

ةيحيسملايفجاوزلاةسادقلاىلإةوعد:يناثلالصفلا
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لٱُّبَّـرلٱِنْبَيَْملْنِإ«
ْ
لٱُبَعْتَيًالِطاَبَفَتْيَب

ْ
:١٢٧زم(»َنوُؤاَّـنَب

.برلاهينبينأبجيتيبلانأوهو،رسلادجنانهفًاذإ.)١
نعبتُكدقو،تالئاعلاباتكوهسدقملاباتكلانإ
تيبلازاوعإلكهللاققحيهيف.تالئاعلالجأنمتالئاعلا
هللاهمدقييذلالحلادجتهيف.تاذلابتنأكتيب-ةرسألاو
.تاذلابتنأكترسأ-ةرسألالكاشملكل

نلو،.هسفنهللانملضفأةرسأللريشمدجوينل
يفىلعألثمدجوينلو،هتحيصننملضفأةحيصندجوت
لثملانملضفأةيلئاعةداعسكلمدقينأنكميملاعلالك
.ةرسأللهللاهعضويذلاىلعألا

صِّـخشينأردقيًاذوفنوةطلسرثكأباتكدجوينل
،بسانملاءاودلاهلفصيو،ضيرملاتيبلاضرمضارعأ
.سدقملاباتكلا،هللاباتكنملضفأ

سدقأكتيبلعجلكدعاستنأاهنكميةئيهدجوتنل
.حيسملاعوسيةسينكنملضفأضرألاىلعناكم

هنولعفتمظعأءيشدجويال،تاهمألاوءابآلااهيأ
نودبمكسفنأاوملستنأىوسمكسفنألومكينبلومكتويبل
،مكتايحبرو،مكسوفنصلخمكحيسملاعوسيل-ظفحت
.مكترسأءاجرو

هيفنوشيعتيذلاناكملانإ،تاهمألاوءابآلااهيأمعن
هنإ.لزنمنملضفأنوكينأنكمي،مكتالئاعومتنأ
ًاتيبنوكينأاذهنملضفألاو،ًاتيبنوكينأنكمي
،هيفعوسيبرلالولحبفَّـرشتيو،هللاهيفمركُيًايحيسم
نكمي.هريغاهحنمينأنكمياليتلاتاكربلاهيفلحتو
تاولصلاهيفعفرُتو،سدقملاباتكلاهيفأرقُيًاتيبنوكينأ
نودلاولاهيفشيعيو،مائولاومالسلاهيفلحيو،ةيلئاعلا
.هللالكلاو،مهيدلاولنونبلاو،مهينبل

ىلعأًالثمتيبلااذهلثمسيلأ:لئاقلوقيدقنكل
.كتيبلىلعألثموه.ىلعألثمهنإمعن؟هقيقحتليحتسي
ِنْبَيَْملْنِإ«هنأل.هللاهانباذإالإهؤانبليحتسيىلعألثموه
لٱُّبَّـرلٱ

ْ
لٱُبَعْتَيًالِطاَبَفَتْيَب

ْ
امدنعو.)١٢٧:١زم(»َنوُؤاَّـنَب

.ىلعألالثملاققحيهنإفتيبلاوهينبي

جذومنلادجن،سدقملاباتكلايفيأ،هللاةملكيف
نآلاكيدينيبيذلافَّـلَؤُملابتُكدقو.اهينبييتلاتويبلل
اننإو.زاجيإلابجذومنلااذهلةيسيئرلاليصافتلاحرشل

اوعبتتل،تاباشلاونابشلاو،تاهمألاوءابآلااهيأمكوعدن
.هبءاجاميفًايلماولمأتتوةقدب

يحيسملاتيبلا:ثلاثلالصفلا

؟يحيسملاتيبلاوهام:لأستنأًامويكلاببرطخله
يذلاامو،رخآتيبيأويحيسملاتيبلانيبقرفلاوهام
.حيسملا:يهةباجإلانأحضاو؟ًايحيسمتيبلالعجي
الحيسملانودبفًاذإ.يحيسمةملكدجوتالحيسملانودبف
وأ،ًادرفناكءاوس-ًايحيسمءيشيأىمسُينأنكمي
.ًاتيبوأ،ةسينك

،نوميلنودبنوميللابارشعنصنكميالهنإيهيدب
نيذلاةينلايميلسنيصلخملانيدلاولارثكأامفكلذعمو
اورضحأدقل.حيسملانودبةيحيسمًاتويباونبينأنولواحي
نأاوسنمهنكل،ةيحيسمًاروصو،ةيحيسمًابتكمهتويبىلإ
ىلإحيسملاصخشبتأنملامو.حيسملايهتسيلهذه
.ةيحيسمًاتويبينبننأنكميالف،تيبلا

ميقتسملاكولسلاو،ةيقنلاثيداحألاو،ةيحيسملاةفاقثلانإ
ِمثْنِم«،ةيحيسملاةايحلارامثاهلكهذه-

َ
تم(»ْمَُهنوُفِرْعَتْمِهِرا

يهفةيرهوجلئاضفلاهذهتناكامهمنكل.)٧:١٦
ةايحلاةجيتنيه.اهسفنةرجشلاتسيلو،رامثلاالإتسيل
ىوقتلاةروصهلنإدحألاقنإو.اهتلعالةيحيسملا
.اهتوقربتخيملهنأينعياذهفاهرهاظمو

تيبلانيبوتيبيأنيبيرهوجلاقرفلاوهامفنذإ
لماوعكلانه؟ًايحيسمًاتيبتيبلالعجييذلاام؟يحيسملا
هدحووه.حيسملاعوسيبرلالمعنماهلكاهنكل،ةريثك
.ًايحيسمًاتيبتيبلالعجييذلا

كلذوةيجوزلانوؤشلايفًارهامًاريبخبألانوكيدق
ةجردىلعتلصحدقةجوزلانوكتامبرو.سردلاةرثكب
يفنيفَّـقثمًاعمنانثالانوكيدقو.يلزنملاداصتقالايفةيلاع
ثدحأامهتيبيفنوكيدقو.لفطللةيسفنلامولعلا
لوقلايغبنيف،اذهلكعمو.ةيهافرلاريفوتلتاعرتخملا
امهنإفحيسملانودبيحيسمتيبءانبادارأنإامهنأب
لعجييذلاوههدحوحيسملانأل،ىدسامهتقوناعيضي
تامزلتسمو،رخافلاثاثألاوليمجلالزنملا.ًايحيسمتيبلا
سيلفكلذعمو،اهلكهذهرفوتتنأنسح-ةثيدحلاخبطملا

عوسيبرلانكل.يحيسمتيبداجيإلًايرهوجاهنمءيش

ةيحيسملايفجاوزلايحيسملاتيبلا:ثلاثلالصفلا
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نأهنكمييحيسملاتيبلاف.عيطتسييذلاوههدحو
.حيسملانعينغتسينلهنكلةريثكءايشأنعينغتسي

أدبييحيسملاتيبلانألهلوقن؟اذهلكلوقناذاملو
ءايشألعفتنأتعطتساًاقحًايحيسمتنأتنكنإف.انه
فوسةيلاتلالوصفلايفو.ةيحيسمرثكأكتيبلعجتلةريثك
ًايحيسمنكتملنإامأ.ةريثكلاءايشألاهذهنمًاضعبىرن
حورلابًايحيسمحبصتنأوه،دحاوءيشكمامأفًاقح
تنأنوكتنأبجيًايحيسمًاتيبكتيبريصينألبق.قحلاو
دحأاهحنمياليتلاتاكربلاكتيبفرعينألبق.ًايحيسم
هذهحنامحيسملاتنأفرعتنأبجيحيسملاىوس
يفلحينأبجيكتيبيفحيسملالحينألبق.تاكربلا
تنأحلطصتنأبجيهللاعمكتيبحلاصتنألبق.كبلق
.هعم

لخملانوكينأنكميالأ
ِّـ

بألابابىلعًافقاونآلاص
لٱَىلَعٌفِقاَواَذَنَئَه«:ًالئاقامهيلكمألاو

ْ
ْنِإ.ُعَرْقَأَوِباَب

لٱَحَتَفَوِيتْوَصٌدَحَأَعِمَس
ْ
َوُهَوُهَعَمىَّـشَعَتَأَوِهْيَلِإُلُخْدَأ،َباَب

؟)٣:٢٠ؤر(»يِعَم

كبلقبابنآلاحتفا؟ةيادبلانمأدبتالاذاملفنذإ
.لخديحيسملاعدو،كتيببابو

تيبلابر:عبارلالصفلا

املاطهرهاظيفءيربلالاؤسلااذه؟تيبلاسأروهنم
لاؤسوهو.ةرشابمامهجاوزدعباميس،ناجوزلاهلأس
البةباجإلاهنعىطعُتو،ورتالبلباقيو،ورتالبةداعهَّـجوي
.ورت

،قرطلاءيهتيتجوز:ركفلادراشباشجوزةرملاق
انهانأ:هتجوزلةدحبجوزلاقو.لئاسولاءيهأانأو
وهلجرلاناكنإ:ةجوزلاتلاقف؟كلذكسيلأ،سيئرلا
لعلو.سأرلاريدتيتلاقنعلايهةأرملافتيبلاسأر
ءارونإًانيقيف،ةريخألاةملكلاهذهيفةمكحلاضعبكلانه
.لضفأةأرمالضافلجرلك

ريسيامكهنأل.ةريطخهجئاتنو،يرهوجلاؤسلانإ
تلض،لمهأوأ،يعارلاماناذإ..تيبلاريسيسأرلا
.ةرفحيفنانثالاطقسىمعأدوقيىمعأناكنإ.فارخلا
ىلعرذعتيو،اهيعارىلعقَّـوفتتنأةسينكلاىلعرذعتي
؟مكتيبسأروهنمف.هسيئرىلعقوفتينأتيبلا

نأجاوزةلاحفلأنيبيرجُأءاتفتساحضوأدقل
،اهنم٪٤٧يفةداعسلاترفوتةجوزلااهسأرتيتلاتويبلا
،اهنم٪٦١يفةداعسلاترفوتلجرلااهسأرييتلاتويبلاو
يفةداعسلاترفوتاهتدايقيفناجوزلاكرتشايتلاتويبلاو
.اهنم٪٨٧

نأررقننأدوناننكل.ةباجإلاانيطعتماقرألاهذهلعل
يتلاتويبلايه:ءاتفتسالااهيلإهجتيمللضفأةقيرطكلانه
لقأنإ.ًادبألشفتنلهذه.سأرلاوهحيسملااهيفنوكي
مهو،ةثالثلبنينثاسيليحيسملاتيبلاهنمنَّـوكتيددع
تيبللىلعألالثملاو.ةجوزلاوجوزلاوحيسملاعوسيبرلا
َوُهٍلُجَرِّـلُكَسْأَرَّـنَأاوُمَلْعَتْنَأُديِرُأ«:اذهوهيحيسملا
ملٱ
ملٱُسْأَراَّـمَأَو.ُحيِسَْ

اذكهو.)١١:٣وك١(»ُلُجَّـرلٱَوُهَفِةَأْرَْ
ةعضاخةأرملانوكتنأوهسيليرهوجلارمألانأنورت
نوكينألب،ةأرمللًاعضاخلجرلانوكينأالو،لجرلل
نأبجيجاوزلاباطبترينألبق.حيسمللنيعضاخنانثالا
عوضخلااهنكميالةجوزلانإف،حيسملابنيطبترمانوكي
حيسمللعضختنأتفرعذإالإًاحيحصًاعوضخجوزلل
فيكفرعاذإالإهتجوزهّجوينأهنكميالجوزلاو.ًالوأ
ًاسسؤمنوكينأبجيتيبللهللاماظننإ.حيسملاههّجوي
.حيسملللجرلاةعاطىلع

يف.ةايحلارحبيفريستةنيفسبتيبلاهِّـبُشامًاريثك
هحاتجتامًاريثكهنكل،ًائداهرحبلانوكينايحألاضعب
فصاوعلافنعأهجاوننأعيطتسناننأةداعلاو.فصاوعلا
دقنايحألاضعبيففصاوعلانكل.اهريغوأةقيرطلاهذهب
فيك:يهةلكشملاو.قرغلابةنيفسلاددهتًادجةفينعنوكت
؟قرغلانمةنيفسلاظفحن

دقل؟رحبلايفهيفذيمالتلاناكيذلاتقولانوركذتأ
ىتحةنيفسلاطبختجاومألاتناكو،ةيتاعةفصاعتَّـبه
له؟اولعفاذامف.ًادجًاملظمليللاناكو.قرغتتداك
اونوكيملنإومهنإ؟الك؟مهيديأبةفصاعلااودصينأاولواح
ةبسانملاهذهيفاوناكمهنكل،تابسانملامظعميفءامكح
اولعفاملو.مهمههيلعاوقلأوحيسملاىلإاوأجلدقف.ءامكح
.)٣٩و٤:٣٨رم(ميظعءودهراصاذه

فصاوعيفةريغصلاامكتنيفسلعفتاذام،نادلاولااهيأ
نادهاجتله؟ةيلاعجاومألاله؟ملظمامكليلله؟ةايحلا
لس.داهجلكنعافُك؟ةنيفسلاذاقنإل

ِّـ
.حيسمللةدايقلاام

ءانغتسإلاناعيطتست.ءودهلاارظتنامث،مامزلاملتسيهوعد

ةيحيسملايفجاوزلاتيبلابر:عبارلالصفلا
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لضفأنعو،ةثيدحلاةحارلالئاسونعو،تاثألالضفأنع
هالعجا.حيسملانعءانغتسالااعيطتستنلامكنكل،ةرايس
هالعجا.ةايحلاهذهرحبناربعتامتنأوامكتنيفسدئاق
ةفدملتسا،انصّلخمايعوسياي:اذكهايلص.امكتيبسيئر
روخصلاو،ةنيفسلاطبختجاومألاف،جئاهلارحبلاطسوانتايح
.كنمهلكداشرإلانكل،ةيفتخم

يلئاعلاحبذملاوجاوزلا:سماخلالصفلا

تاوصأيهتاوصألابذعأنإًاميدقلاقيناك
ميسارمةمدخمامتإدنععرقُتيتلاسئانكلاسارجأ
يذلامويلالحًاريخأف.ميظعمويلولحةنلعم،جاوزلا
.ةسينكلاسارجأتقدوةاتفلكهرظتنتوىتفلكهرظتني
!كرابمديعسموينمهلايو

يتلايهو،ةليمجلاةبيهملانارقلادقعةمدختأدبو
.ديدجتيبنيوكتأدبياهبو،ةباشوباشلكاهيلإعلطتي
نأءرمللليُخيناكةيندملاىلعنينسلافولأءاضقنادعبو
عمئطاخجاتنتسالااذهنكل.ةداعسرثكأجاوزلانوكي
يفمتيذلاسدقملاطابرلاف.ريرملانزحلاوديدشلافسألا
داحتالاو.سدقمريغتيبلايفراصهللاحبذممامأةسينكلا
هلهبؤيالًارمأحبصأو.نيريثكراصدحاولاوًاماسقناحبصأ
تالاحترشتناو،هللاهعمجامناسنإلاقرفينأًادبأ
قالطلابيهتنتله؟تايئاصحإلارخآلوقتاذامو.قالطلا
ًاريثكةبسنلاتدازمأ؟تاجيزتسلكنمناتنثاوأةلاح
؟ًادج

نلقالطلاف.هبأدبتاهنكل،قالطلابيهتنتالةلكشملاو
،ةمدهمًاتويبوةمطحمًابولقهءاروكرتيلب،طقةلكشملالحي
؟اذهلكأدبنيأو.ءافشلاليحتسيدقفنمزلارمامهمو
ةبحملاو،ةرمىلإتلوحتةولحلاتاملكلاف.تيبلايفأدب
ةايحلاةنيفسو،ةقرُفىلإتلوحتةدحولاو،عازنىلإتلوحت
،ةيطخلاروخصىلعتمطحتةبحملاءانيمترداغذإةيجوزلا
ناذللاناجوزلاو،ةمكحملاىلإلصوةسينكلايفأدبامو
امهنملكراصو،نونجبًاريخأتهتنانونجبامهتبحمتأدب
.رخآلانمفاصنإلابلطي

اذإدحاولاناكو.ةداعسللًاردصمًاميدقجاوزلاناك
مويلانحنو.جوزت:ةباجإلاهتتأ؟ًاديعسنوكأفيك:لأس
فيك:ديدجلاؤسىلإلب،طقفةديدجةباجإىلإجاتحنال
.ًاجوزتمتنكولوًاديعسنوكأ

الءاجرلابابنأل،انسوفنلسأيلابرستيالأبجي
الو،ةديدجتسيليهو.ةبولطملاةباجإللًاحوتفملازي
،هللانمةيتآيهو.ًادجةلهسو،ةميدقيهلب.ةدقعم
نماهعبتيامب،ةيجوزلالكاشملاجالعنكميو.ةنومضمو
.ةيلئاعلاةالصلا:ةطيسبتاملكيفوه،يسآم

:هيلإانرشأنأقبسيذلاميدقلالحلاسفنوه،معن
اليذلاديحولاءاودلاوه.يلئاعلاحبذملاوأةيلئاعلاةالصلا
،بهذتويتأتىرخألاةيودألا.ضيرملاتيبللهنعىنغ
ميدقهنإفةلئاعلاحبذمامأ.رجُهتمثةريصقةرتفبرُجت
هتمهمبموقيًاماودهنكل.طقًالذتبمحبصينلو،نيمأو
ال-تيبلايفرخآءاودلكسكعب-اذهو.مايقريخ
جاتحناموهاذهو.ًاضيأةياقولللب،طقفجالعللمدختسي
،ةمدهتملاتويبلاءافشيهتسيلةريبكلاةلكشملانأل.هيلإ
قالطلاو،قالطلابأدبيالجاوزلاف.مدهتتنأنماهتياقولب
روطتيمث،ًادجةهفاتةءاسإبأدبيدقهنكل،ةأجفامهيتأيال
.قالطلابيهتنينأىلإفالخلا

كلذدعبو.ةبحملاروتفبرهظتقالطلاتامالعىلوأو
ناذللانابلقلارفانتيًايجيردتو.تاعزانملانيجوزلانيبأشنت
.ةبحملاطبربًاعماطبتراًادحاوًابلقاناك

يأ-بعرملاضرملاضارعأدرجميههذهنكل
نعلب،ضرملاضارعأنعمويلاثحبنالنحنو.قالطلا
سيل؟قالطلليسيئرلاببسلاوهام.ضارعألاهذهببس
صقنلىزعُيدقةلاحلكيفببسلاَّـنإًاضماغًارسوه
ةايحللةيرورضلارصانعلاضعبتلمهأدقف،تيبلايفءاذغلا
شغلاميدعلايلقعلانبللاىلإعوجكلانهنكيمل.ةيمويلا
زم(ةرخصلالسعلالو،)٢:٢طب١(هللاةملكوهيذلا
عوجلارفوتيملهنألو.)٦:٣٥وي(ةايحلازبخلالو،)٨١:١٦
ىضرمللًانكممناك.اهولكأيملمهنإفةيسيئرلاةمعطألاهذهل
نودباوحبصأوًاعوجاوتاممهنكل،ًاديجمهداسجأاوذغينأ
ببسوهاذهو.مهتويبيفمدعنايلئاعلاحبذملانأل،هلإ
نيذللانيبلقلالاصفنابىهتنايذلاقالطلاضرمضارعأ
.ًاعوجاتام

نإ.دحاوجالعالإدجويال؟نذإجالعلاوهامو
.يلئاعلاحبذملاوهو-ًالاحهلامعتسالوعديمظعألابيبطلا
أجلينأبجيفةبحملانمصيصبكلانهلازيالناكنإ
.ءاقبلاامهتيبلادارإنإمويلكةريثكًارارمةالصللناجوزلا
؟هللاةملكماعطلوانتبلاحلايفامهالكأدبينأبجي

ةيحيسملايفجاوزلايلئاعلاحبذملاوجاوزلا:سماخلالصفلا
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،ةبحملاطابربىرخأةرمامهابلقطبترييكلهللاىلإةدوعلاو
.ًادحاوًابلقاريصيو

صاخجالعكلانهنكل.ةماعةفصبجالعلاوهاذه
امنيح.ىرخأةرمضرملاضارعأترهظاذإمدختسي
ةفيفختارجاشمأشنتامنيحوأ،داقتناللتامالعةيأرهظت
باتكىلإاعجريلو،ةالصلللوطأًاتقوناجوزلاسركيلف
اوُنوُكَو«:٤:٣٢فأيفدروامًاعماأرقيلضرملاصيخشت
ُمُكََحماَساَمَكَنيِِحماَسَتُمَنيِقوُفَش،ٍضْعَبَوْحَنْمُكُضْعَبَءاَفَطُل
يفًاضْيَأُهللاٱ ملٱِ

نمجيزم،نورتامك،ةفصولاهذه.ِ»حيِسَْ
اهأرقتلو،ةجوزللجوزلااهأرقيل.حماستلاوةقفشلاوفطللا
ثيحامهنملكوثجينأبجيكلذدعبو.جوزللةجوزلا
.هتيلعافءاودللنوكتلمظعألابيبطلانمنابلطي

يفٌناَسَلَبَسْيَلَأ« لِجِ
ْ
:٨رإ(؟ضيرملاتيبلاءافشل»َداَع

لكيفلب،داعلجتويبيفطقفسيلدجويمعن.)٢٢
بيبطلاةياعرىلإامهتجاحبناجوزلافرتعيثيح،تويبلا
.ةمطحملابولقلايفشينأردقيهدحويذلامظعألا
مويلكءاجتلالاوهتيبلايفضرملكءافشلهناسَلَبو
لكل،ءادلكلهللاءاودوهاذه.يلئاعلاحبذملاىلإماظتناب
ءاودلااذه.قالطلابيهتنتامًاريثكيتلاةمطحملابولقلا
هيفنوكيالف،تيبلايفةحصلارفوتنمضييذلاهدحووه
ةيساقتاداقتناالو،ةرمتسمتارجاشمالو،ةبحملاصقن
يفضرملاةلعيهاهدحوةيطخلانإ.قالطالوماصخالو
لكنمهظفحينأعيطتسييذلاوههدحوهللاو،تيبلا
.ضرم

،ضيرملاتيبلاءافشلاذهكناَسَلَبدجويناكنإو
ةباجإلانأودبي؟ةميقستلازالةريثكتويبدجوتاذاملف
ناديريالتويبلاهذهيفنيجوزلانأل:يهةديحولا
.ءاودلامادختسا

تيبلايفضرملاحبصيىتحارظتنتال،ناجوزلااهيأ
نآلاأدبتلو،مويلاتيبلايفيلئاعلاحبذملاأدبيل.ًانمزم
.ةيلئاعلاامكتايحيفهللالاجملااحسفأ.هللاةملكبةيذغتلا
هللا:ناكرألاةثلثمةلئاعلاتناكاذإالإمودينلامكجاوزو
سأريفنوكينأيغبنييلئاعلاحبذملاو.ةجوزلاو،جوزلاو
:ثلثملكيفلاحلاوهامكو.ًاعمناعمتجتثيحثلثملا
ًابارتقانادادزيهللانمًابارتقاةجوزلاوجوزلادادزيامردقبف
.ةجيتنلاافرعتلاذهابرج.ضعبلامهضعب

ةسينكلاوةلئاعلا:سداسلالصفلا

وأناكملااذهيفةمئاقلاةسينكلانعملكتناننأعم
يهلب،ءانبلادرجميهتسيلةسينكلانأالإ،كاذ
ال.مدلاومحللانملب،ةراجحلانمىنبُتالاهنإ.بعشلا
،صخشىلإصخشمضبلب،رجحقوفرجحعضوبىنبت
لخمكحيسملاعوسيبرلاىلإدحاولكعلطتينأىلع

ِّـ
ص

.هليصخش

ىلعفقوتتالاهتيلعافواهنايكوةسينكلاةميقنإفاذهل
ةايحلاىلعلب،ةدابعللبعشلاهيفعمتجييذلاءانبلالامج
ومستنلةسينكلاو.ءانبلايفدبعييذلابعشللةيحورلا
وأ.اهبعشيهةسينكلانإوه،دحاوببسلاهبعشقوف
.هتسينكنوكتبعشلانوكيامك:يوقرخآريبعتب

اهتالئاعو،اهتالئاعمهاهبعشو،اهبعشيهًاذإةسينكلاف
،ةرسأيفوضعوهةسينكلايفوضعلكو.اهتويبيه
اهئاضعأقوفةسينكلامستملنإفكلذلو.تيبيفشيعيو
يتلاتويبلاقوفاومسينأردنيءاضعألانأًاضيأحيحصف
.اهنماوتأ

،ةسينكلاةلاحددحتةسينكلاءاضعأتويبةلاحنإ
نيذلاو،ةيملاعتالئاعنماوتأنيذلانويملاعلانويحيسملاف
ناكامهمةيملاعةسينكنونوكي،ةيملاعتويبيفنوشيعي
رفصىلإًارفصتفضأنإكنأل،ًامخفةسينكلاهذهءانب
يفحيسمللًائيشلعفيالصخشناكنإ.رفصعومجملاف
ناكنإ.ةسينكلايفحيسمللًائيشلعفيالةداعهنإفهتيب
يلابيالناكنإ.ةسينكلايفيلصيالهنإفهتيبيفيلصيال
راطقألايفنيكلاهلابيلابياملقهنإفهترسأيفنيكلاهلاب
.ةيئانلا

نماوتأنيذلا،نييحورلانييحيسملاَّـنإف،سكعلابو
ًامئادنونّوكي،ةيحورتويبيفنوشيعيو،ةيحورتالئاع
نإ.ًادجًاعضاوتماهؤانبناكنإوىتح،ةيحورةسينك
،حيسملامدختةرسأيفوضعلاوحيسمللسركملانمؤملا
نوكتنأىلعدعاسي،حيسمللسركمتيبيفشيعيو
.حيسمللةدجممةسينكلا

ددعىلعفقوتتالةسينكةيأةيلعافوذوفنوريثأتنإ
حبذملااهيفرفوتييتلاتويبلاددعىلعلب،اهئاضعأ
يفتايلاسرإلاةسينكةيأدضعتهبيذلاردقلانإو.يلئاعلا

ةيحيسملايفجاوزلاةسينكلاوةلئاعلا:سداسلالصفلا
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يفتاهمألاوءابآلاهبموقيامىلعفقوتيةيجراخلاراطقألا
سوفننوحبرينيذلاتاهمألاوءابآلانإ.ًايحورمهتويب
.ةسينكلايفءايحأءاضعأًاماودنونوكيحيسمللمهئانبأ
ةحبارةسينكًاماودنونوكيةسينكلايفءايحألاءاضعألاو
.سوفنلل

لكاشمنمًايلمعةئشانةسينكلايفةلكشملكنإ
لدياذهفدحألاةسردميفدعاقملاضعبتلخاذإف.تيبلا
.تيبلايفحيسملابنوثرتكيالتاهمألاوءابآلانأىلع
ماسقنانعمنيةسينكلاىلإنهدحوتاجوزلاباهذو
ضعبرمذتو.حيسملاءازإمهفقومددصبتيبلاءاضعأ
يفرمذتدوجوةجيتننايحألامظعميفوهةسينكلاءاضعأ
اذهفةسينكلايفةالصلانعةسينكلاوضعَّـفكاذإو.تيبلا
.تيبلايفًاعمةالصلانعافكدقهتجوزووههنأىلعلدي

ةشهدببسياذهف،ةيطخبابشلادحأبكترااذإ
هذهردصمنوفرعينيذلاتيبلالهأءانثتساب،عيمجلل
ًاماودنونوكيةسينكلايفنودرمتملادالوألاو.ةيطخلا
يفةالصلاتاعامتجاتناكنإو.تيبلايفنيدرمتم
تويبلانأًاماودينعياذهنإفًاديضعتىقلتالةسينكلا
حبذملانعلغشنتيتلاةرسألانأل،يلئاعلاحبذملانمتلخ
طسوةسينكلايفةالصلاعامتجالًاتقودجتاليلئاعلا
ناكامًاريثكةسينكلايفداحتالاوةكرشلامادعناو.عوبسألا
تاءاطعلاتناكنإو.تيبلايفةبحملامادعنانمًائشان
حيسملانأًاماودهانعماذهفةديهزةسينكلايفتاعربتلاو
.تيبلاةينازيميفبيصنهلسيل

نمةئشانةسينكلالكاشمنإ،تاهمألاوءابآلااهيأ
ىلعاهردصموهةسينكلامداخسيلو،تيبلالكاشم
تناكنإتاهمألاوءابآلامالُينايحألاضعبيفوماودلا
دقف-؟لكاشماهلتسيلةسينكةيأو-اهلكاشممكتسينكل
.مكتيبللب،مداخلاتاظعللكاشملاهذهلكىزعتال
.ةسينكلانيعيفيتلاةبشخلانمءزجًاماودوهىذقلاف

أدبيلفةسينكلالكاشمةجلاعممتدرأنإ؟لحلاوهامو
ةدعاسمًاقحمتدرأنإ.مكتويبلكاشملحبًالوأجالعلا
يفةنامأبحيسملااومدخا.مكتويبنماوأدبافةسينكلا
ةسينكلايفهنومدختاهبيتلاقرطلانودجتذئدنعو،مكتويب
.اهيفءاضعأمتنأيتلاةيلحملا

ذئدنعو،مكتويبيفيلئاعلاحبذملايفةدابعلاىلعاوبظاو
يفةالصلاعامتجاىلعةبظاوملايفةبوعصنودجتال

،تيبلايفسدقملاباتكلاةساردىلعاوبظاو.ةسينكلا
يفحيسمللاودهشا.ةسينكلاروضحىلعنوبظاوتذئدنعو
هلةداهشلايفةبوعصنودجتالذئدنعومكتيبيفءافخلا
تاعامتجاروضحىلعمكدالوأاوعجش.ةسينكلايفةينالع
ناسنإيأةوعديفةبوعصنودجتالذئدنعوةسينكلا
.اهروضحل

سوفنلاىلعفطعلامكيفثعبينأهللانماوبلطا
يفنيذللةايحلاةلاسرنومدقتذئدنعو،مكتيبيفةكلاهلا
نإو،مكتويبيفتايلامكلايفاودصتقا.ةيجراخلاراطقألا
هومدقتلًادجريثكلاضيفيذئدنعو،تايرورضلايفنكمأ
.هتسينكلوحيسملل

بحأامك،مكتاجوزنوبحتًاقحمتنكنإ،جاوزألااهيأ
ءاضعأًاضيأاوبحتنأنوردقتذئدنعمكنإف،هتسينكحيسملا
نوكيهنإفتيبللًاسأربألكناكنإ.نيرخآلاةسينكلا
.هتسينكيفًاعفانًامداخ

،تيبلايفنكلاجرلتاعضاخَّـنُك،تاجوزلااهتيأ
اوعيطأدالوألااهيأ.تيبلالكةرادإلنجتحتالذئدنعو
الفةسينكلايفمكتريسميقتستذئدنعوتيبلايفمكيدلاو
نيعنمىذقلامتجرخأنإمكنأاوركذا.مكؤابآمكفنعي
نيعنمةريبكلاةبشخلاجارخإىلعًاريثكمتدعاسمكتيب
ىلعًاريثكدعاسيحيسمللمكتيبسيركتو.مكتسينك
.مكتسينكسيركت

،ًالوأتيبلايفرانلااودقوأفةرتافمكتسينكمتيأرنإ
.هللادجملمكتسينكيفتَّـبددقوةرارحلانورتذئدنعو
.مكتسينكنوكتمكتويبنوكتامكهنأاوركذا

يحيسملاجاوزلا:عباسلالصفلا
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يفٍْرسَن ٍةَنيِفَسَقيِرَطَو،ٍرْخَصَىلَعٍةَّـيَحَقيِرَطَو،ِتاَواَمَّـسلٱِ
يف لَقِ

ْ
لٱِب

ْ
.)١٩و٣٠:١٨مأ(»ةاَتَفِبٍلُجَرَقيِرَطَو،ِرْحَب

مثةاتفىلإددوتوأ،هتبيبحدقفمثبحأدقناكءاوسو
نأاذهنمًاقثاوًاضيأهسفنوهناكدقف،اهتبحمبسك
.)١٨:٢٢مأ(»ًاْريَخُِدَجيًةَجْوَزُِدَجيْنَم«

ًادجةيرورضثادحأةعبرأكلانه«:رصاعمميكحلوقي
،ةايحلاديدجتو،توملاو،ةدالولا:ناسنإلكةايحيف

ةيحيسملايفجاوزلايحيسملاجاوزلا:عباسلالصفلا
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رمتسيو،ةسينكلايفجَّـوتيو،ءاقلبأدبيجاوزلاو.»جاوزلاو
.ربقلايفمتُخيو،ةيجوزلاتيبيف

،ةاتفلابىتفلاددوتهبقعيءاقللانإفءاقلبجاوزلاأدبيذإو
تقوامهيبلقيفحيسملانكيملنإناذهو.ىتفلابةاتفلاو
.جاوزلادعبامهتيبيفددوتلاىقبينأنكميالفددوتلا

هذهتناكىتمو.جاوزللةمدقمكةمزالةبوطخلاةرتفو
.ءاقبلاةنومضموةرهاطةيجوزلاةايحلاتناكةرهاطةرتفلا
نكمأةرتفلاهذهيفًاعمايلصينأةاتفلاوىتفلافرعاذإو
.ةايحلاةياهنىلإةقرفتالبجاوزلادعبًاعماشيعينأ

يذلاوههدحوحيسملاعوسيبرلاو.سدقمجاوزلانإ
ةلفحميظنتلامجو،ةسينكلاىنبمةماخفنإ.هسدقي
لعجتالاهلكهذه-ىقيسوملاوروهزلاةعوروجاوزلاميسارم
يفناجوزلادحتيملنإو.حيسملانودبًايحيسمجاوزلا
.ًايحيسمًاجاوزىعدُينأنكميالامهجاوزنإفحيسملا
ةيجوزةايحباعتمتينأنكميالفامهنيبةبحملارفوتتملنإو
ةبحملارفوتتنأيغبنيامهنيبةبحملارفوتتيكل.ةديعس
.امهنملكبلقيفحيسملل

ةصلاخةيحيسمةبحمرخآلاامهدحأناجوزلابحيامدنع
.امهيبلقطبرتيتلاةطبارلايهنوكتحيسمللامهتبحمنإف
وحنيفخلادحاولاريكفتنإفحيسملاناجوزلابحيامدنع
امهتافرصتو،رخآللدحاولانمةيلمعلاامهتاريبعتو،رخآلا
،هنابحييذلاحيسملاعوسيبرلانمثعبنت،ةلدابتملا
.هايضرينأناديريو

نإفحيسمللهسفنملسدقنيجوزلانملكناكنإ
.رخآللدحاولاةبحمسومانحبصتحيسمللةكرتشملاامهتبحم
نعرظنلاضغوهةديعسلاةيجوزلاةايحللقيرطلاسيل
ميلستطقفوههنكل،سومانلاةعاططقفوهالو،سومانلا
هبيلصيفحيسملاعمكارتشالاىنعمو.حيسمللاهلكةايحلا
.ةيطخلانعتوملاوه

ةيلئاعلاةايحلاو.كتيبيفنوكيكبلقيفحيسملاناكنإ
ًادبأينغتستنلاهنكل،ةريثكءايشأنعينغتستنأنكمي
.حيسملانع

النيذلامهنوليلقو.ةبحملابجاوزلاأدبينأبجيو
َحتٍرْمَأِّـلُكِلَو،ٌناَمَزٍْءَيشِّـلُكِل«نأبنونمؤي

ْ
ِتاَواَمَّـسلٱَت

ءيسنكل.)٣:١اج(ةبحمللتقوكلذيفامب»ٌتْقَو

اهدصقيتلاةبحملاىنعمسندييذلاوههدحوقالخألا
.ةسدقمنوكتنأهللا

قداصسدقملاباتكلانأنابشلانمنوريثكلادقتعي
.)١٨:٢٢مأ(»ًاْريَخُِدَجيًةَجْوَزُِدَجيْنَم«:لوقيامنيح
ملٱُةَجْوَّـزلٱ«:لوقلانوضفريامًاريثكمهنكلو

ِدْنِعْنِمَفُةَلِّـقَعَتُْ
يفتليقيتلاتاملكلاهذهله.)١٩:١٤مأ(»ِّـبَّـرلٱ
يفنوشيعينمناذآيفةبيرغودبتداليملالبقرشاعلانرقلا
ٍةَّـيِطَعَّـلُك«:نأبنمؤنله؟داليملادعبنيرشعلانرقلا
ِحلاَص

َ
ِيبَأِدْنِعْنِمٌةَلِزاَن،ُقْوَفْنِمَيِهٍةَّـماَتٍةَبِهْوَمَّـلُكَوٍة

هللااوحبس:نيلئاقمنرنوفقنلهو؟)١:١٧عي(»ِراَوْنَألٱ
ةكربهنميتأتالاذاملو،نذإ.؟تاكربلالكقفدتتهنميذلا
؟ةجوزلا

،رادتقالاوةوقلايفنيميظعنوشمشوناميلسناك
ةروشملاىطعيناميلسناك.جاوزلايفنيسيعتاناكامهنكل
،ناميالابفالآلارهقنوشمشو.اهعبتيملهنكل،ةحلاصلا
ىلإامهنملكرظندقل.)٥:٧وك٢(نايعلابجوزتهنكل
نإايلابيملامهنكل.اهآريتلاةاتفلاببجعُأو،هجولالامج
هنأامهنملككردأكلذدعبو.هللانايضرتناتاتفلاتناك
يتلاةاتفلابجوزتدقنكيملولىنمتو،رايتخالاأطخأ
.اهببجعأ

ةجوزلادجينأىلإجاوزنودبىقبينأباشللريخ
.اهدجينيأوفيكلباهدجينأمهملاسيلنكل.ةلضافلا
نوريشتسيناميإلايفلاطبألانابشلانمنوريثكلاسيلوأ
الو؟اهبنارتقالاديرييتلاهتاتفادعامءيشلكيفهللا
ملنإ،لضافباشلكلةلضافةأرماهللادنعنأيفكش
.هللانعدعابتي

اهيأمكنكل.ًادجًادجًاريثكئلآللاقوفياهنمثنإحيحص
تاءارجإنإحيحص.اهنمثعفدبنيبلاطممتسلنابشلا
نميتأتيهف.فلكتالاهسفنةاتفلانكل،فلكتجاوزلا
مدآذخأدقل.ةماتةبهوملكوةحلاصةيطعلكلثمهللا
كانهوانهلوجتينأرمألابلطتيملو،برلانمهتجوز
.)٢:١٩كت(مدآىلإاهرضحأبرلانكل،اهنعثحبلل
؟ردصملاسفننمكتجوزىلعلصحتالاذاملف

.ىلوألاةرظنلانمةيحيسملاةبحملاأشنتنأطقنكميال
كرتيهللاسركملاباشلاو.ةريثكتاولصدعبيتأتاهنكل
هرايتخانأكردييذلاباشللىبوطو.هللاةجوزلارايتخا
.هللارايتخالاكرتهنأل،حيحصلارايتخالاوه

ةيحيسملايفجاوزلايحيسملاجاوزلا:عباسلالصفلا
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فرعتنلكنإفةباشلابفرعتتأدبتامدنع،باشلااهيأ
ةديحولاةقيرطلانأدكأتنكل.فاطملاكبيهتنينيأىلإ
.ةبيطةيادبلانوكتنأيهةبيطةياهنلانوكتيكل
نأملعامث.تيبلادييشتلبقعضوينأبجيساسألاف
،)٢:١٩يت٢(تبثييذلاديحولاوهخسارلاهللاساسأ
نأتدرأنإ.رخآرمأيأيفوأجاوزلايفكلذناكءاوس
حيسملاذختتنأبجيفدعباميفيحيسمتيبكلنوكي
نوكينأنكميديتعلاكتيبو.ةبطخلاتقونآلاكتقفريف
ةسسؤمنآلاكتبطخةصرفتناكنإحيسملاىلعًاسسؤم
.نآلاايلعلاكلثُمعضتنأبجي.حيسملاىلع

ةليمجكتاتفتناكاذإامعلءاستتنألبق،باشلااهيأ
ريغةاتفلاتناكنإ؟هللاةنبايهله:ًالوألأسأالمأ
،ملاعلاوحيسملانيبجرعيدعباميفكتيبراصنآلاةيحيسم
حيسمللةنيمأتناكنإو.هيفحيسملادجمتينأنكميالو
لكنمبرلابحتتناكنإ.دعباميفكلةنيمأتراص
تناكنإ.اهبلقلكنمكبحتفوساهنأبقثفنآلااهبلق
كلءالولابظفتحتفوسفنآلاحيسمللءالولابظفتحت
ىنعتفوسفنآلااهتسينكبىنعتتناكنإ.كدالوألو
نأردقتكنإفنآلااهعميلصتنأردقتتنكنإ.اهتيبب
تركذتنإًاريخلعفتتنأو.دعباميفيلئاعلاحبذملاينبت
ةباذجنوكتنأنكمينايحألاضعبيفةاتفلانأًاضيأ
امببسب،ةرهاظلااهتافصببسبامكةيفخلااهتافصببسب
بهذتيذلاناكملاببسب،هلعفتالامببسبامكهلعفت
.هيلإباهذلانععنتمتيذلاناكملاببسبامكهيلإ

هرظتنا.ةاتفلاكلراتخيهللاعد،باشلااهيأزاجيإلابو
يفاهدجتفوسكنأبقثذئدنعو،ةاتفلارظتنتاممرثكأ
ترسخالإو،اهعمكتاشقانميفًافينعنكتال.كراظتنا
يفكلًاقيفرنكيحيسملاعد.ةايحلاكرتعميفكفقوم
،مويلاةبوطخلاةرتفهلسرك.كتارواشموكتاشقانم
لعجييذلاهدحووه.ًادغكجاوزيفمدنتالذئدنعو
ةأرملاتقلخدقل.ًاسدقموًانيمأةاتفلاعملجرلاقيرط
نمشيعي-ضعبلالوقيامك-لجرلانكل،لجرلادجمل
.ةأرملادجملجأ

١:٢٧كت(ىثنأوًاركذامهقلخءدبلانمهللانإعقاولاو
باشلاةايحيفةرتفرمتتقولاكلذذنمو.)١٩:٤تم،
نعثحبلايفًاليوطًاتقوامهنملكيضقيثيحةباشلاوأ
تاباشلاونويحيسملانابشلاامأ.ةايحلاكيرشوأةكيرش
حيسملااوذختادقل.ًاريثكفلتخيمهعمرمألانإفتايحيسملا

حبصأو،مهتايحنوؤشلكيفهيلعاودمتعاو،ًاصّلخموًابر
نإفكلذلو.مهتدارإتحبصأهتدارإو،هقيرطوهمهقيرط
لب،ةلزاغملاوأةبعادملايفىضقُتالجاوزلالبقيتلاةرتفلا
نوثحبينيذلاتاباشلاونابشلالايخحبصأو.ةالصلايف
هداشرإوهللاةدارإنعثحبلابًارصحنمةايحلاكيرشنع
.رمألااذهب

باشنعلب،باشدرجمنعثحبتالةيحيسملاةاتفلاف
هعبتينأًادعتسمراصوصّلخملافرع،هللانملسرم
باشعمةكرشاهلنوكتنأردقتالاهنأل.ًابرهلهذخَّـتيو
عضختنأديرتالًاضيأيهو.اهبرعمةكرشهلتسيل
،اهبحيوهو،هبحتيه.حيسمللًاعضاخسيلباشل
.حيسملانابحينانثالاو

ىلإلب،يجراخلارهظملاىلإعلطتتالةيحيسملاةاتفلاو
يفَرَعَشاَمَكُهَّـنَأ«كردتاهنألبلقلا مأ(»َوُهاَذَكٰهِهِسْفَنِ
فرعتنأديرتيهفًاليمجاهرظنيفادبامهم.)٢٣:٧
يتلاىوقتلاةروصىلإرظنتنأديرتاليه.هيلإهللاةرظن
هارتنأاهيفكيال.هلخاديفىوقتلاةوقىلإلب،اهيفودبي
ديرتيه.ةيلمعةفرعمهفرعينألب!براي!براي:لوقي
مَّـلسمهبلقنألهكولسوهقالخأيفًاقحًايحيسمنوكينأ
َّـبَحَأاَمَك«هتجوزبحييذلاباشلابحتيه.حيسملل
ملٱ
لٱًاضْيَأُحيِسَْ

ْ
)٥:٢٥فأ(»اَهِلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَوَةَسيِنَك

.مهبحينموحنةيلمعهتبحمنوكتنأهديرتيه

مركينأنكميالديتعلااهتيبنأةيحيسملاةاتفلاكردتو
ردقياذكهو؟هللاعمةلماكةلصيفاهجوزناكاذإالإهللا
ةداعسنأًاضيأكردتيهو.هللاتيببحيو،يلصينأ
جوزلاةايحسيركتبلبةفداصميتأتالةيلئاعلاةايحلا
حبصياذكهو.ًالماكًاسيركتحيسملاعوسيبرللةجوزلاو
امهتيبءانبنآدبيو،هللاقيرطوهةيادبلانمامهقيرط
.هللاتيبوحنةيادبلاذنمههيجوتبءامسلانمبرقلاب

سناجتملاريغرينلا:نماثلالصفلا

َحتاوُنوُكَتال«
ْ

ملٱِْريَغَعَمٍريِنَت
.)٦:١٤وك٢(»َنيِنِمْؤُْ

ةيرشبتاقالعنمضتتاهنأعمو.ةقداصتاملكهذه
كانهلهو.جاوزلاةقالعاهنمضلخديًانيقيهنإف،ةريثك
ةجوزلاوجوزلانملكهعطقييذلادهعلانمىوقأمازتلا
،ةايحلايفهلًاكيرشرخآلاامهنملكلبقينأبامهيسفنىلع
ىلإ،هعيطيو،هفطاليو،همركيو،هبحيو،ءارضلاوءارسلايف

ةيحيسملايفجاوزلاسناجتملاريغرينلا:نماثلالصفلا
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اذهِربُتعاءيشلكيفناجوزلاقفاوتيملنإو؟ةمسنرخآ
.سناجتمريغًارين

نمةسبتقماهنإفةيساقتاملكلاهذهتدبامهمو
ةقيرطبةسينكةيأاهعضتمل.)٦:١٤وك٢(سدقملاباتكلا
لايخنميهتسيلو،هللامادخنممداخيأوأ،ةيفسعت
وهيذلاسدقملاباتكلاميمصنميهلب،بصعتميأ
هلمحييذلاناطلسلاسفنلمحتيهفكلذلو.هللاةملك
باتكلانأنمؤتًايحيسمتنكنإف.سدقملاباتكلا
هللانأل.ةيصولاهذهمرتحتنأبجيفهللاةملكوهسدقملا
:ًاضيألوقي،صلختفحيسملاعوسيبرلابنمآ:لاقيذلا
سدقملاباتكلاسفنو.نينمؤملاريغعمرينتحتاونوكتال
،ءامسلاو،صالخلاو،حيسملاو،هللانعثدحتييذلا
ريغبنمؤملاجاوزضفرييذلاوه،ةسينكلاو،منهجو
.سكعلاوأ،ةنمؤم

ًاحيرصوًاحضاوعوضوملااذهنعمالكلانوكينأبجيو
يتلاتايآلابرماعباتكلاف.رخآعوضوميأنمرثكأ
يأتحت،سكعلاوأ،ةنمؤمريغبجوزتيالنأبنمؤملايصوت
.فرظ

ىدلةضماغنوكتسناجتملاريغرينلاةركفلعلو
سكعلاوأةنمؤمريغعمًادعومنمؤملاددحيدق.ضعبلا
نمؤملانكل،حيسملانعاهلدهشييكلدعومنمرثكأوأ
عمو.اهلدهشييكلةنمؤملاريغبجاوزلايفركفيالنأبجي
تاقالعلابقلعتياميفةلوهسباهديدحتنكميالةجيتنلانأ
هنأهيفكشالاممف،اهريغوأةيندملاوأةيعامتجالاىرخألا
ةيناكمإيفناشقانتيوةنمؤملاريغعمنمؤملاريسيامدنع
الكنإف،ةمزاللاتابيترتلاناعضيوناططخيمث،جاوزلا
ريغرينتحتامهنملكريصيو،رخآلابطبتريامهنم
اونوكتال:ةلئاقلاةيصولاضقندقنمؤملانوكيو،سناجتم
جاوزلايفبكترتالةيطخلاو.نينمؤملاريغعمرينتحت
ةميرجلاتسيل.هيلإيدؤتيتلاتابيترتلالكيفلب،طقف
فارحنايفو،لتقللبلقلاةينيفلب،رجنخلاةنعطيف
:٥تميفسدقملاباتكلاهلاقامعجار(.ئطختلةدارإلا
الئفاكتملاريغرينلاةيطخنإفكلذلو.)خلإ،١٥:١٩و٢٨
دقل.ذئتقوديؤتاهنكل،جاوزلاميسارممامتإدنعبكترُت
رمألاةيادبيفنمؤملاركفامدنع،ددوتلامايأيفًالعفتأدب
.ةنمؤملاريغبجوزتلايف

باتكلاميلاعتىلعءانب-ديكأتلكبلوقلانكميًاذإ
ددوتلاوأ،سناجتملاريغجوزتلانإ-ًادجةريثكلاسدقملا

ةفصبئطاخوهو،سناجتمريغًارينئشني،سناجتملاريغ
وأهلبقيوهيضترييذلايحيسملاباشللةبسنلاب،ةمئاد
نيدلاوللةبسنلابكلذكو،ًاضيأهبلبقتوهيضترتيتلاةباشلا
وأهعجشييذلاهللامداخلةبسنلابوهنايضترينيذللا
.هممتي

طقفًائطاخسيلسناجتملاريغرينلانأباوركذا
هنأل:رخآلتقونمددرتيتلاةيرهوجلاريغبابسألل
وأ،ريكفتلاو،تاداعلايفيرورضلاقفاوتلاضعببلطتي
،نيتفلتخمنيتسينكىلإمامضنالاوأ،تاضقانتملانيبعمجلا
نييوتسمنيبعمجلاوأ،نيتفلتخمنيتيسنجبسنجتلاوأ
،لاحلاةعيبطبةقداصتاضارتفالاهذه.خلإخلإنيفلتخم
.سدقملاباتكلارظنةهجولةبسنلابةيوناثاهنكل

النيصخشعمجيهنألئطاخسناجتملاريغرينلانإ
.كلذكسيلرخآلاوهللانبادحاولاف.ءيشيأيفناقفتي
كلذلونمؤيملرخآلاوصالخلالانوهللانبابنمآدحاولا
الرخآلاوحيسمللشيعينأىلإقاتشيدحاولا.كلاهوهف
يفةيدبألايضقيفوسدحاولا.حيسملافرعيالهنألردقي
نأبحيدحاولا.منهجيفاهيضقيفوسرخآلاوءامسلا
سيلةطاسببهنألديريالرخآلاوحيسمللهتيبنوكي
.ًايحيسم

يمتنيدحاولانألطقفسيلببسلانأنورتمتنأ
يقيقحلافالتخالانكل.يمتنيالرخآلاوةسينكلل
.رخآلافالخبهللاةرسأيفدلُودحاولانأوهيسيئرلاو

اذهيفمالكلاةدحنمففخيالسدقملاباتكلاو
-ةكرشهلتسيلنمؤملانأبةحارصنلعيهنكل،عوضوملا
ربللةطلخكلانهتسيلهنأامك،نمؤملاريغعم-ًايحور
كلانهسيلو،ةملظلاعمرونللةكرشكلانهتسيلو،مثإلاو
و٦:١٤وك٢(ناطيشلايألاعيلبعمحيسمللقافتإيأ
١٥(.

سفنامهلنأيفناقفتينمؤملاريغونمؤملانأعمو
ًافالتخانافلتخيامهنكل،فطاوعلاسفنامبرو،دسجلا
ةكلممنعفلتختةكلمميفنطاومامهنملكف،ًاديدش
وحنريسيو،رخآلاةدابعنعفلتختةيفيكبدبعيو،رخآلا
:حيسملالوقيامكو.رخآلاريصمنعفلتخييدبأريصم
ملَا«
جلٱَنِمُدوُلْوَْ

ْ
ملٱَو،َوُهٌدَسَجِدََس

َوُهِحوُّرلٱَنِمُدوُلْوَْ
ىَرَيْنَأُرِدْقَيالُقْوَفْنِمُدَلوُيالٌدَحَأَناَكْنِإ...ٌحوُر
.)٦و٣:٣وي(»ِهللاٱَتوُكَلَم
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هنألطقفًائطاخسيلسناجتملاريغرينلانإلوقنًاريخأ
ئطاخوهف.ًايلمعناكنإوىتحئطاخهنكل،ًايلمعسيل
ريغرينلانألاحلاةعيبطبعقاولاو.هنعىهنهللانأل
لكيفةميخوهبقاوعو.ًاقلطميلمعريغسناجتملا
ريغتالئاعهنعأشنتسناجتملاريغجاوزلاف.لاوحألا
ءامسأهتبعجنمجرُخينأعيطتسيمداخلكو.ةسناجتم
نعامهؤارآتفلتخاةجوزلاوجوزلانألةمطحمتالئاع
.حيسملا

نكميالسدقمريغداحتاوهسناجتملاريغرينلانإ
،ًايحيسمًاتيبئشنينأًادبأنكميالو،هللامركينأًادبأ
نأردنيو.نايحيسمناجوزهئشنييحيسملاتيبلانأل
تالاحلالكيفهنإفنمؤملاامأ.ًانمؤمنمؤملاريغريصي
مداخلكو.حيسملابهتلصفعضتوهتايحرتفتًابيرقت
.اهيفاذهثدحةريثكتالاحركذينأعيطتسيحيسملل
باتكلاىوتسملعفتريالتيبلاىوتسمنأوهديكألاو
نايصعبَّـبسدقلو.ملاعلاىوتسمىلإطحنيلب،سدقملا
.تويبلافولأميطحتةرطخلاةيحانلاهذهيفهللاةملك
نيذلافينعتوهسيلاذهلكنمفدهلانأيعيبطو
ملنيذلاتاباشلاونابشلاداشرإوهلب،أطخلااوبكترا
نإ،تاباشلاونابشلااهيأ.هللاهكرابيالجاوزبدعباوطبتري
ال:يهسناجتملاريغرينلاراطخأبنجتلةقيرطلضفأ
.نينمؤملاريغعمرينتحتاونوكت

نوكتنأنكميالةياهنلافةئطاخنكتملنإةيادبلانإ
برلايفمتقثوو،هللاتاريخمتقذدقمتنكنإ.ةئطاخ
متربتخادقمتنكنإو،ةيطخلانممكصلخيلحيسملاعوسي
عضوباهوذبنتالف،هاوساهبيتأياليتلاسفنلاةحارًايلمع
ًامايأنإ.ةنمؤملاريغوأنمؤملاريغبجوزتلارينتحتمكسفنأ
الجاوزلايفةليلقتاونسوأ،نآلاددوتلايفىضقُتةليلق
يأتحت-بجياذهل.دبألاىلإقارتفالابناجبًائيشيزاوت
.طقفبرلايفالإدحأجوزتيالنأ-فورظلانمفرظ

حجانلايحيسملاجاوزلا:عساتلالصفلا

رفعجابأنأءامكحلاخيراتيفيطفقلانيدلالامجركذ
نم:ريهشلابيبطلاعوشيتخبنبسيجروجللاقروصنملا
هنأتعمس:روصنملالاقفيتذمالت:باجأ؟انهكمدخي
ىلعردقتالةفيعضةريبكةجوزيل:لاقف.ةأرمإكلسيل
ةفيلخلارمأسيجروجفرصنااملو.اهناكمنمضوهنلا
ًاثالثناسحلاتايمورلايراوجلانمراتخينأهمداخروصنملا

.كلذلعفف.رانيدفالآةثالثعمسيجروجىلإنهلمحيو
ىرجامبهذيملتهفَّـرعهلزنمىلإسيجروجلصواملف
ذيملتاي:همداخللاقونهرمأركناف.يراوجلاهارأو
نأتدرأأ؟يلزنمىلإءالؤهتلخدأاذامل،ناطيشلا
سيجروجبكرمث.نهبحاصىلإنهَّـدروضما؟ينسِّـجنت
ىلإنهدرو.ةفيلخلارادىلإيراوجلاعمهذيملتهعمو
اذامل:هلأسوهرضحأروصنملاىلإربخلالصواملف.مداخلا
لثمنوكينأزوجيال:سيجروجباجأ؟يراوجلاتددر
رثكأبجوزتنالىراصنلارشعمنحناننأل،يلزنميفءالؤه
.اهريغذخأنالفةيحةأرملاتمادامو.ةدحاوةأرمانم
بجعأف.ًاليدباهنعىضرننلوانبحوانءالووانبلقاهيطعن
رمأضرماملو.ًاماركإهلدادزاوةبيطلاحورلاهذهبةفيلخلا
نعلأسيلًايشامهيلإجرخو،ةفايضلارادىلإهلمحبروصنملا
عمنفدُيلهدلبىلإعجرينأبيبطلاهنمبلطف،هلاح
!!رانيدفالآةرشعبهلصووهزيهجتبرمأف،هئابآ

عوضخوةبحمجاوزلا

لجرلانأل،لجرللعوضخلاوهمئادلاةجوزلابجاونإ
اذهو.هّجويودوقيلبطلستيالسأرلاو،ةأرملاسأر
عوضخبًالُّثمت،ءيشلكيفًالماشنوكينأيغبنيعوضخلا
مارتحالابًايلمععوضخلااذهمتيو.حيسمللةسينكلا
رارضألاوراطخألارسو،اهلجربهتلفةأرملاامأ.لالجإلاو
ءالولااذهنعةأرملادعُبنميتأتعمتجملابيصتيتلا
.لجرلاطلستىلإو،ريدقتلاو

الاهتاذيفةبحملانأىلع.ةبحملاهبجاونمفلجرلاامأ
درجمدنعفقيالسلوبلوسرلانكل،ةيصوىلإجاتحت
امدنعو.ةبيجعلاةلذابلاحيسملاةبحمىلإاهبيقتريلب،ةبحملا
.ءيشلكاهعمدجويةبحملادجوت

.اهجوزعيطتنأجاوزلاةطباريفةيحيسملاةجوزلادهعتت
وأمهضعبريثيانهو.سأرلاوهيحيسملاجاوزلايفلجرلاو
:نيلاؤسنهضعبحصألاىلع

؟ةاواسمنوكتالاذامل.١
وهباوجلاو؟..سأرلاوهلجرلانوكياذاملو:.٢

ةقالعجاوزلانأبةركفلانعةئشانسأرىلإةجاحلاَّـنإ
ةجوزلاوجوزلانيبًامئاققافولامادامو.ةتباثةميدتسم
وهاذهو.سأرلاوهنميفريكفتلاثدحتلللاجمالف
نكلو.يحيسمجاوزلكيفهوجرنيذلايعيبطلاعضولا

ةيحيسملايفجاوزلاحجانلايحيسملاجاوزلا:عساتلالصفلا
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لذبوهيعيبطلاءيشلا؟ثدحييذلاامف،قاقشعقواذإ
اذإنكلو.لقاعلامالكلاويدولاباتعلابهتلازإلدهجلا
يذلاامف،قافتاىلإالصيملواذهلكالعفامهنأضرُف
،تاوصألاةيبلغأبعازنلاةيوستنكميال؟كلذدعبهنالعفي
نأكشال.هيفةيبلغأالطقفنينثانمًافلؤمًاسلجمنأل
:نيرمأدحأوهثدحييذلا

نأامإو،هليبسلاحلامهنملكبهذيوالصفنينأامإف·
ةطبارجاوزلامادامو.لصفلالوقلاامهدحألنوكي
رمألارخآيفنيفرطلادحألنوكينأدبالف،ةميدتسم
ةئيهةيأشيعتنلو.ةرسألاةسايسريرقتقح
فرشتامةطلسواهمكحيروتسدنودبةميدتسم
.اهيلع
؟لجرلانوكياذاملفسأرللةرورضكانهتناكنإو·

تناكاذإاهلجرىلعرطيستنلاهتاذةأرملانأدقتعأ
ريغءيشجاوزألاىلعتاجوزلاةطلسنإف،هبحت
ةأرملالب،اهاضرتالةميكحلاةلقاعلاةأرملاو.يعيبط
يذلالجرلارقتحتو،فقوملااذهنملجختةماعةفصب
.هلًاسأريهنوكت

ىلعةجوزلاوجوزلاناكنإ:ماهارجيلبسقلالوقيو
ةرادإلاوبيترتلارومأيفهنأالإ،رومألالكيفةاواسملامدق
هذهيفحيرصباتكلاو.ةأرملاسأرلجرلانوكيةلئاعلايف
نممكنكلو..ايؤرللنيوكتلانمهئازجألكيفةطقنلا
رودبنمقيذإ،عاضوألانبلقيةيحيسملاتالئاعلايفءاسن
ةدايسعوضومنمنفخييتاوللاءاسنلارثكأام.لاجرلا
نايغطوأدادبتساةدايسلانأندقتعينهنأل،لجرلا
.نهتوقلكبةطلسلانمواقيونبراحيكلذلو،ةيروتاتكيدو
.جودزمأطخاذهنهفقوميفنكلو

ةدايسللنهتبراحم:ًايناثو،أطخةدايسللنهموهفم:ًالوأ
ةدايسلاف.هسفنهللامواقيهللابيترتمواقينمنأل،أطخ
دادبتسالاالةدايقلاوهةدايسلاضرغوهللانميه
فلاخيامبفرصتوهتطلسلجرلالغتسااذإ.ملظلاو
نرقاذإامأ.نيبمأطخىلعوهفسدقملاباتكلاقوطنم
ةدايسلانوكتذئدنعفةمكحلاوفطللاوةبحملابةدايسلا
.ةداعسللًاردصم

وهامف.ناطلسلابفارتعالاوهةأرملابجاونإانلق
؟اهجوزءازإةأرملاةيلوؤسميهامو؟لوقلااذهنومضم

بجييأ»اهلجربهتلفةأرملاامأ«:هللاةملكلوقت:ًالوأ
اهيلعبجي.مارتحالافوخلببعرلافوخال،هفاختنأ
تيبلاطسويفهتماركىلعظفاحتوهمالكمرتحتوهمرتحتنأ
.ةدئاقلايهاهنأولامكفرصتتنألواحتالو،سانلانيبو

-نهلاجرلنعضخينأءاسنلانمهللاةملكبلطت:ًايناث
مهلنعضخينأو،ءيشلكيفلبءايشألاضعبيفسيل
ةيلوؤسمهذه.حيسمللةسينكلاعضختامكو،برللامك
هللاءاضرإيفةبغارلاةأرملادنعًادجةحرفموًادجةريبك
؟عوضخلابدوصقملاوهامف.اهجوزءاضرإو

ًائيشاسيلامهنكلو،ناطبترمةعاطلاوعوضخلانإ
يهفةعاطلاامأ.يلخاديبلقفقوموهعوضخلاف.ًادحاو
حرفبةأرملالوبقوهعوضخلا.فقوملاكلذليجراخريبعت
اهتدارإوهرمأباهرمأواهلجرريصمباهريصمطبرتنأ
اهعوضخنمعفادبهبموقتلمعيهفةعاطلاامأ.هتدارإب
نودنمعوضخلانأىلإانهرظنلاتفلبجياذهلو.هل
.ةنكممفعوضخلانودنمةعاطلاامأ.ليحتسمةعاطلا
عوضخوةبحمنعال-نهلاجرنعطييتاوللاءاسنلارثكأامف
نمةيلاخةصقانةعاطهذهنأكشالو.رشللًاعفدلب-
.ناطلسلابفارتعالاوهةأرملابجاوًاذإ.حرفلاوةجهبلا

نمو،ةأرملاةيلوؤسمنملقألجرلاةيلوؤسمتسيلو
ناكنإف.ةأرملاةيلوؤسمنممظعأيهيحاونلاضعب
وهلجرلابجاونإف،ناطلسلابفارتعإلاةأرملابجاو
اوبحألاجرلااهيأ«:برلاةملكلوقتاذهلو.نانئمطالاريفوت
حيرتوةأرملانئمطتيتلايهاهدحوةبحملاف.»مكءاسن
انأ.اهتايحةليطاهجوزنمةبعترمةفئاختشاعالإواهبلق
نفجتريتاريثكءاسنتدهاش-حيسمللمداخك-ًايصخش
ةحلصمنمسيلف.ًادجنزحماذهو.نهلاجرنمًافوخ
نأولامكو،فيخمحبشهنأولامكفرصتينألجرلا
ةبحمبفرصتينأبجيلب.ةياغلةليسووأةمداخهتجوز
بحينألجرلاىلعبجيو.هتايحلةكيرشكاهعمفطلو
ةكيرشوحنمهألاهبجاوبموقيالوهفالإو،هسفنكهتأرمأ
اوبحينألاجرلاىلعبجي«:سلوبلوسرلالوقي.هتايح
.»هسفنبحيهتأرمابحينم.مهداسجأكمهءاسن
دحلاوةجوزللاهرفوينأبجييتلاةبحملارادقملةبسنلابو
اهيأ«:لوقيلوسرلافاهلهتبحميفهغلبينأبجييذلا
ملسأوةسينكلاحيسملابحأامكمكءاسناوبحأ،لاجرلا
دحىلإهتأرمابحينألجرلابجاونمف.»اهلجألهسفن
ليبسيفهسفنبحيسملاىحضامكتاذلابةيحضتلا
.هسفنكهتأرمابحينأيهجوزلاةيلوؤسمًاذإ.هتسينك
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هنأنعًالضف،ةجوزللنانئمطالاونامألارفويهدحواذهو
تناكامهمهبناجبفقتوحرفبعيطتوعضختةأرملالعجي
.فورظلا

.ةجوزلاوجوزلانيبكرتشمبجاووهثلاثلابجاولا
ناطلسلابفارتعالادعبف.نايكلاةدحوهيمسننأنكميو
:لوقتهللاةملكنأل،نايكلاةدحويتأتنانئمطالاريفوتو
داحتالاىلإريشيًاعبطاذهو.»ًادحاوًادسجنانثالانوكيو«
ىنعمو.ًايسفنوًايركفوًايحوروًايدسجنيجوزلانيبماتلا
دعبايندلايفنممهأوهرخآلارظنيفامهنمالكنأاذه
ءابرقألاونيدلاولالبقيهلجرللةبسنلابةأرملاف.هللا
ىلعحصيهسفنءيشلاو.دالوألالبقوىتح،ءاقدصألاو
سدقملاباتكلانأل؟اذهلوقناذاملو.ةأرملارظنيفلجرلا
.ًادحاوًادسجناريصيةجوزلاوجوزلانإلوقي

هيلعىنبييذلاساسألا:رشاعلالصفلا
جاوزلا

لب،بسانملاصخشلادجتنأجاوزلاسيل:مهدحألاق
ثحبلادرجمسيلجاوزلاف.بسانملاصخشلاتنأريصتنأ
جوزلاحبصألةجوزلاعمفّيكتلالب،ينبسانتةجوزنع
.بسانملا

،نيفرطنيبيعامتجإفّيكتدرجمسيلحجانلاجاوزلا
رفسيففاهرفاوتبجيةماهتاموقموسسأىلعمئاقهنإ
:تاملكلاهذهأرقن٢٤:٣،٤،لاثمألا

ُتْيَبْلٱىَنْبُيِةَمْكِْحلٱِب«

،ُتَّـبَثُيِمْهَفْلاِبَو

ُعِداَخَْملٱُئِلَتْمَتِةَفِرْعَْملاِبَو

»ٍةَسيِفَنَوٍةَميِرَكٍةَوْرَثِّـلُكْنِم

مونلاةفرغو-ةرايسلاك:تايداملاةورثلابدوصقملاسيلو
.انتاوذيفيتلاةيقيقحلاةورثلالب.خلإ...خبطملاو-
:تايآلاهذهيفتدرويتلالاعفألاظحال

مدآعلضهللاىنبامك،ةيلآريغةقيرطبنوكييأ:ىنبي
.ءاوحهنمعنصيل

.ليميالوزتهيالميلسيسأرعضويفلعُجي:تبثي

.ًاعبشضيفييأ:ئلتمي

نمءيشعمىرخأةرمتايآلاهذهةباتكاندعأاذإف
:اذكهحبصتريسفتلا

ةعساوةرظنىلإلصنزييمتلاىلعةردقلايأ،ةمكحلاب
،هيفنمىلعظفاحنو،تيبلاينبنو،ةايحلارومألةقيقدو
رصبتلايأ،مهفلابو.مهتاقاطرجفتتو،مهسفنأميقتستىتح
،ميلسفرصتىلإيدؤيامم،فقاوملليلككاردإىلإلصن
.ةيحطسلاةلجعتملاتاباجتسالانمًالدب

ىلعفرعتن،كاردإلابملعتلايفةبغرلايأ،ةفرعملابو
ثحبلاموادنولهجلادرطنىتح،اهيناعمىلإلصنوقئاقحلا
.قحلانع

فلتتنأنكميالةورثبضيفتلبةايحلائلتمت،اذكهو
تاهاجتالاو،ةبيطلاتايركذلانمةورثيه،ًادبأدفنتنأوأ
.ةيصخشلاقمعتةورثلاهذه.لدابتملامارتحالاو،ةيباجيإلا
نمو؟تالهؤملاهذهىلعلصحأفيكو:لءاستتدق
لاقيذلاهدحوهللاهنإ.؟ةفرعملاومهفلاوةمكحلاينيطعي
ٌةَمْكِحُهُزِوْعُتْمُكُدَحَأَناَكْنِإ«١:٥بوقعيةلاسريف
لَف
ْ
طَي
ْ
جلٱيِطْعُييِذَّـلٱِهللاٱَنِمْبُل

ْ
ُ،ِّـريَعُيالَوٍءاَخَسِبَعيَِم

.»ُهَلىَطْعُيَسَف

اهيلإلصتنأنكمياليتلاهللاتابهيههذه
يذلاوه،جاوزلاماظنانلمسريذلاهللااف.كتادوهجمب
هألمنوهتبثنوتيبلاينبنل،ةفرعملاومهفلاوةمكحلاانيطعي
وأقرتحتوأعيضتدقىرخأةورثلك.ةيقيقحلاةورثلانم
.تيبلايفًارخذىقبتةورثلاهذهنكل،قرست

نأبجي،ةايحلافصاوعهجويفجاوزلاتبثييكلف
.مصفينأنكميال،رمتسممئادطابتراهنأناجوزلافرعي
....هتأرمابقصتليو...لجرلاكرتيكلذل

قصلييذلاءارغلاىلإريشتةيربعلايفقصتليةملكلاو
قصلتيتلاضارمألانعبتكيىسومف.ًاعمنيءزج
الكو،يماظعبىمحلقصتلا:لوقيبويأو،مسجلاب
.ةينعملاةيآلايفةملكلالصأسفنامهلنيريبعتلا

ةيحيسملايفجاوزلاجاوزلاهيلعىنبييذلاساسألا:رشاعلالصفلا
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مهتايحنوأدبيمهنأيهمايألاهذهنيريثكلاةلكشمنإ
تاملكلاامأ،اهؤاهنإنكميةايحاهنأرابتعاىلعةيجوزلا
ءيشالنأبجاوزلادنعاهبجومباولمعينأاودهعتيتلا
يفاهلىنعمالءافوجتاملكتحبصأ،توملاالإامهلصفي
:لثمةليدبئدابمءالؤهدجوأو.مهتايح

تامامتهالاالإانلصفينل-تافالخلاالإانلصفينل
.ةايحلاىدمقاصتلالاوههللادصقنكل.ةفلتخملا

درجمتسيلوةليوطةيلمعاهنإ.ًادحاوًادسجنانوكيو
نيتئيبونيتلئاعنمةجوزوًاجوزانروصتولف.يظحلرييغت
بهاوموتافاقثو،ةفلتخمرعاشموتاداعامهلونيتفلتخم
لفحنمناصخشلاناذهعجرينأنكميالهنإف،ةفلتخم
لفحلااذهنمأدبتةدحولا.دحاودسجامهوجاوزلا
ًامهفوةمكحمزلتستةيلمعلاهذهو.ةايحلالوطرمتستو
.ةفرعمو

تنأف.ةكرشةايحلب،ًارسأوأًانجسجاوزلاسيل
ُّلُكاوُرُظْنَتال«،يطعتللبءيشىلعلصحتلالجوزتت
َنيِرَخآلَوُهاَمَىلِإٍدِحاَوُّلُكْلَب،ِهِسْفَنِلَوُهاَمَىلِإٍدِحاَو
اهيمسيامك-ةيرحلاةايحايحينمف.)٢:٤يبليف(»اضْيَأ
لصحيءيشنعثحبلاوذخألاةايحايحيامنإ-ضعبلا
هيطعيصخشنعثحبيوهفجوزتينمامأ.هيلع
شيعينأنكميالف.هتايحمهبهيلافطأنع.لبقتسمو
ةيقيقحلاةداعسلانأل،هتاذلشيعيناكنإًاديعسناسنإلا
.مهرعاشمةفاكيفمهتكراشمونيرخآللءاطعلايفيه

نمف،ةقلطمةيرحدجوتالهنأفرعيبابشلالعلو
يفدجويالامك،اهراتخايتلاةايحللدبعوهفرحهنأنظي
.ةايحلادعسياماذهو،نيرخآللةيحضتوهلبرسأجاوزلا

٪٥٠اهيفحاجنلاةبسنةرماقمسيليحيسملاجاوزلانإ
ملسينمو،ةيباتكلاطورشلابسحبجوزتينمنإلب
هجاوزيفنالفلشفْنإ.دعسينأدبالبرللهتيبوهتايح
ثحبيةينانألاةايحشاعهنأببسلاف،هتجوزهرايتخايفو
.ءاطعلايفركفينأنودهذخأيامعوهتاذلنع

دييفناتنومضمةيحيسملاةرسألاوةيحيسملاةايحلانإ
.نوؤانبلابعتيًالطابفتيبلابرلانبيملنإو.برلا

ةيجوزلاةداعسلا:رشعيداحلالصفلا

نأنوبحينيذللعبشُم،هرامثبينغرابتخاجاوزلا
يكلةصاخلامهتافرصتبيلاسأوةيصخشلامهراكفأباوحضي
يفةايحلاكيرشءاضرإلوحيسملاءاضرإلنواعتيفاولمعي
نمّدُبالنيتايحنيبقالخلاقفاوتلاقيقحتلو.جاوزلا
.داهجلاوملألاوعومدلاوبراجتلانمةفلتخملحارمبرورملا
اهبهييتلاةداعسلااهنكلو،ةداعسلابءيلميحيسملاجاوزلا
يذلانمثلاعفدبنوبغرينيذللطقفحيسملاعوسيبرلا
.تاذلاراكنإوه

ةطباربةناهتسالاوهقالطلايبلاطبمكاحملاألميذلا
نإ.تارسملابءيلمهنأىلعةيحطسبهيلإرظنلاوجاوزلا
بناجلانمجاوزلاصيصاقأنوعمسينيذلاتانبلاودالوألا
جاوزلاةطباراولخدينأنوعيطتسيمهنأنونظيعجشملاحرملا
.جاوزلاموهفمىلإةءاسإوأطخاذهو.ىولحنمبلاوقب
نيناوقنسنكميةصقجاوزلانأنمسانلاهددريامف
رطخأوةوابغربكأوهامنإ،سانلاديرينيحاهئاهنإلةيعضو
.يرشبلاسنجلاىلعضرفتةبوذكأ

ةعاجشلامهيدلترفوتنيذلاصاخشألابطاخأيننإ
،نوكتنأاهلدصُقامكةيجوزلاةايحلااوشيعيلةأرجلاو
طابرباوظفتحينأىلعنوممصينيذلاصاخشألابطاخأ
مهبولسأباوحضينأبنوضرينيذلا،ةايحلاىدمةيجوزلا
رومأءازإمهرعاشمنعاولزانتينأو-ةايحلايفصاخلا
ةدارإلاوعضخيل،هلساسأاليذلافوخلاوةهفاتلاةايحلا
.ميظعلارسلااذههنمنيلبقتماونحنيوهللا

دجنالاننأعقاولا؟كمامأديعسلاجاوزلاصرفيهام
ىلإًالعفلوصولايفًابغارناسنإلانكيملامًاديعسًاجاوز
يماحيوهقيقحتلىعسيةايحلايففدهكةيجوزلاةداعسلا
دقًالمعجاوزلاتبسحاذإامأ.تالشفملالكدضهنع
اذهفءاشتتقويأيفهئاهنإنمسأبالو،لشفيوأحجني
.ًاديعسًاجاوزًادبأدعيال

اوعتمتينأبابشلاديرينيذللارورسلاوةداعسلانإ
امنإرمعلامايألكامهلظيفاوشيعيوجاوزلايفطقفامهب
نملعجيأطخولطابمهوامهةريثكنايحأيفوناّيبسنامه
له.رورسلاوةداعسلايبابىلعًالوسكًالوستمناسنإلا
ىلعانهةقلطمةداعسءادعسسانلانوكينأنكمي
ضرألاىلعءادعساونوكيلسانلاقلخهللانإ؟ضرألا

ةيحيسملايفجاوزلاةيجوزلاةداعسلا:رشعيداحلالصفلا
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،ةيطخلايفطوقسلاببسبةمدخلابمهيلعمكحهنكلو
.ءانعلاوبعتلارارمتساناينعيةمدخلاولمعلاو

عفرأوهلجألب.الك؟جاوزلاةميقنمللقأانأله
نمهبتقصليتلافسافسلانعهبىماستأو،هردقنم
وأامنيسلاروديفضرعتيتلابذاكلابحلادهاشملثم
.ةايحلاعقاويفهلدوجواليذلالايخلانم

لعفأانأمعن؟جاوزلابكحصنأتنكنإلأستله
قيقحتليبسيفدهجلالذبلًادعتسمنوكتنأطرش،كلذ
ينإف،اهبوهلتةبعلديرتتنكاذإامأ.جاوزلاكنمهبلطيام
.اهبىلستتىرخأةبعلكسفنليرتشتنأكببيهأ

ةيلوؤسملاةفاكلّمحتوجاوزلاديرتًالعفتنكاذإامأ
ةعاجشوةمكحنمكدنعاملكعمجتستنأكيلعف
كلقحيطقفذئنيحوذئنيحف،يحناميإوصالخإوفطلو
.كعملمعأسًاضيأانأ:لوقتوهللادييفكديعضتنأ

جوزلا:ًاعمنالماع:رشعيناثلالصفلا
ةجوزلاو

لٱَك«
ْ
حلٱَةَمْعِنْمُكَعَمًاضْيَأِتاَثِراَو

ْ
نإ.)٣:٧طب١(»ِةاََي

نيبةمئاقلاةقالعلاىلعناسسؤمتيبلامالسوةداعس
.ةجوزلاوجوزلا

دقامًاصخشنإ.ةبوطخلامايأىلإركفلاانبدوعي
،نورخآنوبجعمكانهناكدقل،همامتهابكدحوكطاحأ
،ًاقحكبحييذلاصخشلاعمتلباقتةرملاهذهيفكنكلو
تناكمك.هبحعمٍواستمبحبكبلقهلباجتسادقلو
يفنانثادجويالهنأامكلودبيناك!ةداعسلابةئيلممايألا
يفو،لبقتسملانعناثدحتتامتنكًانايحأو،امكريغملاعلالك
.مالكيأنمغلبأامكنيبتمصلاناكرخُأتارم

حبصأو،دوعولاودوهعلابامتشعففافزلامويناحمث
الو.حيسملايفامطبترااذإدبألاىلإرخآللًاكلمدحاولا
،هللابيترتنمناكديدجلاتيبلااذهوةبحملاهذهنأكش
جوزللملاعلايفناكمدعسأتيبلانوكينأبجواذلو
عمطلاهجويفنصحلاومالسلاوةحارللأفرملاهنإ.ةجوزلاو
نسحأوهلبالةيدسجلاةوقلاديدجتناكمهنإ.ةينانألاو
.ةقحلاةداعسلاوةيسفنلاةحارللناكم

ال.نهيلعةاسقاونوكتالومكتاجوزاوبحأ،جاوزألااهيأ
يفديعسلاتيبلاىلإفحزتنأةواسقلاهذهلاوحمست
اذهنمبرلامكيمحييكاولص.ةريثكلاتايلوغشملاطسو
يفّزحيومويلاةليطتيبلالمعيفةجوزلابعتت.رشلا
هجووبطقمنيبجبءاسملايفاهجوزاهلباقينأاهبلق
نودًايساقودبيهنكلو،كلذيفكشالواهبحيهنإ.سباع
.دصقينأ

لافطألابةرسألاىلعهللامعنيو،ةعيرستاونسلارمت
.انلهللاةيطعمهنيذلاءالعألاوأءاحصألاراغصلا

ةسسؤمنوكتنأيغبنيفةجوزلاوجوزلانيبةقالعلاامأ
اهجوزرقوتنأةجوزلاىلع.لدابتملامارتحالاوةبحملاىلع
مامأوهلافطأمامأهرهظتنأو،هماكحأيفقثتنأ.همرتحتو
نمرخستنمكانه.مارتحإلابريدجصخشكعمتجملا
أزهتوهحئاصنبفختستلبال،هلافطأمامأاهجوز
!هتاعورشمب

تاعورشمحاجنيفتماصلاكيرشلايهةجوزلانإ
نمكانهو.هيفهتجوزةقثىلإعجريلجرلاحاجنف.اهجوز
،مهتاجوزىلإمهحاجنيفلضفلانوعجرُينملاجرلا
لوقي.رومألاىلعمكحلايفنهتمكحبًالعفنوفرتعيو
يفٌفوُرْعَماَهُجْوَز«:سدقملاباتكلا ُسِلَْجيَنيِحِباَوْبَألٱِ
ةماركلاناكمذخأدقل.)٣١:٢٣مأ(»ِضْرَألٱِخِياَشَمَْنيَب
اذهبزوفلايفربكألابيصنلاهتجوزلناكو،عمتجملايف
.ناكملا

نمىلوألامايألاكلتىرخأةرميركذت:ةجوزلااهتيأ
كمارتحاوكتبحمماودلاىلعيددجتنأيلواح،جاوزلا
ىلإهعفديفوسهبكتقثوهيلعكدامتعانإ.كجوزل
.راصتنالاةقثبدوزموهومامألا

،تيبلايفةأرملاسأرلجرلانوكينأبرلابتردقل
اذهىلعنضرتعيوعضولااذهنهبجعيالءاسنلانمريثك
وهيهلإلاعضولااذهنأدّكؤيعقاولانكلو،لجرللقحلا
لمحكلهاكىلعنيذخأتاذاملف.ةأرملاةحارلرومألانسحأ
ىلعةيلوؤسملاهذهيعض.هبحاصلهيكرتا؟تيبلاةيلوؤسم
ةحارلاردصمامههيلعدامتعالاوهيفةقثلاهذهنإ.كجوز
تنسحأدقكنأبًاعانتقاكناديزيسامهنأامك،كلةرمتسملا
.ءفكلالجرلااذهلثمتجوزتامنيحرايتخالا

ةيحيسملايفجاوزلاةجوزلاوجوزلا:ًاعمنالماع:رشعيناثلالصفلا
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،مألانمتافرصتلاهذهاوسملينأودباللافطألانإ
اذهفهرملامهساسحإو.مهدلاونومرتحيونوبحيذئنيحو
نإ.»اباب«يفمهتقثومهناميإيفًاضيأسكعنيفوس
.هلةيلمعلاةبحملاوهكجوزلكمارتحا

.ةايحلاعباوزهجويفعينملانصحلاكتيبنميلعجا
هنمنلعجييتاوللاءاسنلاضعبنمةربعكسفنليذخو
.اهليّدصتلانمًالدبعباوزللًازكرم

عزعزيومهكبريلافطألامامأرخآللدحاولاةضراعمنإ
.نوعيطينمنوفرعيالمهلعجيومهتقث

.هلفسؤُيرمأفنيجوزلانيبةيمالكلاتانحاشملاامأ
هتيوستوهتشقانمبجيف،يأرلايففالتخاكانهناكنإ
رعاشمىلعرثؤيوتيبلامسقيعازنلانإ.ٍدارفناىلع
اركشا.ًاعمةيقيقحةيحيسمةايحاشيع.مهنمأولافطألا
امكقافتانإ.ةديعسةيجوزةايحلامكلهتاهيجوتىلعبرلا
تاهجويفرمتسملاامكفالتخاو،تيبلاحاجنىلعدعاسي
يفبرلاعمءاقللاةصرفامكلنكتل.لشفلاهانعمرظنلا
:روثأملالوقلااذهًامئادامكراعشنكيلو.يلئاعلاحبذملا

،تيبلااذهسأروهحيسملا

،ةدئاملاىلعروظنملاريغفيضلاو

.ثيدحلكلتماصلاعمتسملاو

يلئاعلاطابترالاةسادق:رشعثلاثلالصفلا

ّنإف،ةئطاخلاانتعيبطلاصئتساينعتةسادقلاتناكاّمل
نيبيلئاعلاطابترالاةسادقنعًاضيأثدحتتهللاةملك
ريغدوقتةريثكنايحأيفيتلاومهتالئاعدارفأونينمؤملا
نيتهجولاانحضودقاّنكذإو.ةسادقلاىلإمهنمنيسدقملا
نعهللاهلوقياميفلمأتننأنآلاحصي،ةسادقللنيتيلمعلا
.ةبارقلاةسادقوأةيجراخلاةسادقلاهذه

سدقتيدقهنأمدلابةسادقلالصفيفقبساميفانركذ
كلذعمو،رخآعمهطابتراببسب،ّنيعمىنعمبصخش
سانأنعاضيألاقيدقنكلو.كلهيوددجتمريغلظي
عوضوماوناكونينمؤمبمهطابتراقيرطنعاوسدقتمهنأ
دعبًاقحنيصلخماهدعباوراصف،ةراحلاةيبلقلامهتاولص
.مهناميإ

لمكأيوحيىلوألاسوثنروكنمعباسلاحاحصألانإ
عنمًاءدبو،هللاةملكيفءاج.جاوزلابصاخميلعت
ملٱاَّـمَأَو«...١٠

الْنَأ،ُّبَّـرلٱِلَباَنَأال،ْمِهيِصوُأَفَنوُجِّـوَزَتُْ
ملٱَقِراَفُت

لَفُهْتَقَراَفْنِإَو.اَهَلُجَرُةَأْرَْ
ْ
لَت
ْ
ْوَأ،ٍةَجِّـوَزَتُمَْريَغْثَب

نأبرلاقبسدقو»ُهَتَأَرْمٱُلُجَّـرلٱُِكْرتَيالَو.اَهَلُجَرْحِلاَصُتِل
ببسبو.)١٢-١٩:١تم(رمألااذهبًاحضاوًاميلعتىطعأ
تالاحتأشندقفممألانمنيينثولانيبليجنإلاراشتنإ
ًالثمف.حيضوتىلإةجاحيفتناكنكامألانمريثكيف
نكلو،برلايفصالخلاتدجوةينثوةجوزنأضرفنل
يحيسملاكيرشلاىقبيلهف،نثودباعًاسجنيقباهجوز
نأنود،ددجتملاريغصخشلاعمجاوزلاةقالعيف
دقنيعجارلاضعبناكايمحنوارزعمايأيف؟سندتي
ةجيتنلاو،مهلوحنيذلاممألانمتاجوزمهسفنألاوذختا
للٱِبْمِهيِنَبِمالَكُفْصِنَو«.شيوشتلاتناك

ِّـ
،ِّـيِدوُدْشَألٱِناَس

للٱِبَمُّلَكَّـتلٱَنوُنِسُْحياوُنوُكَيَْملَو
ِّـ
لٱِناَس

ْ
ِناَسِلِبْلَب،ِّـيِدوُهَي

ةجعزمتناكةلاحلاهذهو)١٣:٢٤حن(»ٍبْعَشَوٍبْعَش
تاجوزلااولصفىتحاوحيرتسيملنيذلاءايقتألاةداقلل
بجونيسجناوربتعانيذلانهدالوأنهعموتابيرغلا
كلذيلتيتلادادعألاترطسدقل.برلابعشنممهلزع
لوسرلابتكيةقاشلاةلاحلاهذهجالعلةمعنلكهلإيحوب
لٱاَّـمَأَو«سلوب

ْ
َهلُلوُقَأَف،َنوُقاَب

ُ
ُهَلٌخَأَناَكْنِإ:ُّبَّـرلٱالاَنَأْم

.اَهُْكْرتَيالَف،ُهَعَمَنُكْسَتْنَأِيضَتْرَتَيِهَو،ٍةَنِمْؤُمُْريَغٌةَأَرْمٱ
ملٱَو
َهليِتَّـلٱُةَأْرَْ

َ
َنُكْسَيْنَأِيضَتْرَيَوُهَو،ٍنِمْؤُمُْريَغٌلُجَرا

ملٱَْريَغَلُجَّـرلٱَّـنَأل.ُهُْكْرتَتالَف،اَهَعَم
يفٌسَّـدَقُمِنِمْؤُْ ملٱِ

،ِةَأْرَْ
ملٱَو
ملٱُْريَغُةَأْرَْ

يفٌةَسَّـدَقُمِةَنِمْؤُْ ْمُكُدالْوَأَفالِإَو-ِلُجَّـرلٱِ
ُْريَغَقَراَفْنِإْنِكٰلَو.َنوُسَّـدَقُمْمُهَفَنآلٱاَّـمَأَو.َنوُسِجَن
ملٱ
لَفِنِمْؤُْ

ْ
يفًادَبْعَتْسُمُتْخُألٱِوَأُخَألٱَسْيَل.ْقِراَفُي ِلْثِمِ

يفاَناَعَدْدَقَهللاٱَّـنِكٰلَو.ِلاَوْحَألٱِهِذٰه َفْيَكُهَّـنَأل.ِمالَّـسلٱِ
ملٱاَهُتَّـيَأَنيِمَلْعَت

لَُختْلَه،ُةَأْرَْ
ِّـ

اَُّهيَأُمَلْعَتَفْيَكْوَأ؟َلُجَّـرلٱَنيِص
لَُختْلَه،ُلُجَّـرلٱ

ِّـ
ملٱُص
.)١٦-٧:١٢وك١(»َةَأْرَْ

تحت.ةقئافلاةمعنلاةوقهيفىلجتتميلعتنمهلاي
امأ.سدقملاكيرشلاسجنيسجنلاكيرشلافسومانلا
.سجنلاسدقيهللاهصلخيذلاصخشلافةمعنلاتحت
باتكلاءازجألكيفو،ًادجميدقيهلإماظنةرسألانإ
وه.تالئاعكهبعشصلخينأديريهللانأحضتيسدقملا
،اهدجوأيتلاةيعيبطلاطباورلايففنعلامادختساديريال
نزتخيهنأكلذبنلعيوهفةلئاعسأربرلاصلخاذإف
ةيلوؤسملاسميالًاعبطاذهو.ةلئاعلالكلةكربلا
ماعهجوبنكلوةبارقلامدةلصبسيلصالخلا.ةيصخشلا
هذهبابرأعمهبعشتالئاعصلخينأهللاركفنإلوقن

ةيحيسملايفجاوزلايلئاعلاطابترالاةسادق:رشعثلاثلالصفلا
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كيرشلاسدقيكيرشصالخنأنلعيكلذلو.تالئاعلا
دقهنأكلذىنعملهو.ًاضيأدالوألاسدقيامكرخآلا
.قالطإلاىلعالك.صاخشألاءالؤهيفرييغتيأثدح
مهقرطلنيبحم،ةديدجةدالونودبمهامكنوقبيدق
،هللاةنونيدنمنيفئاخريغو،ةمعنلانيرقتحم.ةريرشلا
قفتيفيك.نمؤملابيرقلايفنوسدقممهفكلذلكمغرو
نأحضاولانمهنأل؟ةسادقلانعنييلامكلاةركفعماذه
ًارايهنامهتركفراهنتاذكهوريهطتيأينعتالانهةملكلا
ىنعمةسادقلاةملكباوقصلأمهنأوهكلذيفببسلاو.ًامات
عقاولاعممجسنيالوًايباتكلطابو،ًايوغلحيحصريغ
ةصتخمانمامأيتلاةلاحلايفةسادقلانأحضاو.يلمعلا
دحأديدجتبةلئاعلاةيقبزكرمريغتيذإةبارقلاةقالعب
ًاتيبلبدعبًاينثوًاتيبهللارظنيفتيبلانوكيالف.نيوبألا
.ًايحيسم

،ًادبأءيضيروندجويال،ينثولاتيبلايفةملظلكلا
؟ًاذإثدحياذامف،ددجتيةلئاعلايفنيدلاولادحأعدنكلو
وأاودارأءاوسنيرخآلاىلعرينتتيبلاكلذيفةرانمرهظت
نيذللاةيلوؤسملاوزايتمإلاناكميفاوعضُودقل.اوديريمل
هللالمعينأنوداذهلك.دعبلالكامهنعنيديعباوناك
مهلوبقلمهمامأبابلاحتفهنأمغرمهسوفنيفدعب
نلعييذلاهللاقيرطوهنيدلاولادحأءادتهاّنإ،صلخملا
يبليفناجسةلاحيفامك،ةلئاعلاهذهلكلةمعنلابهقاوشأ
ِّـبَّـرلٱِبْنِمآ«نيمثلاقحلاانلعينأبهيمداخهللافلكذإ
ملٱَعوُسَي

.)١٦:٣١لامعأ(»َكِتْيَبُلْهَأَوَتْنَأَصُلْخَتَفِحيِسَْ
،تيبلالهألصالخلاحنمتملةليلقلاتاملكلاهذهنإ
همامأحتفامكهنأةقيقحناجسلابلقيفتتبثاهنكلو
ديريهللانأو،هتيبلهأمامأًاضيأهحتفدقصالخلاقيرط
ةظحللانمنوسدقممهف.رمألااذهيفهيلعلكتينأهنم
امدنع،تيبلالكجاهتبالاألمامًاعيرسو،اهيفنمآيتلا
.ةسدقملاهللاةمعنلعيمجلاباجتسا

ةسادقلانعسدقملاباتكلاميلعتراصتخالابوهاذه
اهنوكمغرنوريثكلااهلهاجتيوأاهلمهييتلاةبارقلاةطساوب
يفنينمؤملادارفأللةيمهألاوةروطخلانمميظعبناجىلع
جوزلااّهيأ.دعباهدارفأةفاكصلخيمليتلاتالئاعلا
مامأحيسمللاشيعوةالصلاولمعلايفارمتسا!ةجوزلاو
هللاّنأو،عيمجلاسدقتدقامكيفهنأناملاعامتنأو،نيقابلا
مهتقثوةمعنللمهتجاحبنورعشيامدنعمهصلخينأرظتنم
.اهيف

جاوزلايفسنجلا:رشععبارلالصفلا
يحيسملا

ةيحيسملاةرظنلابطبترمجاوزلانعحيسملاديسلاميلعت
يفحيحصلايسنجلاعفادلاةبغرةيبلتبجيو.سنجلاىلإ
قالخألانإفساسألااذهىلعو،طقفةيجوزلاةايحلاراطإ
نيدتامك،جاوزللةقباسلاةيسنجلاتاقالعلانيدتةيحيسملا
.ةيجوزلاةنايخلا

ةدحاوةأرمابدحاولجرنارتقاوهيحيسملاجاوزلاو
فصتيهنإفهيلعو-نيجوزلاةايحىدمًايعرشًانارتقا
ةقالعلادارفناو،ةقالعلاةيرارمتسا:امهنيتيساسأنيتفصب
دوهعذخؤُتنيتفصلانيتاهنعريبعتكو.دحاوكيرشعم
دقعءارجإدنعنيجوزلاىلعةيجوزلاةنامألاوصالخإلا
يفءافولاوصالخإلاوةبحملانمضتتدوهعلاهذهو.جاوزلا
هسفنناسنإلاظفحو،ءارضلاوءارسلايف،ضرملاوةحصلا
.ةايحلاديقىلعنافرطلامادامهاوسنودرخآلل

مادامدوهعلاهذهةرورضنعضعبلالءاستيدقو
لؤاستلااذهىلعباوجلاو.رخآلاامهدحأبحينافرطلا
بحلانأعمف.يحيسملاجاوزلاةعيبطميمصىلإاندوقي
امبلطتيجاوزلانكل،ديعسلاجاوزلايفهنعىنغالطرش
يقالخألامازتلالاةبحملاعمبلطتيهنإ-بحلانمرثكأوه
جاوزلانإ:ريهشلايتوهاللارنوربليمإلوقي.يعرشلاو
سسؤميقالخأرارقهنكلو،بسحفًايعيبطًاقافتاسيل
ساسحإدرجمسيلجاوزلانإ.يعيبطلاقافتالاىلع
امهدحأيطعيكلذلوبحلابًاعمناطبترمامهنأنيصخش
امدنعمتيجاوزلانكل،ةيسنجةقالعيفرخآللهسفن
طابركجاوزلاةعيرشليهلإلابيترتلابنافرطلافرتعي
.طابرلااذهبناطبترمامهنأبنيفرطلارارقإو،سدقم

جوزلاةفطاعوهيتاذساسأجاوزللنوكياذهىلعو
يأيعوضومساسأًاضيأهلو،رخآلاوحنامهدحأةجوزلاو
داحتاكجاوزلاةعيبطبنيجوزلارارقإوه.تاذلانعجراخ
هيلعبترتتو،هيفلوخدللرحلاامهرايتخاامهيفهقلخي،ديرف
يفًايساسأصالخإلاربتعُيببسلااذهل.تامازتلاوبيلاطم
بحلاقمعيويرثُييذلايقالخألالماعلاهنألجاوزلا
ريصت،صالخإلاقيرطنعف.ًالامجوةميقهديزيويعيبطلا
صخشوحنهجتيًايصخشًارمأناسنإلايفةيعيبطلارعاشملا
ةدارإلاعمفطاوعلاجمدنتدوهعلاقيرطنعو،ددحم
نملكلبقتينألًارربمنوكيسدقمطابريفةيصخشلا

ةيحيسملايفجاوزلايحيسملاجاوزلايفسنجلا:رشععبارلالصفلا
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صخشلاعمةمئادلاةرشعلاةايحةرطاخملنيصخشلا
هسفنصخشلكاهيفبهييتلاةرشعلاهذه،رخآلا
.رخآلل

اودعتبادقرضاحلاانرصعيفنيريثكنأفسؤملانمو
كشيضعبلاأدتباو؛ةيلاثملاةروصلاهذهنعًاريثكوأًاليلق
دقو.ةرصاعملاةايحلابراجتمامأدومصلاىلعاهتردقيف
يفسانلاةقثةعزعزيفةثيدحلاتايرظنلاضعبتمهاس
ملع(ايجولوبورثنألاءاملعضعبلاقدقف.ةروصلاهذه
ضعبةديلوةيجوزلاةايحللايلعلالثملانإ:)ناسنإلا
،ةقلطمتسيلوةيبسنكلذبيهوةميدقلاتاراضحلا
نإعامتجالاملعءاملعضعبلاقو.ةتباثتسيلوةريغتمو
ةريخألاتابقحلايفةيعامتجالاتاريغتلاوةيداصتقالاةايحلا
ضعباهيفتلخدأوةيجوزلاةايحلاميقىلعاهتامصبتكرت
يسنجلاتبكلانمسفنلاءابطأضعبرذحو.تاليدعتلا
ىدانيذلاتقولايف،ةيسفنلاضارمألاىلإيدؤيهنإنيلئاق
نعهانركذنأقبسامبةيعيبطلاةيداملاةرظنلاباحصأهيف
نمهنأنورخآفاضأو؛جاوزلالبقسنجلاةسراممةيناكمإ
نمسيلأ:اولءاستو،جاوزلاماودبناسنإلامزتلينأريسعلا
اذإجاوزلادوهعنملصنتللًاحوتفمبابلاكرتننأنكمملا
جاوزلاىلإرظننالاذاملو؟نيجوزلانيبًامئاقبحلارمتسيمل
الاذامللشفلاةلاحيفو،لشفتوأحجنتنأنكميةبرجتك
رفوأحاجنلانماهظحنوكيدقةيناثةبرجتلةصرفلاحيتن
!!؟ىلوألانم

نأيرورضلانمناك،اهرئاظنوةلئسألاهذهمامأ
دقيحيسملاجاوزلاماظنناكاذإامعقمعوةيانعبسردن
ىلعسسؤمهنأمأ،رصاعملاناسنإللمئالمريغحبصأ
وهفكلذبو،ريغتتالةيناسنإلاةعيبطلايفةلصأتمقئاقح
ةايحلايفةريغتملافورظلالكمامأتبثينأعيطتسي
.ةرصاعملا

بيلقتدعبو،ةيعوضوملاةضيفتسملاةساردلادعباننإ
يفةدئاسلاتايرظنلاةفاكضارعتساو،رظنلاتاهجوعيمج
مولعلاهيلإتلصواممثدحأبةناعتسالابو،رصاعملاعمتجملا
نأدكؤننأديرن،هللاةملكرونيفو،ثاحبأنمةثيدحلا
نارتقالايهواهانركذيتلاةيلاثملاهتروصبيحيسملاجاوزلا
ىدمةدحاوةأرماودحاولجرنيبسدقملايعرشلا
ةايحلاماظنيفةليصأسسأىلعسسؤم،ًاعمامهتايح
تابلقتلًابهنهكرتننأنكميالكلذبو،ةيرشبلاةعيبطلاو
.روصعلافلتخميففورظلاوةجزمألاتاريغتو

ماظننمءزجةأرملاولجرلانيبةيسنجلاقورفلا
نأىلإريشتةيجولويبلاوةيجولكيسلاقورفلاهذه.ةقيلخلا
نيسنجلانإو،هدرفمبًالماكسيلةأرملاولجرلانمالك
عفاودلاوتابغرلاءاضرإلسيل،رخآلاىلإامهدحأجاتحي
وهاذه.رخآلاامهدحألمكيللب،بسحفةيسنجلا
هللاقلخنأدعبف.جاوزلليجولوبورثنألايدوجولاساسألا
ُهَلَعَنْصَأَف،ُهَدْحَوُمَدآَنوُكَيْنَأًادِّـيَجَسْيَل«هللالاقمدآ
لاق،ءاوحهللاقلخنأدعبو)٢:١٨كت(»َُهريِظَنًانيِعُم
لَيَوُهَّـمُأَوُهاَبَأُلُجَّـرلٱُُكْرتَيَكِلٰذِل«باتكلا

ْ
ِهِتَأَرْمٱِبُقِصَت

ًاديجسيل«لوقلانإ.)٢:٢٤كت(»ًادِحاَوًادَسَجِناَنوُكَيَو
ةلزعلاوأةدحولاةلاحىلإريشتال»هدحومدآنوكينأ
...ةنونيكلاوأهسفندوجولاةلاحىلإلب،بسحفةيسفنلا
هجاتحييذلانيعملاو.هلمكيلصخشىلإجاتحيمدآنإ
وهعيطتسيىتحلمعلاهعممستقيدرفدرجمسيللجرلا
بيترتوماعطلايهطبيهموقتامنيب،عرزيوأداطصينأ
هلويمهكراشيو،هدوهجردقيصخشنيعملانكلو.لزنملا
،ًاضيأهنمهرودباهلانييتلاةفطاعلاهحنميو،هتامامتهاو
يفعسوأةرئادىلإهتاذجراخهعزتنينأبهتايحيرثيو
زفحياهيفةمئادةرشعوةقفرجاوزلانوكياذكهو.ةايحلا
وهف،ًالماكنوكينأىلعهثحيورخآلافرطلافرطلك
ثيدحلاسفنلاملعو.ةيصخشلللدابتملاقيقحتللةرورض
عماهلعافتلالخنمالإومنتالةيصخشلانأانلدكؤي
الرمأةايحلايفرخآصخشةكراشمنأو؛نيرخآصاخشأ
تقولايف،ةداعسلاىلعلوصحلاوجضنلاقيقحتلهنعىنغ
،ةساعتللًاردصمةلزعنملاةدرفنملاةايحلاهيفنوكتيذلا
الو.ققحتتملتاذلايفتايناكمإكانهنأىلعًاليلدو
لاصفنالاودارفنالاوةلزعلابروعشلااذهىلعبلغتلانكمي
.رخآصخشعمميمحلاداحتالابامنإ

اذهنوكينل،ٌلدابتمٌءاطعوهيذلا،بحلانودبف
عملجرةرشعنإ-هفدهقيقحتيفلشفيو،ًالماكداحتالا
امىصقأو،للملاىلعثعبيًارمأريصتبحنودبةأرما
،نيفرطللةكرتشملاحلاصملاضعبقيقحتوههققحتنأنكمي
ًالولدمنيفرطللرفويبحلا.نيدرفكًاعمامهعمجتالاهنكل
هتاذبهمامتهاىطختينأفرطلكهبعيطتسيًايحور
وهاذه.رخآلاصخشلاتامامتهايفقمعبكرتشيو
ةلماكلاةرشعلانأامكو.جاوزلايفةيقيقحلاةداعسلاساسأ
ىلإدوقياليذلابحلانإفكلذك،بحلانودبةليحتسم
ًاحيحصًاساسأنوكينأنكميالةلماكلاةكراشملاوةرشعلا
نمريثكميطحتيفببسلاوهةقيقحلاهذهلامهإو.جاوزلل
وأهدحويسنامورلابحلاىلعتينبيتلاةيجوزلاتاقالعلا
اهددرييتلاةيرعاشلاةرابعلانإ.ةفطاعلابوبشملامايهلا

ةيحيسملايفجاوزلايحيسملاجاوزلايفسنجلا:رشععبارلالصفلا
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يفغلابت»يفكيهدحوبحلا«:لوقتيتلاوًانايحأسانلا
نعنيبحملانويعيمعتو،جاوزللةيفطاعلاةيحانلاريدقت
اهلكتسيلةيجوزلاةايحلانأيهوةيعقاولاةقيقحلاةيؤر
،ةيدرولامالحألايفقارغإلاوبحلاورعشلادئاصقديدرت
الوًاشهبحلاناكاذإو،حافكوعارصوداهجاهنكلو
نأدباليتلااهتالكشموةايحلاتابوعصهجاوينأعيطتسي
لقأمامأرخبتيفوسو،ًاليوطبحلااذهمودينلف،ثدحت
.ةلئاعلابيصتةنحمةيأدنعوأمهفءوسوأفالخ

ةقفرلاقيرطنعنيصخشللدابتملالماكتلانإ
ّنأبةصلخملاةينلاترفوتاذإالإمتينأنكميالةرشاعملاو
ةقالعلاو.ةايحلاىدمةمئادنوكتسةقالعلاوةرشاعملاهذه
هسفنقامعأيفظفتحيوهوامصخشاهيلإلخدييتلا
هذهمصفينأنكمملانمهنأروصتيوأتاظفحتلاضعبب
اهيلعموكحمةقالعيه،ةداعسلاهلققحتملاذإةقالعلا
.أدبتنألبقلشفلاب

نأنودجوزتينأعيطتسيهنأروصتييذلادرفلانإ
بجحدقوهسفندجي،ةايحلايفهكيرشلاهلكهتايحيطعي
ربتعُيهتاذدحيفاذهو،داحتالااذهنمهتاذنمًاءزج
اهلكهتاذفرطلكطعيملامف.جاوزلاساسألةعزعز
،رخآلايففرطلكقثينلف،ةايحلاىدمظفحتالبرخآلل
دجينل،نانئمطالاونامألابروعشلااذهوةقثلاهذهنودبو
مالسكانهنوكينلو،ةرطاخملاةعاجشنيفرطلانميأ
.ةديدجلاةرسألاءانبيفمدقتلاورارقتسالاىلإدوقييقيقح

يرورضرمأةيجوزلاةقالعلاماودنأنعًالضفاذه
ماجسنالاوفطاعتلاومهفلليجيردتلاومنللةصرفءاطعإل
نلفطاعتلااذهومهفلااذهنودبو.نيجوزلانيبلدابتملا
ةيسنامورلاةرظنلاباحصأنمنيريثكنإ.ةداعسلاققحتت
ناعرسف،بحلايفناصخشعقيامدنعهنأنوروصتيةيلايخلا
متيًالاحو،ةيرحسةوقبولوامكامهنيبزجاوحلامطحتتام
ةوزنيفكلذكرمألاودبيدقو.تاقوعمالبماجسنالا
سكعدكؤيعقاولانكل؛يتقولاسامحلاوئراطلالاعفنالا
متتامةداعًاعمماجسنالاولدابتملامهفتلاةيلمعنإبكلذ
لبقتلنيكيرشلادادعتسامدعلعلو...ديدشءطبب
نمريثكيفببسلاوهءيطبلافّيكتلااذهةاناعملّمحتو
سانلامظعم...فراجبحدعبمتتيتلاقالطلاتالاح
اذهو،مهتالكشملةعيرسًالولحنوديريمهلكنكيملنإ

نيبةيسنجلاتاقالعلايفميلسلافّيكتلا.لايخلانمبرض
كلذك،ًانايحأنينسوروهشىلإجاتحيدقةأرملاولجرلا
،قوذلالثمىرخأرومأيفامهماجسناوًاعمامهفيكت

اذهو.لوطأتقوىلإجاتحيدق،عابطلاو،ةايحلاىلإةرظنلاو
،هسفنبدئازلاهمامتهاوناسنإلاةينانأّنأذإًابيرغًائيشسيل
هتردققوعتهتيصخشيفةبكرملاتانوكملانمكلذريغو
ىلإجاتحتو،دودحالبرخآلافرطللسفنلاءاطعىلع
.رارقتسالاىلإاهقيرطدجتيكلربصوتقو

،جاوزلايفرامثلابيطأنإ:لاقنمقدصدقفكلذل
يفةداعسلاتارابتخالمجأنإو؛ليوطتقودعباهينجن
جاوزلادعبةرخأتملاتاونسلايفاهربتخنةيجوزلاةايحلا
.نوريثكلانظيامفالخىلع؛ةركبملاتاونسلايفسيلو

يحيسملاجاوزلا:رشعسماخلالصفلا
ةدحاولاةأرملاو

ميلسلاقيرطلاوهةايحلاىدمةدحاوةأرمابجاوزلا
ةقاطىلإهليوحتوناسنإلادنعيسنجلاعفادلارارقتسال
عاونأامأ.ةيبدألاوةيركفلاناسنإلاةايحبومستةقالخ
ةمادهةوقيهفةأرملاولجرلانيبىرخألاةيسنجلاتاقالعلا
نظيدق.ناسنإلادنعيماسلايحورلاويبدألابناجلل
جاوزلالبقةيسنجتاقالعىلإدرفلاءاجتلانأضعبلا
،ناسنإلادنعرتوتلافيفختلةليسونوكيدقجاوزلاجراخو
ّنألكلذريغعقاولانكل.ةيداعلاهتايحىلإكلذدعبغرفتيل
راطإريغيفوطباوضنودبتعبشأاذإةيسنجلاعفاودلا
ناسنإلاركفىلعذوحتستةحماجةقاطحبصت،جاوزلا
ىوقلكرخستوهتقووهتاقاطنمًاريبكًاءزجصتمتو
تامامتهالاومنقوعتاهنأةجيتنلانوكتو؛اهتمدخلتاذلا
بحلاراطإيفامأ.ناسنإلادنعةيحورلاوةيركفلا
ريصتةيسنجلاتاقالعلانإف،نيجوزلانيبصالخإلاو
تامامتهاةدعنمةدحاونوكتو،بحلانعًايزمرًاريبعت
.عمتجملابامهتقالعوًاعمنيصخشلاةايحبةطبترمىرخأ

نعلزعمبتسروماذإةيسنجلاةقاطلاةعيبطنإ
اهنكل،أدهتوأحيرتستال،مئادكيرشةيصخشباهطابترا
تامامتهالكىلعةيسنجلاةبغرلاذوحتستىتحدعاصتت
رخآءيشلكباهليبسيفيحضتواهتاذلاهركتحتوناسنإلا
ناسنإلاةايحيفةيسنجلاةبغرلامئالييحيسملاجاوزلاو-
اهضوريهنكلاهتيمهأاهيطعيويعيبطلااهناكميفاهعضيو
.لماشلايناسنإلادوجولاراطإلخاديفاهمظنيو

عفادلانأبنيلئاقلانيدهازلاةعامجىلإًاقباسانرشأدقلو
هنأىلعجاوزلانولبقتيءالؤهو،يدسجيناويحرمأيسنجلا
ًارشسيلهتاذيفسنجلا-هنمأوسأًارشعنملوأرشللجالع

ةيحيسملايفجاوزلاةدحاولاةأرملاويحيسملاجاوزلا:رشعسماخلالصفلا
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امهنأل.هتينانأببسبهلامعتساءيسيريرشلاناسنإلانكل
نلهنإف،هتاذبدئازلاهمامتهاوهتينانأىلعناسنإلابلغتيمل
ةادأاهربتعيلظيو،اهتاذلصخشكةأرملابحينأعيطتسي
نإوةدحاوةأرمابجاوزلاو-ةيسنجلاهعفاودءاضرإلةصيخر
ءيهيلقألاىلعهنكل،ةينانألاىلعبلغتلانمضيالناك
ةأرملاولجرللحيتيهنألكلذو،اهيلعبلغتللبسانملاخانملا
نأوءايشأالًارشبامهرابتعابالماعتينأًاعمامهترشعب
ةيلوؤسمالمحتينأو،هتامامتهايفرخآلاامهدحأكراشي
فوسامهنإفلاجملااذهيفامدقتاملكو،ضعبلاامهضعب
.تاذلاةبحميطختىلعنابردتي

نإف،لافطأباجنإبجاوزلاةقالعكرابوهللاحمساذإو
تايلوؤسملايفةكراشملاو،ةمومألاوةوبألارعاشمةيمنت
نيجوزلاةيمنتىلعدعاست،لافطألابةقلعتملاةديدجلا
فادهأوةرسألاةايحيفرهظتةديدجعفاودنألًايقالخأ
ةلواحمرطخىلإريشننأيغبنيانهو-اهمامأزربتةديدج
عانتماب،لافطألاهاجتتامازتلالاوتايلوؤسملانمبورهلا
نمديزيهاجتإلااذهنإف.باجنإلانعيرايتخالانيجوزلا
،رمثمريغينانأبحىلإلوحتيامهبحنأذإنيجوزلاةينانأ
.رطخللضرعتيهنإفرمتسملاءاطعلانعفقوتاذإبحلاو
برديو،ةلئاعلاتامامتهاعسويةرسألايفلافطأدوجونإ
روعشنمديزيو،لافطألاليبسيفةيحضتلاىلعنيجوزلا
امهروعشًايوقم،ةيبرتلاةيلوؤسميفًاعمامهطابترابنيجوزلا
ةيمنتلةيرورضرومأهذهلكو.ةيعامتجالاةيلوؤسملاب
.ًايقالخأناسنإلاةيصخش

وهةايحلاىدمةدحاوةأرمابيحيسملاجاوزلافاذل
قيقحتلنيسنجلانيبتاقالعلالاكشأنيبمئالملالكشلا
ةأرملاربتعيميدقلاملاعلاناكدقل:ةأرمللةيقيقحلاةميقلا
ةأرملاةلماعمتناكو؛هتعتمولجرلاةياغقيقحتلةليسو
ناك.اهريصمريرقتةيرحباهلحمستالساسألااذهىلع
عمةيسنجلاةقالعلابعتمتسينأقحلاهلوديسلاوهلجرلا
تقويفءاوسهتذلعابشإلوهئاوهأبسحءاسنلانمددع
.ةيلاتتمتاقوأوأ،دحاو

ققحتواهتماركةأرملليطعتيحيسملاجاوزلاةيلاثمنكل
جاوزلاماظننأًادبأيعدنالنحن.نيسنجلانيبةاواسملا
نوريثك.هركفوناسنإلاهاجتاريغينأعيطتسيهدحو
ئدابموميقبامنإ،يحيسملاجاوزلالكشلظيفنوشيعي
لماعينمكلانهنأركننالنحن.ةيحيسملااهرقتال
ذختينمو؛صخشكسيلوءيشاهنأكةدحاولاهتجوز
نولازيالجاوزأكانهو.هتجوزىلإةفاضإلابةليلخ

نمسيلهنألكلذ.تيبلايفةيغاطلاةدايسلانوسرامي
جاوزهنأىلعًاليلدةدحاوةأرمابجاوزلانوكينأيرورضلا
قيرطلارينتجاوزلايفةيحيسملاميقلاّنإريغ.يحيسم
ةصرفلاحيتتو،ةحيحصلاةايحللمئالملاراطإلاعضتو
نأ،ةاواسملاوصالخإلاوةبحملائدابمبكسمتاذإناسنإلل
جاوزلايفناسنإللهللااهديرييتلاةقحلاةداعسلاققحي
.يحيسملا

ميهافملكنملضفأوهيحيسملاجاوزلانإفاذل
.لافطألاةياعروةرسألارارقتساديطوتيفىرخألاجاوزلا
لافطألاباجنإوةيسنجلاةرشاعملانيبةحضاولاةقالعلاف
ملنإجاوزلافادهأمهأباجنإلااوربتعينأنيريثكلاتعد
.ديحولافدهلانكي

،ًانمزلوطألايهناسنإلاةايحيفةلوفطلاةلحرمنإ
ىلإرثكأةجاحبيلاتلابوىرخألاتانئاكلارئاسةلوفطنم
امهضعبنيجوزلاصالخإناككلذل،نيدلاولاةياعر
ةداعسلًايرورضًارمأ،ةايحلاىدمًاعمامهطابتراو،ضعبل
ىلإهتدالوتقونملفطلاف.ةلئاعلارارقتساوامهلافطأ
ءيشيأنمرثكأنيدلاولافطاوعىلإجاتحيهجوضنتقو
ةروصلابفطاوعلاهذهلثمدجينلهنأيعيبطو،رخآ
ًاطروتموأ،رخآلانعًالصفنمنيدلاولادحأناكاذإةبولطملا
نوجاتحيلافطألانأامك-جاوزلاجراخةيسنجةقالعيف
ةبحملارارمتساىلعدمتعتةجاحلاهذهو،نامألابروعشلاىلإ
تتبثأدقلو-نيدلاولانملكنمعيجشتلاوفطاعتلاو
نأاهبقوثومةيملعتائيهاهترجأيتلاتايئاصحإلا
عجرتبابشلاوثادحألادنعفارحنالاودرشتلاتالكشم
لاصفناوأنيوبألانيبتاقالعلاءوسىلإلوألاماقملايف
يفتافالخنمكلذىلعبترتيامو،رخآلانعامهدحأ
ءاقشألاريغةوخألانيبوأ،مهيدلاووءانبألانيبةرسألا
ةرصاقمهيدلاوىلإءانبألاةجاحتسيلو.ضعبعممهضعب
ربكينأدعبهنألب،بسحفابصلاوةلوفطلاةلحرمىلع
ىلإنوجاتحيمهنإف،مهيدلاونعنولقتسيوتانبلاوءانبألا
.ةدحتمةرسأىلإءامتنالابروعشلاونيدلاولاةبحمءفد

ةقرلابةنورقم،نمزلانمةليوطةرتفلًاعمنيجوزلاةايح
،فدهلاتاذلاهنازحأوةايحلاجهابميفةكراشملاوةقفرلاو
ريصتىتح،قمعأةروصبامهيحورفلآتىلعلمعتفوس
عقوتملاريغنمو.ةيدسجاهنمرثكأةيحورامهنيبةقالعلا
نمةليوطلاةدملاهذهدعبضعبلاامهضعبنعالصفنينأ
نوكيهنإف،ةلحرملاهذهيفلاصفناثدحولو،ةرشاعملا
نإ.ىلوألاجاوزلاتاونسيفثدحولاممرثكأًاعجفم

ةيحيسملايفجاوزلاةدحاولاةأرملاويحيسملاجاوزلا:رشعسماخلالصفلا
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ءايشألاقشأنمةرخأتملانسلايفةدحولاوغارفلابروعشلا
ىلإًاعوفدمهسفندجوامهنمًافرطنأولو؛سفنلاىلع
نوكتسبلاغلايفف،هتايحوهتدحوغارفألميلرخآجاوز
شاعولاميفهتداعسباهتنراقمنكميالوةصقانهتداعس
دجينلهنأامك،ةرخأتملانسلاهذهيفهرمعكيرشعم
.ةديدجلاةيجوزلاهتايحيفاهشيعيةيلاغةليمجتايركذ
ةدودوةراحنوكتنلدالوألابمألاوأبألاةقالعىتحو
نانحلًابلطةريبكلاةرسألاتيبدافحألاودالوألاروزيامدنع
.دادجألاوءابآلاءفدو

جاوزلاماظنيفةيجوزلاةقالعلانأانلحضتياذكهو
نيبوامهنيبو؛ةأرملاولجرلانيبىلثملاةقالعلايهيحيسملا
سدقملاباتكلااهنلعأيتلايهةقالعلاهذهنأل،دالوألا
يهو؛ةأرملاولجرلاقلخيفةيلصألاهللاةئيشماهرابتعاب
.ًاضيأيناسنإلانادجولاةرورضاهبلطتتيتلاةقالعلا

قالطلاوةيحيسملا:رشعسداسلالصفلا

نارتقاهرابتعابيحيسملاجاوزلانعدروامءوضيف
ةبحملاراطإيفامهتايحىدمةدحاوةأرمابدحاولجر
ةروصلاهذهبجاوزلاةعيرشنأو،ةلماكلاةكرشلاوصالخإلاو
ماظنلااذهنأو،ءدبلانمةلماكلاهللاةئيشمعمقفتت

ةيصخشكاهتميقةأرملاحنملوًايقالخأناسنإلاةيمنتليرورض
نأعيطتسنانهنم...ةرسألارارقتسالو،اهرابتعااهل
ركفلااذهديأتيو.قالطللةيحيسملاةضراعمرسكردن
الًارمأقالطلاربتعتيتلاحيسملاديسلالاوقأسردنامدنع
.ناسنإللةلماكلاهللاةدارإعممجسني

:قالطلانعحيسملاثيداحأ.١
،قالطلانعحيسملاديسلامالكىلإانرشأدقانمدامو
اهيفثدحتيتلافورظلاسردننأيرورضلانمف
هذهىلعًاءوضيقلتاهنألعوضوملااذهنعحيسملا
ديسلاركفلةفلتخملاداعبألامهفىلعاندعاستو،ةيضقلا
.اهيفحيسملا
نييسيرفلانأ١٩صهليجنإيفريشبلاىتميوري
ِلُجَّـرلِلُِّلَحيْلَه«:هلنيلئاقهوبرجيلعوسيىلإاوءاج
لَطُيْنَأ

ِّـ
داعبأو-)١٩:٣تم(»؟ٍبَبَسِّـلُكِلُهَتَأَرْمٱَق

دنعناكهنأملعنامدنعاهمهفنكميلاؤسلااذه
رخآلاوقيضامهدحأ،قالطلاةحابإيفنابهذمدوهيلا
يفقالطلاحيبتةيدوهيلاةعيرشلاتناك.ررحتم
َذَخَأاَذِإ«ىسومسومانيفدرودقو،ةنيعمفورظ
هبَجَّـوَزَتَوًةَأَرْمٱٌلُجَر يفًةَمْعِنْدَِجتَْملْنِإَف،اَِ ُهَّـنَألِهْيَنْيَعِ

َهلَبَتَكَو،ٍْءَيشَبْيَعاَهيِفَدَجَو
َ
ُهَعَفَدَوٍقالَطَباَتِكا

طَأَواَهِدَيَىلِإ
ْ
دقو-)٢٤:١ثت(»خلا...ِهِتْيَبْنِماَهَقَل

ةمعندجتملنإ:ةرابعلاريسفتيفدوهيلاءاملعفلتخا
كانهناكدق...ءيشبيعاهيفدجوهنألهينيعيف
نإلوقي:قيضبهذموهويعمشملعملابهذم
بيعلااذهريغلقالطلازوجيالو،طقفانزلاوهبيعلا
عساوبهذموهوليلهملعملابهذمكانهناكو
نإ:لاقمهضعبنأةجردلبيعلاريسفتيفعسوت
مهضعبركذو،قالطلاحيبيبيعجوزلاماعطداسفإ
ريغرعشبريسلالثمقالطلاحيبتىرخأًابويع
مدعوأ،قيرطلايفلاجرلاعمثيدحلاوأ؛روفضم
توصبثيدحلاوأ،هروضحيفجوزلايدلاومارتحا
لب...اذكهوناريجلاعمسىلإلصينأنكميلاع
نإ:ةرابعلاحرشيفعسوتةبقعملعملالثممهضعبنإ
لجرلادجواذإهنأباهرسففهينيعيفةمعندجتمل
.اهقلطينأهلزوجي،اهنمرثكأاهبحأواهنملمجأةأرما
امعمهنمًاماهفتساعوسيبرللنييسيرفلالاؤسناك
ليلهبهذموأقيضلايعمشبهذمديؤيناكاذإ
وهاذهو.مهتافالخيفهنولخديكلذبو،ررحتملا
هيلإاوءاجنييسيرفلانإلوقيبتكىتمنأيفببسلا
..هوبرجيل
اهتيادبىلإرومألاداعأنأناكفعوسيباوجامأ
تدرويتلاةرابعلاريسفتيفمهعملخديملو،ةيعيبطلا
ةيلاثملاةلاحلاىلإسانلاراكفأبعجرلبسومانلايف
ًالجر،ءاوحومدآقلخهللانإلاقف،ةقيلخلادنع
ةقيلخلاةصقفورظنأحضاوو.ةدحاوةأرماو،ًادحاو
،رخآللامهنمدحاولاقلُخدقءاوحومدآنأنيبت
ًالماكامهداحتاناكدقو،رخآنئاكيألسيلو
هذهنإعوسيبرلالوقيوٍ.مصفنمريغًايرورضو
يغبنياملجذومنلايهءاوحومدآيفاهارنيتلاةروصلا
وهجاوزلكف.امهدعبيتأيجاوزلكهيلعنوكينأ
ةلاحيفهنأحضاولانمو.ءاوحومدآطابترالةداعإ
زئاجريغوأهوركمرمأدرجمقالطلانكيملءاوحومدآ
دحاولجرالإملاعلايفنكيملهنألًاليحتسمناكلب
.ةدحاوةأرماو
نأيهوةماعلاةدعاقلاانمامأعوسيبرلاعضيانهو
هذهنمو.أطخويعيبطريغًارمأربتعُيقالطلك
هرابتعابعوسياومجاهيلةصرفنويسيرفلادجوةطقنلا
اذإ،قالطلازيجييذلاىسومعيرشتمهرظنيفضقاني
،ًابيعاهيفدجوهنألاهجوزنيعيفةمعنةأرملادجتمل
يفًائطخمىسومناكاذإامععوسينولأسيمهنأكو
ىنعماذهو.هللانميحوبدوهيللاهمدقيتلاهتعيرش
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ٍقالَطُباَتِكىَطْعُيْنَأىَسوُمىَصْوَأاَذاَمِلَف«:مهلوق
ىَسوُمَّـنِإ«عوسيباوجناكو)١٩:٧ىتم(»ُ؟قَّـلَطُتَف
لَطُتْنَأْمُكَلَنِذَأْمُكِبوُلُقِةَواَسَقِلْجَأْنِم

ِّـ
.ْمُكَءاَسِناوُق

لٱَنِمْنِكٰلَو
ْ
ىنعمب)١٩:٨ىتم(»اَذَكٰهْنُكَيَْملِءْدَب

هنكل،قالطلابمهرمأيًانوناقمهلعضيملىسومنأ
مهاوناكيذلاعضولامظنيىتحطقفهبحمس
.ةطقاسلاةفيعضلاةريرشلامهتعيبطببسبهنودسفي
يتلاةدعاقلاركذفكلذدعبعوسيبرلالسرتسادقو
:لاقفجاوزلانعةيلاثملاةركفلاعمقفتت
َجَّـوَزَتَواَنِّـزلٱِبَبَسِبالِإُهَتَأَرْمٱَقَّـلَطْنَمَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَو«
:١٩ىتم(»ِينْزَيٍةَقَّـلَطُمِبُجَّـوَزَتَييِذَّـلٱَو،ِينْزَيىَرْخُأِب
سقرمنملكةياوربلوقلااذهنراقنامدنعو)٩
اهدحويهىتمةياورنأظحالنةدعاقلاهذهلاقولو
يفدرودقف.انزلاةلعلقالطلابحامسلاىلإريشتيتلا
.اَهْيَلَعِينْزَيىَرْخُأِبَجَّـوَزَتَوُهَتَأَرْمٱَقَّـلَطْنَم«سقرم
:١٠رم(»ِينْزَتَرَخآِبْتَجَّـوَزَتَواَهَجْوَزٌةَأَرْمٱِتَقَّـلَطْنِإَو
لَطُيْنَمُّلُك«اقوليفءاجو)١١،١٢

ِّـ
ُجَّـوَزَتَيَوُهَتَأَرْمٱُق

»ِينْزَيٍلُجَرْنِمٍةَقَّـلَطُمِبُجَّـوَزَتَيْنَمُّلُكَو،ِينْزَيىَرْخُأِب
.)١٦:١٨ول(
قالطلاةحابإىلإةراشإلامدعحارشلاضعبرسفيو
رمألااذهاضرتفاامهنأاقولوسقرمدنعانزلاةلعل
نورخآلوقيو.دوهيلادنعًايعيبطًارمأناكهنألًاضارتفا
يألقالطلابحمسيالأًالعفدصقحيسملاديسلانإ
دصقيفنكيملهنأثلاثيأرلوقيامنيب،ببس
هثيدحنأو،قالطللًاصاخًاعيرشتعضينأحيسملا
نيجوزلاطابترايهوجاوزللةيلاثملاةروصللًاحرشناك
.امهتايحىدم
دنعثيدحلااذهرثأىلإريشننأبسانملانمهلعلو
نعةيلاثملاةركفلاذيمالتلاعمسامدنعف.ذيمالتلا
ُرْمَأاَذَكٰهَناَكْنِإ«:اولاقواوعزفيحيسملاجاوزلا
ملٱَعَمِلُجَّـرلٱ

-)١٩:١٠تم(»!َجَّـوَزَتَيْنَأُقِفاوُيالَفِةَأْرَْ
نويبرلاناكيتلاةعئاشلالاثمألاذيمالتلاركذامبرو
نوحرتقياوناكيتلاوةيجوزلاةايحلاءاقشنعاهنوركذي
يفودبيقالطلاعنمناككلذل،اهلجالعكقالطلا
ناكاذإهنإحيسمللاولاقف،ًاعزفمًافيخمًارمأمهرظن
مدعنسحيف،هنمةدوعالًاقيرطا،ذكهجاوزلا
باوجناكدقلو.هيسآمبنجتلةرملابهيفلوخدلا
جلٱَسْيَل«:هلوقهذهذيمالتلاةظحالمىلععوسي

ْ
ُعيَِم

لٱاَذٰهَنوُلَبْقَي
ْ
َهلَيِطْعُأَنيِذَّـلٱِلَبَمالَك

ُ
:١٩تم(»م

دصقيحيسملاناكاذإامعمزجننأعيطتسنالو.)١١
سفنبدصقيوأ،جاوزلانعةيلاثملاهتركفمالكلااذهب
نمو.جاوزلانععانتمالابذيمالتلاحارتقاةرابعلا

نأوهوماعلاأدبملادصقيناكعوسيبرلانأحجرملا
أدبملبقييذلاوههللانمةمعنلانيذلايحيسملا
نمضتتجاوزللةيلاثملاةروصلانأو،ةيحيسملاقالخألا

نمٌلكنوكينأبكلذواهدوجوقبسيًايساسأًاطرش
ديسلاميلعتقيبطتنأو؛ًايقيقحًايحيسمجاوزلايفرط
ببسبوةرمتسملاحيسملاةنوعمنودليحتسمحيسملا
.بلقلايفعوسيبرلااهلمعييتلارييغتلاةوق
ريبعتلااذهبةقيقحلاهذهنعنيرسفملادحأّربعدقو
مئادلاحيسملادوجونودبحيسملاميلاعتنإ:داحلا
ثعبتةيلاثمةروصحبصتلبال،ًاليحتسمًارمأريصت
نعحيسملالوقنإ.ةنكممريغريصتاهنألباذعلاىلع
الإنكممريغوهوًاديجمهفُينأيغبنيجاوزلا
.طقفيقيقحلايحيسملل

؟ينوناقعيرشتمأيقالخأأدبمحيسملاميلعتله.٢
.هبنجتنكمياللكشبهسفنحرطيلاؤسلااذهدجن
عوضوملااذهيفهنكل،ةريثكتالاجميفانهجاويهنأل
ةقالعهنوكعمجاوزلانألًاضرفانيلعهسفنضرفي
ةيعرشةقالعًاضيأهنكل،ةيدسجوةيحورةيناسنإ
.ةيندم
اهنأىلعحيسملاديسلاتاملكنوذخأينمكانه
ناكىتمف.ةلعيألقالطلانوعنميويفرحنوناق
هعمجامقرفينأناسنإّيألقحيالفًاحيحصجاوزلا
نيبفالخلاماكحتساعوضومنوهجاويءالؤهو.هللا
ىنعمبينامسجلالاصفنالاىمسيامبنيجوزلا
جاوزلالالحنانودًاعمنيجوزلاةايحنيبقيرفتلا
.نيفرطلادحأتومبالإلحنيالهنأنورييذلا
مهنكلو،ًايفرحصنلابًاضيأنوكسمتينمكانهو
يفءاجامىلإنيدنتسمانزلاةلعلقالطلابنوحمسي
هذهيفقالطلانأىلع.حيسملالاوقأنمىتمليجنإ
لحنيالف،ةلعلاهذهببسبًابجاونوكيالةلاحلا
فرطلابلطاذإلحنيهنكلو،انزلادرجمبجاوزلا
نارفغلاحورمهكلمتينمكانهنكل،كلذءيربلا
فرطلاطوقسمغرنوقلطيالونوحماسيفيحيسملا
.ةلزلاهذهيفرخآلا
لاوقأىلإكلذيفنودنتسيقالطلاعنملنوعدينيذلاو
،ةيجوزلاةايحللًاعيرشتاهرابتعابحيسملاديسلا
اهتاذدحيفقالطلاةحابإنأكلذىلإنوفيضيو
ةايحلانمررحتللفرصتلاءوسىلعسانلاعجشت
نعةسينكلالزانتتنأراعلانمهنأنوريو،ةيجوزلا
يفةيجوزلاةقالعلازيمتيتلاجاوزلاماودةفص
.ةيحيسملاةرسألارارقتسانمضتوةيحيسملا
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رابتعاىلإنيركفملانمنوريثكهجتيتقولاتاذيفو
سانلاوعديًايقالخأًايحورًاهاجتاحيسملاديسلاميلعت
هبدصقيالامنإ،هللاتوكلمئدابمراطإيفهيلإ
ةيعرشلاتالماعملليعضونوناقوأعيرشتعضو
ةلماكلاهللاةئيشمفصيحيسملاميلعتنإ.ةيندملاو
ةمعنبلطيو،يحيسملكاهيلإفدهينأبجييتلا
فرتعاهسفنحيسملاديسلانكل؛اهقيقحتلهللا
بلطيناكاذهلجألرشبلادنعيناسنإلافعضلاب
اوزجعاذإبرلاىلإةبوتلاومدنلاوعاضتالاسانلانم
ةلماكلاهللاةئيشمقيقحتنعيرشبلامهفعضببسب
يتلاةقيقحلاىلإمهريكفتيفءالؤهدنتسيو.مهتايحيف
ةيحيسملاةيقالخألاةفسلفلانأيهونويتوهاللااهرقي
،ةبحملاتايقالخأاهنكل،ةيسومانتايقالخأتسيل
حوربصاخلاهفقومىلعاهقبطينأيحيسملاىلعو
هيلمتامراطإيفةيدجلاومازتلالابيأ،ةلوؤسملاةيرحلا
.هللاحوربرينتسملاريمضلاوةيعاولاةبحملاهيلع
لوألودبتدقةيفرحلاةيسومانلاةرظنلانإءالؤهلوقيو
رثكأامنكلو،صوصنلابكسمتومازتلااهنأىلعةلهو
صلمتللةثيبخلئاسونوركتبيونودجينيذلاسانلا
.هحوربنيمزتلمريغاومادام،نوناقلاةيفرحنم
ةيحيسملائدابملاىلإرقتفتنيجوزلاةايحتناكاذإو
،امهمامأًاقئاعنوكتنلنوناقلاةيفرحنإفةيرهوجلا
ًابذكوأًاقدصنإافرتعاةجوزوأجوزنممكو
يفرحلاصنللًاقبطاصلختييكلانزلاةيطخامهباكتراب
ىلعفارتعالااذهرثأبنيئباعريغ،جاوزلاطابترانم
.لبقتسملايفامهدالوأةايحوأامهتايح
لحتنأنكميالةيفرحلاةيسومانلاةرظنلانإ
درجمتسيلةيجوزلاةايحلانألكلذ،جاوزلاتالكشم
؛ءاطعوةبحمةكرشويصخشداحتااهنكل،ينوناقدقاعت
درجمبةيصخشلاةيناسنإلاتالكشملاجالعنكميالو
ةيصخشةرظنمزلتسيجالعلانإلب،دماجلاعيرشتلا
.ةايحلايفًارييغتو
وأهعافدناةجيتنةدحاوةرمامناسنإطقسيدقو
هلعجيهتيصخشنيوكتنإفكلذعمو،ةبرجتلاةياوغب
ةفعيفةيقابلاهتايحةليطىقبيومدنينأدادعتساىلع
اذهلثمنإ.هتيطخةجيتنلجخلابروعشوءافوو
نوكيدقهقيلطتبةيسومانلاحمستيذلاصخشلا
نمهتبوتدعبةديعسلاةيجوزلاةايحلاىلعردقأ
ًازيجمةيسومانلاهربتعتًالمعبكتريالرخآصخش
ةئيلمةظحللكيفنوكتاهلكهتايحنكل،قالطلل
ةايحلعجيفةوسقلاوءزهلاوديقعتلاوءايربكلاوةينانألاب
ةرظنلانإ...ميحجلانمةساعترثكأرخآلافرطلا

ىلإقالطلاوجاوزلاعوضوميفةيحورلاةيقالخألا
جاوزلاتالكشمجلاعيال،ةيبدأةيسومانةعيرش
.قالطلاو
ىلإقالطلاعنمأدبملوحننأأطخلانمناكاذإو
لعجننأًاضيألوقعملاريغنمهنإف،ةيسومانةعيرش
نوناقداومصوصنلًاساسأةيحورلائدابملاهذهلثم
اوناكءاوسعيمجلاىلعةلودلاهضرفتيعضويندم
.نييمسإنييحيسموأنييقيقحنييحيسم
النوناقيأنأنوناقلايفنيثحابلاضعبركذدقلو
وأًايبدأىوتسمبلطتيناكاذإًامئالموًالاعفنوكي
عمتجملادارفأةيبلاغىوتسمنمريثكبىمسأًايقالخأ
عضونكميالساسألااذهىلعو.هيفقبطييذلا
،ةريرشلاةرظنلاىلعًايئانجناسنإلابساحيعيرشت
وأتاراشإلاوأتاملكلاىلعبساحينوناقلانكل
يفو-ةريرشلاةرظنلابحاصتدقيتلاةيبانلالاعفألا
هذهلثمربتعييعضولانوناقلانإفتقولاسفن
ضرعلاكتهوأانزلانمًارزوفخأةجرديفلاعفألا
ةرظنلانأةلماكلاهللاةئيشمرظنيفدجنامنيب-
وهويساسألاأدبملافلاختاهنألانزللةيواسمةريرشلا
ىوقلالماكتمصخشكرخآلاسنجلاىلإرظنلا
ةذللاوةعتمللةادأدرجمكسيلوتايناكمإلاو
.ةيسحلا
ةلواحمةيأَّـنأيهوىرخأةماهةقيقحنعًالضفاذه
ةيعضونيناوقيفةيحيسملاةيقالخألالثملاةغايصل
دقفتلثملاهذهلعجي،اهتاءازجوةلودلاناطلسلعضخت
ةعاطلليساسألاثعابلانإ.يقالخألاوينيدلااهعباط
نانتمالاوركشلاحوروهةيحيسملاقالخألايف
انروعشو،انبحأيذلاىلاعتهللاليمجبنافرعلاو
نمًافوخال،ةعاطلاوبحلابهوحنهاجتالابجاوب
لدبتسإثعابلااذهنأولو-باوثيفةبغروأ،باقع
،هنعفلتخيرخآثعابهيلإفيضأوأ،رخآثعابب
عوقولاةيشخهلعوضخلاونوناقلاقيبطتةلواحموهو
اهتفصدقفتانهةعاطلانإف؛ةلودلاباقعةلئاطتحت
يعامتجاكولسىلإلوحتتو،نيدلاباهتلصوةيحورلا
هنكل،يرورضميلسلايعامتجالاكولسلاو.بسحف
ءافصنمعبانلا،يحورلاكولسلاةجردىلإىقريال
رينتسملاريمضلاةيساسحو،هللااباهتقالعيفسفنلا
.هللاحورب

ةيحيسملايفجاوزلاقالطلاوةيحيسملا:رشعسداسلالصفلا
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عوضخلاوجاوزلا:رشععباسلالصفلا

ماظنلاهبيضقيفولأمريبعتاذه:ًالوأتاديسلا
نعثدحتيامدنعسدقملاباتكلاهبذخأيويعامتجالا
نعثدحتيامدنعسدقملاباتكلاف.ةلئاعللهللاماظن
اَُّهيَأ«ًالوأةجوزلاىلإمالكلاهجويةلئاعلايفيهلإلاماظنلا
ُسْأَرَوُهَلُجَّـرلٱَّـنَأل،ِّـبَّـرلِلاَمَكَّـنُكِلاَجِرِلَنْعَضْخٱُءاَسِّـنلٱ
ملٱ
ملٱَّـنَأاَمَكِةَأْرَْ

لٱُسْأَرًاضْيَأَحيِسَْ
ْ
لَُخمَوُهَو،ِةَسيِنَك

ِّـ
ُص

جلٱ
ْ

َختاَمَكْنِكٰلَو.ِدََس
ْ

لٱُعَض
ْ
لِلُةَسيِنَك

ْ
ُءاَسِّـنلٱَكِلٰذَكِ،حيِسَم

يفَّـنِِهلاَجِرِل .)٢٤-٥:٢٢فأ(ْ»َيشِّـلُكِ

وأ،اهجوزلةعضاخةأرملانوكتنأيفريكفتلادرجمو
ءاسنلانمتاريثكلاسوفنيفًايبلسًاروعشريثي،هلةعيطم
هذهنهروصتذإنهردقنمًاطحكلذنربتعييتاوللا
نأريغ.نهلنأشاليتاوللاتالماخلاتامداخلاكةركفلا
ةعاطلاوهعوضخلاف،رخآًائيشينعيهللارظنيفعوضخلا
ةسينكلاعوضخلاثمىلع-ةنيعمةطلسلةيكذلاةعضاوتملا
نأنمدعبأوهو،ةسينكلادجموهيذلا،حيسملاناطلسل
عوضخبةيضاقلاةعيرشلاهذههللانسيملو.اهردقنمطحي
ءاسنلاةيامحلجأنمامنإ،نهيلعًادقحنهجاوزألءاسنلا
نمةأرملايمحينأدصقيوهوتيبلايفماجسنالاقيقحتو
نرتخينأتاجوزللهللاحاتأدقل.ةايحلابعاصمنمريثكلا
بآللعوضخلاحيسملاراتخاامكًامامتعوضخلارودةيرحب
.)٩-٢:٥يف(

ةجوزللةروصلمكأ٣١-٣١:١٠لاثمألارفسيفىرن
ةلماع،ةحومط،ةردتقماهنإ:سدقملاباتكلايفةلضافلا
متهت،ةجهتبم،ةقثلابةريدج،ةميكح،ةقوفش.اهتدارإءلمب
لمعتستواهلضفيعت.نيرخآلانوؤشواهتيبلهأنوؤشب
ىلعيوطنملااهقلخوةيدسجلااهتوقواهءاكذريخلاليبسيف
اهجوزلتارسملاوتاريخلاةريفوةايحلالعجتاهنإ.هللاةفاخم
ةأرمانماهلايف.اهتلئاعةرئادجراخمهنملو،اهدالوأو
!ةعئار

جوزله؟هللاقالخلاداهجلااذهدانزحدقييذلاام
ربعيجوزمأ؟طايسلاةوقبهلةعضاخاهيقبيواهيلعنميهي
ٌتَاريِثَكٌتاَنَب.اَهُحَدْمَيَفًاضْيَأاَهُجْوَز«اهلقئافلاهريدقتنع
لِمَع
ْ
٣١:٢٨مأ(»ًاعيَِمجَّـنِهْيَلَعِتْقُفَفِتْنَأاَّـمَأ،ًالْضَفَن

ًامراصًاعوضخهتجوزىلعجوزلاضرفيامدنعف.)٢٩و
،ةيرشبلاةطلسلاىلعالإقبيملوهللاماظنذبندقنوكي
الوهتجوزبحيفهللاماظنلًاقفوهروديدؤيامنيحنكلو

ًةاَسُقاوُنوُكَتالَو،ْمُكَءاَسِناوُّبِحَأ،ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«اهيلعوسقي
ًاعوبنيهلةجوزلاعوضخريصيذئدنع)٣:١٩وك(»َّـنِهْيَلَع
.نيلدابتملاصالخإلاوبحلل

.ةيامحللةليسوعوضخلا:ًالوأ

وأةيفطاعوأةيدسجرطاخململاعلايفةأرملاضرعتت
.اهجوزةيامحىلإجاتحتاهعيمجهذهيفو،ةيحوروأةيسفن
اهريكفتيفبوعشلادنعةخسارةماعةيساسأةقيقحهذه
.ةراضحورصعلكيف.اهكولسو

ءبعنمريبكدحىلإةررحمنوكتنأجاتحتةأرملاف
عمتجملاهاجتةلئاعلاليثمتنعمجانلايفطاعلاريثأتلا
.رودلااذهبجوزلاموقيكلذلو

ذإ،ةيفطاعلااهدالوأتاروثنمةيامحلاىلإةأرملاجاتحتو
هعزتنتوأًاسامتلااهدالوأمارتحاسمتلتالأمألليغبني
ظافحلليرورضلانزاوتلااهبلسيفقوملااذهنأل،ًاعازتنا
جوزلاقتاعىلعف.اهلكةلئاعلايفءودهلاحوروةماركلاىلع
.اهدالوألبقنمزواجتلكنمهتجوزةيامحةيلوؤسمانه
نايصعىندأوأمألابءاردزإلارهاظمنمرهظمىندأءازإف
تافرصتلاهذهلثملًادحعضيوهرمأمزحينأهيلع،اهتملكل
يذلابألاف.مألاءاروبألاةطلسّنأبدالوأللنيبتييك
يفسرغيمهتازواجتودالوألاةظالغنمهتجوزيمحي
نأىلإةفاضإلاب،ةماعةروصبةأرملامارتحابروعشلامهسوفن
امنإ،هتجوزلريدقتلاومارتحالاهراهظإب،هيطعييذلالثملا
.ثارتنمهينبلهكرتياممءزجوه

ىوتسملاىلعرطاخملةأرملاضرعتتامدنعهنأوهمهألاو
رشلادانجأدضةيقاوعردةباثمباهلنوكيف.يحورلا
.)٦:١٢فأ(ةيحورلا

ءاسنلانألةسينكلاوةلئاعلايفتلحرورشنممك
نكرتدقل.جوزلاةطلسيفةلثمتملاةيقاولاعردلاندقف
نأةجوزلاىلعراعلانمهنأندقتعاونهعدخيسيلبإ
نمنوريثكلاذبناذكهو.هعيطتواهجوزةطلسلعضخت
قمحأًاحجبتهوربتعامهنألميلعتلااذهتاهمألاوءابآلا
ةرباغلاروصعلاىلإدوعيًاميدقًائيشولجرلاةينانأهردصم
سدقملاباتكلانأالإ.يلاحلاانرصعيفهلناكماليذلا
لوألادصقلاديؤييهلإلاةلئاعلاماظنف.ةينانأيأحدتميال
جوزلاةطلسيفف.ةيحورلاةيامحلاصخألابوةيامحلانم
امدنعو.سيلبإدياكمنمةيقاولاعردلاهلةجوزلاعوضخو

ةيحيسملايفجاوزلاعوضخلاوجاوزلا:رشععباسلالصفلا
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ةيرحبكرحتتنأعيطتستاهجوزةطلستحتةأرملاشيعت
ةيناطيشلاعدخلانمةيامحلابوةيحورلانوؤشلايفةريبك
ةالصلانأشيفةيلعافوةوقبكرحتتنأاهنكمي،ةريثكلا
جوزلافوقويههللاةبغرنإ.ةيحورلابهاوملاةسراممو
نمريثكلايفالتىلعًالماع،سانلارئاسوهتجوزنيب
،جوزلاف.اههباجتيتلاةيحورلاوةيفطاعلاوةيدسجلاطوغضلا
عمتجملاوتيبلايفيرجيامعلوألالوؤسملاوهةجوزلاال
امدنعوأاذههرودنعجوزلاىلختيامدنعوةسينكلاو
يفنملكىلعررضلاباذهدوعيرودلااذهةجوزلابصتغت
.تيبلا

.يعامتجإلانزاوتللةليسوعوضخلا:ًايناث

ملٱِبْمُتْدَمَتْعٱَنيِذَّـلٱُمُكَّـلُكَّـنَأل«
ملٱُمُتْسِبَلْدَقِحيِسَْ

.َحيِسَْ
ِيناَنوُيالَوٌّيِدوَُهيَسْيَل

ٌّ
ٌرَكَذَسْيَل.ٌّرُحالَوٌدْبَعَسْيَل.

يفٌدِحاَوًاعيَِمجْمُكَّـنَأل،ىَثْنُأَو ملٱِ
-٣:٢٧لغ(»َعوُسَيِحيِسَْ

٢٨(.

وأةيعامتجاةاواسمنعانهسلوبلوسرلاثدحتيال
ءانبأكهللاابمهتقالعبلاجرلاوءاسنلانأدكؤيلبةيسايس
سدقلاحورلامهلوبقبو،حيسملاعمةيحورلاةكراشملابو،هل
.نوواستم

تدبعتسا،ةيقرشلابوعشلاموهفمبسحبةجوزلانإ
اهنأدحىلإاهنأشنماوعفردقفنوينامورلاامأ،اهجوزرينل
ناذهلازاموئطاخنيروصتلاالكو.هيلعتداس
ريغ؛ةيداعلاةايحلايفمداصتوعارصيفنافرطتملاناروصتلا
ملعيسدقملاباتكلاف.امهنعزيمتييحيسملالاثملانأ
نادهعلاهيلععمجيرمأاذهو.اهجوزلةجوزلاعوضخ
َّـنَأل«.ةقيلخلاءدبذنمدابعوضخلااذهو.ديدجلاوميدقلا
ملٱَّـنِكٰلَوْغُيَْملُمَدآَو،ُءاَّـوَحَّـمُثًالَّـوَأَلِبُجَمَدآ

ْتَيِوْغُأَةَأْرَْ
يفْتَلَصَحَف طوقسلادعبو.)١٤-٢:١٣ىت١(»يِّـدَعَّـتلٱِ
ُدوُسَيَوُهَوِكُقاَيِتْشٱُنوُكَيِكِلُجَرَىلِإ«:ءاوحلهللالاق
رمألااذهةفلاخملنيدهاجىعسندق)٣:١٦كت(»ِكْيَلَع
لطبياليتلاىلوألاةعيرشلاًادبأىقبيسهنكل.انعطتساام
.ًاموياهلوعفم

اهقفاريةطلسلاهذهو،ةطلسلاتيقلُألجرلالهاكىلع
،لجرلاىلعو.ةنوعلمضرأىلعساقداهجوليقثمه
.ةنعللاكلتةرارمنمًائيشقوذينأًايويندًالمعىتأاملك
اذإةطلسلاهذهنعيلختلابجهتبيدقلجرلانإفهيلعو
لاجرلانمريثكو،ةيلوؤسملاومهلانميلختلااذههررح

.كلذبدهشيانرصعوةلئاعلاةسائريفمهماقمنعاولخت
اذهو.مكحلايفبغرتلبدهجلافاختالاهتهجنمةأرملاو
اهتنحموهةيصخشلااهتدارإلاهلبقنمرمتسملاركنتلا
.ىربكلا

،هتعيبطلًافلاخمًارودجاوزلااوطعينأنولواحينوريثك
ًاعقوتم،قهاشولعنمةرايسدوقينأديرييذلاصخشلاك
.ًايواسأمنكيملنإًاكحضمهدهشمنوكيف،ناريطلا
جاوزلايفهللاددحدقل.ةرايسلاةعيبطلضقانمناريطلاف
نمءزجامهنارودلاناذهونيجوزلانملكلًانيعمًارود
،اهنعنيليدبعادتباوأامهلهاجتو،جاوزللةيساسألاةعيبطلا
.يحورلارايهنإلاىلإقالزنا

عوضخلالوحتاظحالم

ىلإةلئاعلابيدؤيًارارقجوزلاذختااذإلمعلاامنكلو
هذهلثميفاملمعبموقتنأةجوزلليغبنيالفأ؟ةكلهتلا
؟عوضخلااذهلدودحكانهتسيلأ؟ليولابةرذنملاةلاحلا
اَمَكَّـنُكِلاَجِرِلَنْعَضْخٱ،ُءاَسِّـنلٱاَهُتَّـيَأ«:سدقملاباتكلالوقي
يفُقيِلَي ينعيلوسرلانأحضاولانم.)٣:١٨وك(»ِّـبَّـرلٱِ
.اهجوزلعضختنأاهيلعبجاولبةجوزللبسانملانمهنأ
برلايفنوكتنأبجياهتعاطنأىلعيوطنيهلوقنأريغ
.ةئيطخلالاكشأنملكشيأىلإاهعوضخاهدوقيالأيأ
ةطلسىلعجرختنأةجوزلاناكمإيفهنأينعيالاذهو
صتختيتلااياضقلانمةيضقلوحفالخدرجملاهجوز
.ةيحورلاةايحلاب

،ةميظعةظقيتدهشدقو،ليزاربلاسئانكىدحإلناك
امنيبيحيسملانيدلانقنتعايتاوللاءاسنلاةلكشمهباجتنأ
تاجوزلاجاوزألاضعبعنمدقو،هنعنيديعبنهجاوزأيقب
ةطشنألايفةكراشملانموأةسينكلاىلإباهذلانم
نلكتينأوكلذنلبقتينأبتاجوزلايعارلاحصنف،ةيوعرلا
نيريثكًالاجرنإفاذكهو.نهجاوزأبولقرييغتيفهللاىلع
.ناميإلاىلإاودتهامهنم

ىرتيتلاةجوزلاف،ةيدوبعلاوعوضخلانيبزيمننأبجي
ههابتناتفلتنأاهليغبنيشئاطوأئطخماهجوزمكحنأ
امدنعو،قدصوةيرحبنكلومارتحالاىهتنمبكلذىلإ
حلصتاهنإفعضاوتوةبحموةمكحبرومألاىلعاهمكحيدبت
ةريثكءاطخأنمهذقنتوجوزلاعفنيميقتسملااهيأروأطخلا
نأجوزكهتيلوؤسموةزيمملاهتحلصمنمنوكيف.ءاقمح
لوقتيتلاةجوزلانإ.هتجوزنمةميكحلاةحيصنلالبقتي
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ىتحًايأريدبتنأنودنم.بسنألاهارتاملعفا:ءودهب
تسيل،بعاصمىلإةلئاعلادوقياهجوزنأدقتعتامدنع
اهراكفأنعهلربعتنأاهيلعف.ةجذاسامنإةعيطمةجوز
نأنودنم،اهعسويفاملكباهتجحيدبتنأو،ةلماك
متكتنأًاقلطماهلزوجيالنكل.اهجوزلاهمارتحاىسنت
كرتويأرلاءادبإاهيلع.امرارقلوحةصلخملااهكوكش
.ديدسلامكحلاهحنميهللانأبةقثلاعم،اهجوزلرارقلا

فقوموهلب،بسحفًايجراخًالكشعوضخلاسيل
اهنلعتوةديدسءارآيدبتنأةجوزيأعسويفف،يلخاد
ةهجنمو.اهجوزةطلسلةعضاخكلذعمىقبتوةحارصب
لأستالواهيأرنعّربعتامًاردانيتلاةجوزلانإفىرخأ
تناكامهمهتاعورشمعيمجيراجتوتارارقنعاهجوز
.امًامويرجفنيامبرًاقيمعًانايصعءطببيذغتدقءاقمح

ءيشلكةكراتةتماصةجوزلاىقبتنأينعيالعوضخلا
كتاذعضتنأهانعمةطلسللعوضخلالبجوزلايدينيب
يذلاىنعملاوهاذه.كيلعةطلسلاهلنمفرصتيفًايلك
اومدق:هللاهعوضخيفيحيسمللسلوبلوسرلاهددحي
يذلاعوضخلاوهاذه.هللاربتالآمكءاضعأوهللامكتاوذ
تمتكاذإف.ةجوزلاوجوزلانيبةقالعلاتجسُنهلاونمىلع
ةديعبنوكت،امةيضقيفاهرعاشمتتبكواهكاردإةجوزلا
امبرلف،اهراكفأبًامامتترهاجاذإو.دعبلالكعوضخلانع
الأاهليغبنيهنإفهيلعواهجوزلوهللارارقلاكلذبتكرت
.كلذاهفلكامهمًاضرفاهيأرواهكاردإضرفلواحت

سمطيالةجوزلاىلإةبسنلابعوضخلارودنإفاذهل
قيقحتوعادبإللفورظلالضفأاهلرفويلباهتيصخش
هذه.ةميلسوةديفمةقيرطباهسفنيفامعربعتيكتاذلا
رصبتوءاكذنماهبهاوملعجيفهللاةقيرطيهةقيرطلا
هسفنتقولايفاهلهاكلقثينأريغنمةديفممَكِحو
عوضخلايفةجوزلارودف.رارقلاةيلوؤسموةطلسلاب

قيقحتيفلب،بسحفةيصخشلااهتعفنملسيل،يرورض
.ةماعةروصبعمتجملايفواهسفنةلئاعلالخادنزاوتلا

:ةيحورلاةطلسللةليسوعوضخلا:ًاثلاث

،هنعًاديعبحايترالاوىضرلادجننأانلهللاأشيمل
رورسردصمنوكتالوأحيسمللاهتاذسركتيتلاةجوزلاو
يهو)٣:٦طب١(ًاعميوامسلااهبرلو،يضرألااهديسل
اهجوزديحولااهتداعسردصمناكاذإءاقشلاباهيلعموكحم
هديرياملمعتنأيهةجوزلاةداعسرسنإ.اهدالوأوأ

يعولاباهجوزىلعةقوفتمةجوزلانوكتدق.اهنمحيسملا
ةجوزلاضرعتنمكيتاذلابانهنكلونييحورلامامتهالاو
ذإاهجوزةطلسنعينيدلارذعلاكلذلسوتتاهنإ.رطخلل
طقفةلئاعلايفةلاعفلا»ةيحورلاةدايقلا«اهذاختاباهنأبرعشت
يفاهجوزةيادهواهدالوألةقئاللاةيبرتلانمضتنأعيطتست
ةميظعةروثيفختةينيدلاحورلايفختهذهو،فاطملاةياهن
ةياغلاققحيالاذهكًايلالقتساًافقومنإ.)١٧:٩رإ(
رثكأفرثكأدعتبيجوزلانأذإ.ًاقحاهدسفيلبةدوشنملا
.ةيحورلانوؤشلابمامتهالانع

ىلوتتوضهنتنأىلعةأرملاةيرشبلاةمكحلاضحت
اهجوزيدبيالامنيب،رثعتتةلئاعلانأىرتامدنعاياضقلا
نأوىلضفلاةحيصنلايهانههللاةملكو.ةيحورةدايقيأ
وهيذلااهجوزسأرنأبقثتنأواهسأرلةعضاخىقبت
.بسانملالكشلابهيففرصتيورمألابوهمتهيسحيسملا

ةأرملانكل،ةزاتممتافصاهنيدتواهقذحو،ةأرملاطاشن
يتلاةقذاحلاةأرملاو،اهجوزطاشنلطعتيتلاةطيشنلا
ةنيدتملاةأرملاًاريخأو،اهثيدحةعارببهتفاخسرهظتوهتكست
ةيادهاهنملقأاهجوزنأاوظحالينأنيرخآللحيتتيتلا
.زازئمشالاثالثلانهايازمريثتءاسننهامنإًاكاردإو

مارتحالاوعضاوتلاراهظإىلعرباثتنأةجوزلاىلع
رومألاعيمجيفًاعوضخوًاتوكسوًافطليدبتنأو،اهجوزل
لئاضفلاهذهف،حيحصلاىنعملابهئيطخلكشتاليتلا
يدؤياهيلعجورخلاوحيسملابيقيقحلافارتعالاىلعيوطنت
.هناركنىلإ

ثبشتتنأاهيلعو.اهجوزيفحيسملاىرتنأةأرملاىلع
حيسملامرتحتهايإاهمارتحاباهنأذإرمتسمناميإلعفبكلذب
نمضعببألاويضاقلاومكاحللف.اهلًاسأرهنيعيذلا
ًاضيأاذهو.بألاويضاقلاومكاحلاوهيذلابرلاةمارك
هللاابنمؤتةأرملاًاذإلهف.ةلئاعلاسأرهتفصبجوزلل
مالآلايفىتحىدهلااذهبفرتعتلفنذإ؟يهلإلاىدهلابو
اهنأةدكأتممالآلاهذهلنعذتلو،اهجوزاهلاهببسيدقيتلا
بعصأوهيذلاربصلااهيفملعتتنأاهليغبنيةسردم
نأهذهةعاطلاةسردميفملعتتفوسو.ةيحيسملالئاضفلا
.ةطلسلاىلعلبمالكلاىلعموقتالةيحيسملا

اهبرقبلعُجاهجوزنأملعتلو،هللاىلعاهلامآقلعتلف
هبطبترتملامةكربيأبىظحتنلاهنأو،اهلةكربنوكيل
ةهافتلاهسأرلًايفانماذهناكاذإو.ًاقيثوًاطابتراعضاوتب

ةيحيسملايفجاوزلاعوضخلاوجاوزلا:رشععباسلالصفلا

٢٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



،قطنملانعًاديعباهجوزاهلودبيذإ،اهنأشةعفرواهجوز
يلاتلابينعيو،هللاراقتحاينعيهنألاهجوزراقتحارذحتلف
.هبهللااهابحيذلاةكربلاردصمنعاهلاصفنا

نعضخاو،نكيلعجاوزألاةطلسبنجهتبا،ءاسنلااهتيأ
يفنلمعتذإنكبصاخزايتماكلذفءيشلكيفمهل
يهلإلاماظنلانمطخلااذهقاطنيفبرلاو.مهتطلسةيامح
نكتسينكونكدالوأونكجاوزألةكربنكلعجيونككرابي
.نكعمتجمو

بحلاىلاةوعد:رشعنماثلالصفلا

:ًاجوزلأسا

؟كتجوزبحتله

:كردابيف

.اهبحأكشالب

هبموقيامامبروأاهوحنهبرعشيامينعياذههلوقبهنإ
يذلابحلانكل.اهرعاشملةاعارمومامتهانماهلجأنم
هبرعشياممدعبأوهامنإانهسلوبلوسرلاهنعثدحتي
وهةبحملاسايقمف.ةرشابمهلعفياممدعبأوهلبال،ءرملا
.تاذلابةيحضت

.كتأرماببحأ،جوزلااهيأ

.اهلجأنمكسفنبِّـحض.١
.يحورلااهريخبمتها.٢
.اهمامأبيلصلاقيرطكلسا.٣
.كتطلسةسرامميفعضتا.٤

:اهلجأنمكسفنبِّـحض

»يباغأ«يه٥:٢٥فأيفةلمعتسملا»اوبحأ«ةملكنإ
حيسملابحأامكةيحضملاةبحملاينعتيهوةينانويلايف
.اهلجأنمهسفنبىحضوةسينكلا

صاخلاهللاماظنليحورلارهوجلاميلعتلااذهيفكردن
يلوُأدقجوزلانأءرملاجتنتسيىلوألاةلهوللوةلئاعلاب
يماسلاماقملايفلجرلاودبيف.هدالوأوهتجوزىلعةطلسلا

ةرظننمءرمللدبالنكل.»ديسلاوهانأ«:لوقيهبينأكو
ىلعيهبألاوجوزلابةطونملاةيهلإلاةطلسلانأل،قمعأ
ةيحضتلاىلعةينبمحيسملاةطلسف.حيسملاةطلسلاثم
ةدايسوأ،ةيدسجةطلستسيلجوزلاةطلسنإ.هسفنب
ىلعةينبمةيحوروةيهلإةطلساهنإ.رخآىلعناسنإ
.تاذلابةيحضتلا

.هتلئاعلجوزلاةلاعإحوضوبهنعربعتيساسألاأدبملااذه
اذإف.هتلئاعلةيرورضلاتاجاحلانيمأتىلعجوزلاصرحيلف
نمسيلف،ًاعضاوتمًالخدبسكوهبريدجلمعىلإلام
كلذحمسيامكةطاسببشيعينأهللارظنيفراعلا
يفةبغرةلئاعلاريخلهللاماظنلمهينأيفراعلالب،لخدلا
حيسملاىلعلكتتنأةسينكلاىلعبجيامكو.لاملابسك
نأدالوألاوةجوزلاىلعكلذك،هيلإجاتحتاملكيفهدحو
جوزلارطضااذإف.مهتاجاحنيمأتلبألاوجوزلاىلعاولكتي
نمءيشنعىلختينأوةحارلانمهسفنمرحينأىلإ
امردقىلعهتشيعمىوتسملعجيلهئاقدصأدنعةوظحلا
رودلديسجتاذهو.هنمهللابلطياملقأاذهف،عيطتسي
هيلختبهبحنعربعينأيأ-هتاذركنينأهيلعيذلاجوزلا
.هتلئاعمدخينأةيغب،هتيهافرو،هتينانأنع

بحلااذهو،هتجوزبحينأبجيجوزلانإهللالوقي
الإومنتاليتلاةردانلاةيهلإلاةرهزلاهنإ.ةيحضتلابساقي
.توملاىتحاهلذبو،اهبةيحضتلاوتاذلاناركنثيح

:يحورلااهريخبمتها

امنإ،سدقملاباتكللًاقبطهتجوزبحييذلاجوزلا
ًالاصتابرلابةلصتماهلعجيف،ةيحورلااهتاجاحبًالوأمتهي
بجي،مأوةجوزوةأرماك،ةيقيقحلااهتداعسنأًاكردم،ًاقيثو
نوكيالاذهو.عوسيبةقالعلانمساسأىلعىنبتنأ
فارتعاوهلب.ًايحورًاعلطتوأ،ةينيدةجاحلًاعروًاعايصنا
هناطلسواهتايحيفحيسملاعوسيلىلوألاةناكملابماتيلمع
.قلطملا

هتجوزةقالعجوزلادطوينأطرتشيبرلاناكاذإو
فيكو؟امهيلكجاهتبايعاودنمكلذسيلفأ،حيسملاب
هلمعنملضفأةقيرطبهتجوزلهبحرهظينأجوزلنكمي
نأوهيحيسملاجوزلاىلعىقلُملاىمسألابجاولا؟اذه
نمهسفنبىحضيذلاحيسملاهلاثمو،هتجوزةسادقبىنعي
.اهسدقييكلهتسينكلجأ
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ةيحيسملاةايحلاىلإةجوزلادوقينأجوزلايفكيال
يفاملكلذبينأًاضيأهيلعلب،هتمهمكلذبيهتنتف
يفةلماكلاهللاةكربىلعلوصحللًالهأاهلعجيلهعسو
يفاهيوقي،ءانبلامالكلاوةالصلابفتيبلايفامأ.ةسينكلا
قمعيو،يوامسوماسوهاملكباهروعشززعيو،حورلا
رجحفقينأهنكميدحأالنأملعيلو.ةيحيسملااهتفرعم
هلثمدحأالنأو.هلثمةيحورلااهنوؤشيفةأرملامامأةرثع
نوكتاهلعلف.حالصلاوحنمدقتلاىلإاهعفدينأىلعرداق
دعبةسينكلابربتختملاهنأوأ،ةيحيسملاةفرعملايفهنعةرصقم
الأوهتميزعنهتالأجوزلاىلع.صالخلاقيرطهلثم
نأهيلعلب،هتجوزبةبيرهجلاختالأوهبلقىلإسأيلابرستي
هتطساوبهللانأل،فطللاومزحلاىهتنمبحالصلابكسمتي
.ميوقلاقيرطلاىلإاهدشريواهيأرريغيوهتجوزبلقريني
هذهيفاهدعسألال،اهكرابألبدتنمينإ:هسفنيفلقيلو
.مئادلااهريخلجأنميتاذبيحضأللب،بسحفايندلا
.هتسينكحيسملابحأامكاهبحأنأيلعو

الةلئاعللهللاماظنيفهروددجبسراميًاجوزنإ
نمصلمتيف،عوسيىلإاهعمهرمألكوينأبيفتكي
هيلعلب.هللانيبواهنيبةقالعكلت:عروبًالئاقهتيلوؤسم
امكف.هتجوزلًايحورًاسأرنوكيلهيلإهللاهاعدامكردينأ
كلذك،اهومنوةسينكلابةيانعلانعلوؤسمحيسملانأ
.اهومنبوةلئاعلاوهتجوزبةيحورلاةيانعلانعلوؤسمجوزلا

:اهمامأبيلصلاقيرطكلسا

؟ةيلوؤسملاهذهجوزلاسراميفيك

؟ًاضرفهتجوزىلعاهضرفيله

؟اهئدابموةيحورلاةايحلالوحتارضاحماهيلعيقلُيله

لجأنمهتاذبةيحضتلابهتيلوؤسمسراميلب،الك
.بيلصلاقيرطيفاهمامأيشميهنأينعياذهو.هتجوز
الكلذلعفيوهو.هتاذبةيحضتلاىنعمللثملايطعيف
.هتجوزةحلصمللب،بسحفهتاذسيدقتل

هللاهالوأدقو.ةبطاقةداقلامظعأنمىسومناك
ًاميِلَح«سدقملاباتكلارظنيفناككلذعموةريبكةطلس
ددع(»ِضْرَألٱِهْجَوَىلَعَنيِذَّـلٱِساَّـنلٱِعيَِمجْنِمَرَثْكَأًاّدِج
ءابخلاىلإبره،ليئارسإبعشهيلعراثاملو.)١٢:٣
ددع(نيرئاثلاذئدنعهللابقاعف.هللانمنوعلاسمتلاو

عملماعتينأىسوملواحاملنكلو.)١٢:١٠،١٦:٣٣
ىصقأبهللاهبقاع،مهيلعهبضغماجًاباص،هتوقببعشلا
ىلإليئارسإةدايقبصاخلاهزايتماهمرحهنأىتح،ةمارصلا
.)١٢-٢٠:٢ددع(دعوملاضرأ

هدالوأوهتجوزىلعجوزلااهسرامييتلاةطلسلانإ
هيلعو،اهايإهللاهالوأةطلسيهلب،ةصاخلاهتطلستسيل
اهدطوييذلاوههللانكل،ًاعمةمكحومزحباهسرامينأ
َوُهٍلُجَرِّـلُكَسْأَرَّـنَأاوُمَلْعَتْنَأُديِرُأْنِكٰلَو«اهنوصيو
ملٱ
ملٱُسْأَراَّـمَأَو.ُحيِسَْ

اذإف.)١١:٣وك١(»ُلُجَّـرلٱَوُهَفِةَأْرَْ
نأىلإكلذدرمناكامبرف،اهجوزلعضحتالةجوزلاتناك
سرامينمىلعف.حيسملاىلعًانلعوأًارسدرمتمجوزلا
ةدرمتملالجرلاىلعو.نيعضاخلالوأنوكينأةطلسلا
بحاص،حيسملابهتقالعيفرظنلانعمينأ،هيلعهتلئاع
.هيلعةطلسلا

اوبحأ،لاجرلااهيأ«:سدقملاباتكلالوقيامدنعاذل
نأجوزلليغبنياممريثكبدعبأاذههلوقىنعمف،»مكءاسن
نأهبجاونمنأينعيهنإ.دووفغشنمهتجوزلرمضي
.ةسينكلالجأنمحيسملاتامامك،اهلجأنمتومي

:كتطلسةسرامميفعضتا

يغبنينكلو،ناصُتنأبجيجوزللةاطعملاةطلسلانإ
رطخيالأو.هيلعبجاولبهلقحاهنأبجوزلارعشيالأ
هيلعهيقليامركذتينأنودنم،هيلإلكوملاناطلسلاهلابب
هلهاكىلعًائبعرودلااذهنأمهفينأبجيو.ةيلوؤسمنم
نوكينأبجيهتيبيفثدحياملكو.هلمحينأىضريو
الأبجيو.هيلععقتكلذيفةيلوؤسملانأل،هتدارإلًاقفاوم
ضارعإلالواحيففعضينأوأةيلوؤسملاهذهنعىضاغتي
.ليحتسمكلذنأل،اهنع

مكرودنعاولختتال«:لوقتتاجوزلاىدحإتبتك
كلذربتعناننألمامزلاانوملستالو.مهألاوهاذهف،يدايقلا
،هنإ.لذاختلاىلعانلمحيوانلوهيوانكبريهنإ.مكنمًالزانت
ىلعًالوأانلمحيذلاعفادلالطعي،رصبلاحملنمعرسأبو
يكلمكيلعبلغتلالواحنفوس،فسألل،نكل.مكبح
ضقانتلاوهكلذ.تيبلايفىلوألاةبترملامكنمعزتنن
عازتنالةداوهالبمكبراحناننأبرهاظتنس.انتاوذيفبيهرلا
.رصنلااوزوحتنأدونانبولققامعأيفاننكلو،ةطلسلاهذه
اذهانفقومف،ةدايقلايلوتلقلخنملاننألاورصتنتنأبجيلب
.»لعتفمفقوم

ةيحيسملايفجاوزلابحلاىلاةوعد:رشعنماثلالصفلا
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اهجوزلمعلاجمىلإمارتحابرظنتنأةجوزلليغبني
نمو.عضاوتملاهتجوزدهجرقتحيالأجوزلاىلعو.هتطلسو
نموههلمعاهيلعبجيامنأمهوتينأديدشلافاحجإلا
هتجوزلوعينأبًامزلمسيلهنأركذتيلو.رومألاهفاوت
اهرعاشميعاريواهيزعينأبًاضيأمزلموهلب،بسحف
ىذأاهلببساهتيلوؤسمواهلمعردقنمطحاذإف.ةقرب
.هكرادتلهسلانمسيلًاديدش

مثَّـنإ«:ةلضافلاةجوزللفصولاثمألارفسيف
ََ
ُقوُفَياَهَن

لِمَعٌتَاريِثَكٌتاَنَب.اَهُحَدْمَيَفًاضْيَأاَهُجْوَز...َئِلآللٱ
ْ
َن

٢٨و٣١:١٠مأ(»ًاعيَِمجَّـنِهْيَلَعِتْقُفَفِتْنَأاَّـمَأ،ًالْضَف
.)٢٩و

:جوزلااهيأ

،اهمركأ،اهِّـبحأ.هللاهايإكبهوًازنككتجوزربتعا
.اهرعاشممرتحا،اهدوهجرّدق،اهبهاومبفرتعا

لكشيأبمويلكاهلكبحنعصالخإوونحبربع
.لاكشألانم

نملعجيفوسعجشملايمويلانيماتيفلااذهنإ
.كلوكتجوزلربكأةأفاكمةيجوزلاكتايح

»َّـنِهْيَلَعًةاَسُقاوُنوُكَتالَو،ْمُكَءاَسِناوُّبِحَأ،ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«
ةبئاشسلوبلوسرلاركذيتاملكلاهذهيف.)٣:١٩وك(
.ةوسقلا:يهوبئاوشلارئاسقوفتجاوزألايفةدحاو
.رخصلاكًاخسارودبيجاوزلضفأناكرأضوقتةوسقلاف
لابمريغوهوصالخإنمهنكيامىلعًاريثكدمتعيجوزلاف
نأبهسفنلحمسيوةريغصلانوؤشلانعريبعتلايفهبولسأب
ةقرلامظعأيدبينأبجيثيحةالابملاميدعنوكي
،مارتحالاًارهظمءابرغلاعيمجعمفرصتيهنإ.مارتحالاو
لجروهف،تيبلايفامأ،هسبالمنسحأمهلجأنميدتريو
يفنئاكيأىلإءيسينألضفألانمهنأىلع.ًامامترخآ
لب.اهتيلكباهتاذهتحنميتلاةأرملاىلإءيسينأنمملاعلا
هيلإاهدشيفرمتسينأو،مويلكاهبلقجهبينأهبجاونم
بابسأهيدلتناكاذإف.ليبنلاهفرصتونونحلاهمامتهاب
سمنعًاديعبامهنيبةولخيفاهنعحصفيلف،ىضرلامدعل
مامأرمذتلكو،دالوألاروضحيفموللكف.اهرعاشم
اذههلمعنأكلذىلعدز.هتجوزلريرمملأوه،ءابرغلا
.هتماركنمّلقي

فطلبةجوزلالماعُتنأسدقملاباتكلابلطيامدنع
اذهفيضي،ةايحلاةمعنثاريميفةكيرشاهنوكلمارتحاو
.)٣:٧طب١(مكتاولصقاعُتاليكلراذنإلا

يفخحرجبباصُتدقاهتماركوةجوزلارعاشمنإ
نازحأبمامتهالامدعلوًانايحأّظفلاهفرصتبجوزلاهببسي
هتالصعفترتالجوزلايلصيامدنعف،اهنععافدلابوهتجوز
.ءامسلاىلإ

ىلإبارتقالانمهعنمي،هللانيبوهنيبءيشلاحدقل
وهناكيذلاهتجوزنزحوهءيشلااذه.ةمعنلاشرع
امكف.اهنودهبلققلغأهنألهنودهبلققلغيهللاو.هببس
.هللاهلماعيكلذك،هتطلستحتتعضُويتلاكلتلماع
دقنوكينأدعبالإهللاعمحلاصتينأعيطتسيالهنإ
.اهيلإءاسأيتلاهتجوزعمحلاصت

ةطلس،هللااهضرفةطلس،هتجوزىلعجوزلاةطلسنإ
هبرضيذلالثملايفلصأتملايلمعلااهأدبمفاذلو،ةيحور
ىلعهتومبفاطملارخآيفمث،هذيمالتمادقألسغبعوسي
نأبجي،ةيحورلاةطلسلاسرامينأءاشنمف،بيلصلا
.عيمجللًامداخنوكي

.مكتيبيفبحلارهزيف...مكتاجوزاوبحأ،جاوزألااهيأ

باتكلاةقباسم

،زيزعلائراقلااهيأ

مالتسادعبانتاروشنمنمةزئاجكلمدقننأانّرسي
كمساةباتكءاجرلا.باتكلااذهةلئسأىلعكتبوجأ
فورظملاىلعولخادلايفةقباسملاىلعنيلماككناونعو
.جراخلانم

؟اذاملوناسنإللهّنسوهمسروجاوزلابّترنم.١
يتلاتارارقلامهأنمجاوزلارارقذاختاربتعُياذامل.٢

؟هتايحيفناسنإلااهذخّتي
ةثالثبكيأرمعدا؟كيأريفيحيسملاتيبلاوهام.٣

.سدقملاباتكلانمدهاوش
ِّـلُكَسْأَرَّـنَأاوُمَلْعَتْنَأُديِرُأ«:سدقملاباتكلالوقي.٤

ملٱَوُهٍلُجَر
ملٱُسْأَراَّـمَأَو.ُحيِسَْ

حرشا.»ُلُجَّـرلٱَوُهَفِةَأْرَْ
.لوقلااذه

ةيحيسملايفجاوزلاباتكلاةقباسم
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وهام.يلئاعلاحبذملاوهجاوزلاتامِّـوقممهأنم.٥
؟يلئاعلاحبذملابدوصقملا
؟ةسينكلايفةيحيسملاةلئاعلاهبموقتيذلارودلاوهام.٦
.جاوزلاسّدقييذلاوههدحوحيسملاعوسيبرلا.٧

؟فيك
؟سناجتملاجاوزلاوهام.٨
.حجانلايحيسملاجاوزلاناكرأضعبركذا.٩
؟حجانلاتيبلائلتميوتَّـبثُيوىنبُياذامب.١٠
؟ةيجوزلاةداعسلايهام.١١
؟اهجوزةجوزلانواعتفيك.١٢
مأمئادسّدقمطابتراوهجاوزلايفطابترالاله.١٣

.ليصفتلابحرشا؟ٌتّقؤمٌّيويند
ةيسنجلاتاقالعلاسدقملايحيسملاجاوزلاعضيفيك.١٤

؟حيحصلااهراطإيف
ةأرملاةرورضوةيمهأىلعيحيسملاجاوزلادّدشي.١٥

؟اذامل.تاجوزلادّدعتىلعسيلوطقفةدحاولا
؟قالطلارمأيفةيحيسملاةرظنيهام.١٦
،ةيدوبعلاًادبأينعيالةيحيسملايفاهجوزلةأرملاعوضخ.١٧

؟عوضخللموهفملااذهحرشا.رخآًاموهفمينعيامنإ
ٍلجرلكلحئاصنعبرأاذههباتكةياهنيففّلؤملامّدق.١٨

.راصتخاباهايإًاحراشاهركذا.ٍجّوزتم

:انناونع

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

Germany
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