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مالك عم بولصملا عوسي مالك ضراعت ،عقاولا يف .ةلجلجلا ىلع ناتيلقع تمدطصا
َناك نِإ ،هَسْفَن ْصِّلَخُيْلَف" :ءاسؤُّرلا لاقو .“كسفن صّلخ” :اوددر ءالؤه .ليجنإلا يف هيبلاص
"!َكَسْفَن ْصِّلَخف دوهَيلا َكِلَم َتنُك نِإ" :اولاقو دونجلا رّركو .(35 ،23 اقول) "!راتخُملا ِهللا َحيسَم
َتسلَأ" :لاقو اهسفن ةرابعلا اًضيأ رّرك ،مهعمسي ناك يذلا ،ِنيَمرجُملا ُدَحَأ ،اًريخأو .(37 ةيآلا)
،كسفن يف رّكفو ،كسفنب ّمتهاو ،كسفن صّلخ .(39 ةيآلا) "!َكَسْفَن ْصِّلَخف ؟حيسَملا
ناطلسلاو كلمتلا يفو ،كحلاصمو كحاجنو كتمالس يف طقف رّكف .نيرخآلا يف سيلو
.كلذ يف رّكفنل .عوسي ّبّرلا تبلص يتلا ةّيرشبلا ةمزال اهّنإ :كسفن صّلخ .روهظلاو

يذلا صّلخملا فقوم ضراعت كسفن صّلخ ةرابع .هللا ةيلقع عم ضراعتت انألا ةيلقع ،ْنكل
عجار) هموصخ َلثم ،تارم ثالث اًضيأ عوسي مّلكت ،ةلجلجلا ىلع مويلا ليجنإ يف .هتاذ مّدق
نع عفاد ىتح الو ؛لاوحألا نم لاح يأ يف ،هسفنل ءيشب بِلاطي مل هّنكل .(46 .43 .34 تايآلا
هجو ىلع ،هتاملك ىدحإو .حلاصلا صللا محرو بآلا ىلإ ىّلص لب .هسفن رّربي نأ لواح وأ هسفن
.(34 ةيآلا) "مهَل ْرِفغا ِتَبَأ اي" :يهو ،كسفن صّلخ ةرابع مامأ فالتخالا نّيبت ،صوصخلا

،بلّصلا ءانثأ :ةنيعم ةظحل يف اهلاق ؟عوسي ّبّرلا اهلاق ىتم .تاملكلا هذه دنع فّقوتنل
يذلا بيهرلا ملألا لّيختن نأ لواحنل .هيَمدقو هيَمصعم قرتخت ريماسملاب رعشي ناك امدنع
نيذلل ةرفغملا حيسملا بلط ،باذعلا ةدش يفو يدسجلا ملألا ةدح يف ،كاذإ .هب رعشي ناك
اي :لاقف عوسي اّمأ .ملأو بضغب خرصن نأ طقف ديرن تاظحللا هذه لثم يف .هنوبذعي اوناك
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نييباكم 2 عجار) سدقملا باتكلا مهنع ىور نيذلا نيرخآلا ءادهشلا سكع ىلع .مهَل ْرِفغا ِتبأ
لجأ نم يّلصي لب ،هللا مساب تابوقعلاب دّدهي الو نيدالجلا خّبوي ال عوسي ،(18-19 ،7
.ةرفغم راص ىتح ،امسو هيف ءاطعلا َدادزاف ،لالذإلا ةقنشم ىلع َقِّلُع .رارشألا

ملألا هل بِّبسن امدنع :اًضيأ انعم هسفن ءيشلا لعفي هللا ّنأ لّمأتنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،كلذ كردن يكل .انل رفغي نأ ىلع اًرداق نوكي نأ :طقف ةدحاو ةبغر هلو مّلأتي هّنإف ،انلامعأب
.ةرفغملا قّفدتت انريماسم اهتبّبس يتلا ملألا عبانم نمو هحورج نم .بولصملا ىلإ رظننل
،ِتبأ اي :اذه نم فطلأ اًمالك طق عمسن مل انّنإ :لّمأتنلو بيلّصلا ىلع عوسي ىلإ رظننل
اًنانح رثكأ ةرظن طق لنن مل انّنأ ىرنسو بيلّصلا ىلع عوسي ىلإ رظننل .مهل رفغا
رظننل .ّبحلا اذه لثم طق لنن مل انّنأ مهفنسو بيلّصلا ىلع عوسي ىلإ رظننل .ةقفشو
انأ دجأ امدنع ىتح ،اًمئاد يل رفغتو ينّبحت تنأ :عوسي اي كل اًركش” :لقنلو بولصملا ىلإ
.“يسفنل ةرفغملا يفو يسفن ّبح يف ةبوعص

.ءادعألا ةبحم :يهو هاياصو بعصأ شاع ،تاظحللا بعصأ يف ،اًبولصم عوسي ناك امنيب ،كانه
مل وأ انمهفي مل وأ انبضغأ صخش يفو ،انلمأ بّيخ وأ ،انيلإ ءاسأ وأ ،انحرج ٍصخش يف رّكفنل
رظنن نأ لدب !انيلإ ءاسأ يذلا يف ريكفتلل فّقوتنس تقولا نم مك .اًحلاص اًلاثم انل نكي
انمّلعي عوسي .خيراتلاو ةايحلاو نورخآلا انب اهقحلأ يتلا انحارج قعلنو انسفنأ لخاد ىلإ
نأو .ةقلغملا رسحتلاو رشلا ةقلح رسكن نأ .ديدج نم مواقن نأ لب ،كانه ىقبن اّلأ مويلا
له ،عوسي ذيمالت ،نحن ،نكل .ةرفغملا فطلب ةيهاركلا ماثآو ،ّبحلاب ةايحلا ريماسم مواقن
عبتن له :انسفنأل هلأسن نأ بجي لاؤس هّنإ ؟ضغبلاب ةئيلملا انتزيرغ مأ مّلعملا عبتن
،حيسملا ىلإ انئامتنا نم ققحتلا اندرأ نإ ؟ضغبلاب ةئيلملا انتزيرغ عبتن مأ مّلعملا
ولحي امك سيل بيجن نأ انم بلطي عوسي ّبّرلا .انيلإ اوؤاسأ نيذلا عم فّرصتن فيك رظننل
:ةلسلسلا هذه رسكن نأ انم بلطي هّنإ .انعم وه لعفي امك لب ،عيمجلا لعفي امك وأ انل
انم بلطي ،ال .“ينتدعاس نإ كدعاسأس ؛يقيدص تنك نإ كقيدص انأ ؛ينّبحت تنك نإ كّبحأ”
نيحلاص ىلإ انمّسقي ال هّنإ .اًنبا دحاو ّلك يف ىري هللا ّنأل ،عيمجلل ةمحرلاو ةفأرلا
،هل ةبسنلاب .كلذل مّلأتي هلعجنو ،كلذ لعفن نيذلا نحن .ءادعأو ءاقدصأ ىلإو ،نيحلاطو
كلت يف اًضيأ لاحلا وه اذهو .انل رفغيو انقناعي نأ يف بغريو ،انّبحي وهو ءانبأ اًعيمج نحن
:مهل لاقو قرطلا قرتفم ىلإ هديبع دّيسلا كلذ لسرأ ثيح ،نبالا سرع ةميلو ىلإ ةوعدلا
،ضيرملاو ىفاعملا ،عيمجلا ،نيحلاطلاو نيحاصلا ،دوسلاو ضيبلا ،عيمجلا اورضحأ”
.عيمجلل .اذه يف تازايتما دجوت الو ،عيمجلل عوسي ةّبحم .(10-9 ،22 ىتم عجار) “...عيمجلا
.هل رفغُيو بَحُي نأ وه انم ٍدحاو ّلك ُزايتما

ةيآ) "لوقي ناك" عوسي ّنأ ىلإ ليجنإلا ريشي .نولَعفَي ام َنومَلعَي ال مُهَّنَأِل ،مهَل ْرِفغا ِتَبَأ اي
عم بيلّصلا ىلع تاعاسلا ىضمأ لب ،بلّصلا ةظحل يف طقف ةدحاو ةرم كلذ لقي مل :اذه (34
بجيو ،كلذ مهفن نأ انيلع .رفغي نأ نم بعتي ال هللا .هبلق يفو هيتفش ىلع تاملكلا هذه
نحن ،رفغي نأ نم ّلَمي ال هللا :بلقلاب كلذ مهفن نأ لب ،لقعلاب طقف سيل كلذ مهفن نأ
الف ،هل دح ال هربصو .انل رفغي نأ نم اًدبأ ّلَمي ال وه هّنكل ،هنم ةرفغملا بلط نم ّلَمن نيذلا
ملاعلا ىلإ ءاج عوسي ّنأ انمّلعي اقول ليجنإ .لمعن نأ ىلإ نحن ليمن امك ،هيأر رّيغيو بعتي
نلعن نأ :وهو اًقيقد اًميلعت اناطعأ ةياهنلا يفو (77 ،1 اقول عجار) اناياطخ انل رفغيل
ةرفغم بلط نم ّلمن ال ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .(47 ،24 اقول عجار) اياطخلا نارفغ ،همساب ،عيمجلل
ةرفغملا لوبق نم َّلَمي ال يحيسم ّلكو ،هللا ةرفغم حنمن نأ نم َّلَمن ال ،ةنهكلا نحن :هللا
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.اهل ةداهشلاو

ةرفغملا عوسي بلطي مل .رخآ اًرمأ ظحالن .نولَعفَي ام َنومَلعَي ال مُهَّنَأِل ،مهَل ْرِفغا ِتَبَأ اي
ناك ؟فيك نكل .نولَعفَي ام َنومَلعَي ال مُهَّنَأِل ،مهَل ْرِفغا :ببسلا اًضيأ لاق لب ،بسحف
اودهاشيل ةلجلجلا ىلع نآلا مهو ،هتمكاحمو ،هيلع ضبقلا اومظنو ،هلتق اودّمعت دق هوبلاص
:انعم عوسي فّرصتي اذكه .نومَلعَي ال مهّنأل ةاسقلا ءالؤه حيسملا رّرب ،كلذ عمو .هتياهن
ةريثم اهمدختسا يتلا ةجحلاو .اناياطخ دض انعم فقي لب ،اندض فقي ال هّنإ .انيماحم هّنإ
امدنع .ةأطخلا نحن هنم اًئيش انّلك انيدل يذلا بلقلا لهج نومَلعَي ال مهّنأل :مامتهالل
نع ءيش يأ فرعن دوعن الو ،بآلا وه يذلا ،هللا نع ءيش يأ فرعن دوعن ال ،فنعلا مدختسن
اهلبقي ال ةيساق اًلامعأ بكترنو ملاعلا يف اندوجو ببس ىسنن .انل ةوخإ مه نيذلا نيرخآلا
ىرخأ ةرم رّمسُي حيسملا ،معن .حيسملا بلصل دوعن ثيح برحلا نونج يف كلذ ىرن .لقعلا
يف بولصم هّنإ .نهئانبأو نهجاوزأل ملاظلا توملا نيكبي يتاوللا تاهمألا يف بيلّصلا ىلع
نّسلاب نيمّدقتملا يف بولصم هّنإ .مهعرذأ نيب لافطألاو لبانقلا نم نيرافلا نيئجاللا
نيذلا دونجلا يفو ،لبقتسملا نم نيمورحملا بابشلا يفو ،اوتوميل مهدحو اوكرُت نيذلا
.كانه مويلا بولصم حيسملا .مهتوخإ لتقل اولسرُأ

عمسُي مل يتلا ةرابعلا هذه نوريثكلا عمس .نولَعفَي ام َنومَلعَي ال مُهَّنَأِل ،مهَل ْرِفغا ِتَبَأ اي
نأ اننكمي .عوسي بناجب بولصملا مرجملا هّنإ .اهلبقتسا طقف اًدحاو َّنكل .لبق نم اهب
اي ينْرُكذُأ" :تاملكلا هذه ظفلي نأ ىلإ هتعفدو ريخألا لمألا هيف تراثأ حيسملا ةمحر ّنأ نظن
.كوبلص نيذلا يف اًضيأ ركفت كّنكل ،عيمجلا ينيسن” :لوقي هّنأكو .(42 ،23 اقول) "عوسي
كشو ىلع هتايح تناك امنيب هللا حلاصلا صللا لبقتسا .“اًضيأ يل ناكم دجوي نذإ كعم
هل لاق امل هل ُحَتفُي سودرفلا ملاعلا ميحج يف ىأر دقف .ديدج نم هتايح تأدب اذكهو .ةياهنلا
لّوحت يتلا ،هللا ةرفغم ةزجعم يه هذه .(43 ةيآلا) "سوَدرِفلا يف يعَم َموَيلا ُنوكتَس" :عوسي
.خيراتلا يف ةسادق نالعإ لّوأ ىلإ توملاب هيلع موكحم صخشل ريخألا بلطلا

ّلك رفغي نأ عيطتسي هللا ّنأب ديكأتلا عوبسألا اذه يف لبقتسنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
عجار) صقر ىلإ ءاكب ّلك لّوحي نأو ،دعُب ّلك رفغي نأ عيطتسيو عيمجلل رفغي هللا .ةئيطخ
يهتنت ال عوسي عمو ؛عوسي عم ٍدحاو ّلكل ناكم اًمئاد دجوي هّنأب ديكأتلاو ،(12 ،30 رومزم
ْرِسَنل ،اوعّجشت .ةايحلا ىلإ ةدوعلا اًمئاد اننكمي هللا عم .اًدبأ ناوألا توفي الو ،اًدبأ “ةصقلا”
،7 نييناربع عجار) بآلا ىدل رارمتساب انب عفشي حيسملا ّنأل .حصفلا ةرفغمو حصفلا وحن
ِتَبَأ اي :لوقيو رّركي نأ نم بعتي الو ،حيرجلا انملاع ىلإو فينعلا انملاع ىلإ رظني وهو ،(25
.نولَعفَي ام َنومَلعَي ال مُهَّنَأِل ،مهَل ْرِفغا
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