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 !اننودب ةزجعم ثدحت ال
 .حابص لك ةحافت كلملا يدهي ناك يذلا ذاحشلا :ةريصق ةصق
 حابص ّلك يف ناكو .ةمظعلاو ةLّألا ّبحي ينغو يوق كلم نامزلا ميدق يف ناك
 ،bادهلا هل نومّدقيو ،ءالولاو مارتحالا هيلإ نوُّدؤي موقلا نايعأو ،هتيشاح لبقتسي
 مامأ لثمي بايثلا ّثر ذاحش يتe حابص لك يف ناكو .نوصقريو نوحرميو نوهليو
 كلملا اّمأو ،مهئازهتساو روضحلا كحض نيب بحسنيو ةحافت هيلإ مّدقيو كلملا
 اذكهو .هرهظ ءارو قودنص يف ثارتكا نودب اهيقلُي ،ةحافتلv كسمي امدنع ناكف
 درق ذخأ مbألا نم موي يفو .ةّيدهلا راركت نم ّلمي ال ذاحشلاو ،موي لك لعفي ناك
 اهلخاد يف ترهظف ،كلملا مامأ اهاقلأو اهمضقو قودنصلا نم ًةحافت لَّلدملا كلملا

 تاحافتلا عيمج اوحتف املو .نيرضاحلا عيمجو ،كلملا نويع ترLأ ،ةئلألتم ةرهوج
 يف لسرأو كلملا بّجعتف ،ىرخألا نم لمجأ ةرهوج لمحت ةحافت َّلك َّنأ اودجو
 ّلك يف هل ةّيدهلا هئاطعإ ىنعم نعو ،رهاوجلا هذه ّرس نع هلأسيل ذاحشلا بلط
 دقل ،كلملا اهُّيأ ":لاق رمألا نع هلأسو كلملا ّيدي نيب ذاحشلا فقو املف .حابص
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 حابص ِّلك يف كيلإ مِّدقت ةايحلا ّنأ مَّهفتو ركفت كلعجأل bادهلا هذه كيلإ ُتلمح
 ،كرهظ ءارو نم اهيقلُت لب ،اL يلابت الو اهل ثرتكت ال تنأو ،نمثلا ةيلاغ ةعئار ةيده
 تَمعأ يتلا ،ا�اذلمو ايندلا هذه رحسب روهبمو ،ةريثك ءايش� ادج لوغشم كَّنأل
 .هنع ديعب تنأو ،كنم بيرق وه يذلا ،يقيقحلا ةايحلا زـنك فاشتكا نع كيَنيع
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 ةالصلا هذه مامتإل تاداشرإ
 لالخ ةالــــصلل ابــــسانم اتقو رتخا -1
 .راهنلا

 نع يلزنملا رجحلا ءاــــــنثأ ثــــــحبا -2
 .ءودهلاو تمصلل بسانم ناكم
 ةروــــــص مامأ ةءاــــــضم ةعمش عــــــض -3
 ميرمل ةروــص وأ بيلــص وأ حيــسملا ديــسلل
 .نيسيدقلا دحأ لاثمت وأ ءارذعلا

 .سدقلا حورلا ءاعدتسv مق -4
 اــــهعدو هللا ةــــملك ىلا غـــــــــــصأ -5
 .اهسفنب اهسفن حرشتو كيلا ثدحتت

 ةـبغرب ريـــــــــــسلا ىلع اـمزاـع نك -6
 .ةايحلا يف ةديدج
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 سدقلا حورلا ىلا ةالص
 

 ،رونلا ردصم بآلا اهيأ ،انهلإ ُّبرلا اهيأ
 .ريمازملاو ءايبنألاو ةعيرشلا لالخ نِم اًريثك ملاعلا َتمَّلك دقل
 .انمِّلعُي يكل َّيلزألا ةملكلا كنبا َتلسرأ ،ةريخألا ةنوآلا يفو

 ،نآلا سدقلا حورلا انيلإ لِسرأ
 .كدحو َّقحلا هلإلا تنأ كفرعن ىتح

 ،اًيغصُم اًمِهف اًبلق انِطعُيل
 ،اننويع نع باجحلا ليزُيف
 .ةلماكلا ةقيقحلا ىلإ nدوقيو

 ،انِّبر حيسملا عوسي مسt اذه كلأسن
  .نيمآ .نيدبآلا دبأ ىلإ كعم كلمي يذلا
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 مويلا ةملك
  )45-1 :11(         ريشبلا يليجنإلا انحوي سيدقلا ليجنإ نم
 ريشبلا يليجنإلا انحوي سيدقلل حيسملا عوسي انبر ليجنإ

  :نامزلا َكِلذ يف
 َتـيَب نِم رَزاـعَل وهو ،ضيرَم ٌلُـجَر َناـك
 َميرَمو .�ْرَم اـهِتخُأو ََميرَم ِةَـيرَق نِم ،اْـينَع
ـــهَد يتَّـــلا َيـــه ــــــنَ  ،بــــــيِّـــطـــلtِ َّبَّرـــلا ِتَ
 ُضيرَملا َناكو .اهِرعَـشِب ِهيَمَدَق تَحَـسمو
  .رَزاعَل اهاخَأ
ــسرَأف  َعِمس اَّملف ."ضيرَم ُهُّبُِحت يذَّلا َّنِإ ،ّبر �" :عوــسَيِل ِنالوقت ُهاتخُأ تَلَ
 هِب َدَّجَمُيِل ،هللا ِدَْجم ىلِإ لب ،توَملا ىلِإ ُضَرَملا اذه ُلوُؤَـي ال" :لاق ُعوـــــــــــسي
  ."هللا ُنبا
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  .رَزاعَلو اهَتخُأو �ْرَم ُّبُِحي ُعوسي َناكو
 ِذـيمالَّتلِل َلاـق َُّمث .نيَموَي هِـناـكَم يف َثِـبَل ،ضيرم هـَّنَأ َعَِمس اَّـملف ،كـلذ َعمو
ــــصَو اَّمَلف ."ةَّيِدوهَيلا ىلِإ ْدُعَـنِل" :كِلذ َدعَب  ُذنَم ِربَقلا يف ُهَّنَأ ىَأر ،عوــــسي َلَ
 َّنَأ ِنيح يف ،هِلابقِتــسال تَجرَخ ،عوــسي ِءيجَِمب �رَم تَعَِمس اَّمَلف .مَّ�َأ ِةعَبرَأ
 ،انهه َتنُك وَل ،ّبر �" :عوـسَيِل �ْرَم تَلاقف .تيَبلا يف ًةَـسِلاج تَّلَظ ََميرَم
 َكيطعُي ُ اف ،هللا ُلَأــــــــــسَت ام َّلُك َّنَأ ،مَلعَأ ُتلِز ام ِّينِكلو .يخَأ َتام امَل
  ."ِكوخَأ ُموقَيَس" :عوسي اَهل َلاقف ."هَّ�ِإ
  ."ريخَألا ِموَيلا يف ِةَمايِقلا يف ُموقَيس هَّنَأ ُمَلعَأ" :�ْرَم هَل تَلاق
ــــــــسف ،َتام نإَو ،يب َنَمآ نَم :ةايَحلاو ُةمايِقلا nَأ" :عوــــــــسي اَهل َلاقف  ؛ايْحَيَ
  ."؟اذِ¤ َنينِمؤُتَأ .دَبَألل َتوَمي نل ،يب ُنِمؤُيو ايَْحي نَم ُّلُكو
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 ."َملاعلا ىلِإ يتآلا ِهللا ُنبا ُحيــــــــسملا َكَّنَِ§ ُنِموَأ ِّينِإ ،ّبر � ،مَعَـن" :هل تَلاق
ــــــص َشاج ،اهوقَفار َنيذَّلا ُدوهَيلا اهَعم يكبَيو يكبَت ُعوــــــسي اهآر اَّمَلف  هُردَ
  "؟هومُتعَضَو َنيَأ" :لاقو هُسْفَـن تَبَرَطضاَو
 :دوهَيلا َلاــقف .عوـــــــــــسي اــنْيَع تَــعمَدــف ."رُظناــف َلاــعَت ،ّبَر �" :هَــل اولاــق
ـــــــضعَب َّنَأ ىلع ."هُّبُِحي َناك ٍةَّبََحم َّيَأ اورُظنُا"  اذه ِناكمِ± َناك امَأ" :اولاق مهَ
 "؟هنَع َتوَملا َّدُرَـي نَأ ،ىمعَألا َِينيَع َحَتَـف يذَّلا
ـــــص َشاجف ـــــضُو ٍةراَغم نَع ٌةَيانِك وهو ،ربقلا ىلإ َبَهَذو ،ًةيِن² َعوـــــسي ُردَ  َعِ
 .رَجَح اهِلخدَم ىلع
  "!رَجَحلا اوعَفرا" :عوسي َلاقف
  ."عباَّرلا هُموَي اذهف ،َنتنَأ دَقل ،ّبر �" :تْيَملا ُتخُأ ،�ْرَم هَل تَلاق
ـهل َلاـق ـجم َنيرَت ،ِتـنَمآ نِإ ،ِكـَّنِإ ِكَـل ْلُـقَأ َملَأ" :عوـــــــــــسي اَ  اوعَفَرف ."؟هللا َدَ



 

 

10 

 َتبَجَتــسا َكَّنَأ ىلع ِتَبَأ � ،َكَل ًاركُــش" :لاقو هيَنيَع ُعوــسي َعَفرو ،رَجَحلا
 ِلْجَأ نِم اذه ُتلُق ِّينِكلو ؛ًادَبَأ ًامِئاد يل ُبيجَتـــــــسَت َكَّنَأ ُتمِلَع دَقو ،يل
  ."ينَتلَسرَأ َتنَأ َكَّنَأ اونِمؤُي يَكِل ،يب ِطيحُملا ِعْمَجلا
ـــــــــص ىلعَِ§ َحاـــــــــص َُّمث اذه َلاق  ،ُتيَملا َجَرخف "!ْجُرخاف ،رَزاعَل ،َّمُله" :هِتوَ
 مَهل َلاقف .ليدْنِم يف ِهجَولا َفوفلَم ،بِئاـــــصَعلt ِنيَلجِّرلاو ِنيَدَيلا َدودـــــشَم
  ."بَهذَي ُهوعَدو ُهوُّلُح" :عوسي
 .عَنَص ام اوَأَرو َميرَم ىلِإ اوؤاج َنيذلا ،ِدوهَيلا َنِم ٌريثك هِب َنَمآف
  حيسملا اهيأ كل حيبستلا -   .برلا مالك + 
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 يصخشلا لّمأتلل
 دقو ،"توملا" عم انتقالع وحن ةَهّجوم ·راظنأ ناك ،ةيضاملا ةليلقلا عيباسألا ةياغل
 :تاملكلا هذه يف ةطاسبب وأ ةعئارلا ةتفللا هذه قيرط نع ريكفتلا اذL رمألا ىهتنا
 نكمي ال ،·وروك سوريف نم تقولا اذه يف ."!رمألا يف ريكفتلا مدع لضفألا نم"
 لخديو ةَّيحطسلا لولحلا ىَّدعتي امناو ،طقف ّدحلا ذه ىلإ هريكفت لزتخي نأ يحيسملل
 دوذملا يف دلو يذلا ،ناسنإلا عوسي عبتن حيسملا ديسلا ذيمالت نحنف .قمعلا ىلإ
 نينيزح ·َالعجي نأ نكمي ال ضرملاو توملا ّنإف ،هيلإ ·رظن اذإف .بيلصلا ىلع تامو
 ةّوقب عوسي يف رّكفن نأ نكمملا نم ،توملا ةّيمتح نم مغرلvو هنأل ،نييبلس وأ
 .ًاعيمج انل تيطعأ يتلا ةايحلاو ةمايقلا
 ثدح امك ،"اهيلع رجح عضو" وه هاّجتالا ّنإف ،"توملا" ةملك ·راكفأ ّسمت امدنع
 حمس هنأ عوسي لوقي ،كلذ عمو ،ربقلا يف هوعضوو رزاعلأ تام دقف :رزاعلأ ةصق يف
 .ةمايقلv نمؤي نأ نكمملا نم ناسنإ ُّلكف ،هب سانلا نمؤي يكل كلذب
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 ةمايقلا يف ركفن الأ انيلع بجيف ؛اًمئاد هراكف� عفتري عوسيب نمؤي نم َّلك َّنإ
 نأ بجي اًضيأ ·أ" :انسفنأل لوقن نأ بجي امنإو ،ءامسلا ىوس ّمهي ال ثدحك
 نيب نم مئاقلا ةايح شيعأ نأ يننكمي هن� ،نلعلا ىلإ جرخأ نأ ّيلع بجيو ،قلطنأ
 ."!تاومألا
 لثم فوقولا نم ًالدب ،ربقلا نم َجَرخ يذلا رزاعل� ًةرم يقتلن نأ يه ،مويلا انتوعد
 ،ظحلا ءوسلو !امهاخأ يفوت امدنع ءيش لك Çدقف امÈّأ Çَدقتعا نيتللا ،ميرمو Çرم
 انتميزع نم طّبهو انفعضأ دق ءvولا اذه نوكي دقو ،انتايح يف اًريثك اذه ثدحي
 .انتيويحو
 بلطيو "!جرخأ ،رزاعلأ " :لوقيو انيلع خرصي ،يليجنإلا صنلا اذه يف عوسي نكل
 يف ةايحلاو ةمايقلا اÍقح وه هنأ فشتكن نأ لواحنو ملستسن ّالأو ،ُهقّدصن نأ انم

 نودعبُي مهارتف ،رخصلا ىلع ينبم ناميإ مهيدل نيذلا كئلوأ ،كلذل .فورظلا عيمج
 اًعيمج ·وعدي عوسي َّنإ .مهروبق يف نيسوبحم مهيقبيس هّن� نوفرعي قئاعو ةبقع ّلك
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 هذهف ،مLولق ُلقثُت يتلا لامحألا نم ريثكلا مهيدل نيذلا كئلوأ ًةصاخو ،مويلا
 يكل نكلو ،ةوسقلاو ةين·ألا انبلق يف لمحن نحنو انسفنأ سبحن يكل ال ؛انل ةوعدلا
 مأ ناك اًريغص دحألا اذه يف برلا انل هلوقي ام ِّلكل ،حرفب برلا ةوعدل بيجتسن

 !برلا موي اذهف ،اًريبك
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 سفنلا ةعجارمل
 
 ا�È رعشت يتلا ةراجحلا يه ام :ةباشك ِتنأو باشك تنأ كتايح يف رّكف -1
 .اهفصو لواح ؟كتايح قيعت

 ركذتت نأ لواح نكلو ،ناميإلا سايق بعصلا نم ُهنأ عم ؟ناميإلا كيدل له -2
 .كيف اًيقيقح ً·اميإ تدلو وأ كناميإ تزّزعو كتايح يف اهتعمس يتلا تاملكلا يه ام
 يف كرعاشم يه ام :كل ةبسنلv ،رزاعلأ لجأ نم كَّرحت يذلا عوسي مامأ -3
 ؟كبلق
 ةالصلا هذه مدختست نأ كنكميو ،كرّرحيو َكيلإ يتe يكل ،عوسي ىلإ ةالص بتكأ
 .عوبسألا ّلكل
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 ةّيماتخ ةالص
 

 ،يصلخم b كب ُنموأ
 .يل ةبسنلv لضفألا وه ام اًمامت فرعت يذلا َتنأف

 .يسفن ُّبحأ امم رثكأ ينُّبحت كن� ُنموأ
 .ةيهلإلا ةيانعلا يف ةمكحلا قئافلا كّن� ُنموأ

 ،اهيلع لصحأ امدنعو ،فغشب كتاهيجوت رظتنأس ،يبر
 .فوخ نودو ،ةطاسب ّلكب اهعم ُمجسنأس

 ؛اًراتحم مالظلا يف ُنوكأ امدنع ،اًروبص ّالإ نوكأ نل ينن� ُكدعأ
 .نيمآ .ةبرجتلا يف ُتعقو نإ قلقأ وأ ،ًادبأ وكشأ نلو

 نَموين يرنه نوج
 
 


