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 "جاك ووكر"بقلم 
 

ال يهُ ِىأه تاٌعثط ٌىٓ ِٓ اٌّؤوذ أْ صساػح اٌّحاصيً اٌغزائيح ػًّ شاق وِحثط فً تؼط 

ِغ وً االخرشاػاخ  (خاصح فً اٌّجرّؼاخ اٌّرمذِح ذىٕىٌىجًيا ِثً أِشيىا)لذ ذؼرمذ أْ . األحياْ 

اٌحذيثح فً اٌّاويٕاخ اٌضساػيح ؤظُ اٌّؼٍىِاخ اٌىىٔيح واٌّحاصيً اٌّهٕذعح جيًٕيا ووجىد 

اٌّثيذاخ اٌحششيح أْ األِىس عرصثح أعهً تىثيش ، ٌىٓ ِغ أْ وً ستيغ يؤذً تحصاد جذيذ إال أْ 

اهلل ال يعؼٕا فمط أِاَ ِؼجضج ّٔى اٌّحاصيً تً يعؼٕا . وً ِىعُ صساػح يؤذً ترحذياخ جذيذج 

. أيًعا أِاَ اذىإٌا اٌّطٍك ػٍيه فً إٔراج اٌغزاء 

 

لذ يٕغً اٌّضاسػىْ أػياد . وً ػاَ يؤذً ترغيشاخ جذيذج فً إٌّاخ وتآفاخ صساػيح ِرٕىػح 

ستيغ ِّطش وصيف . ِيالدهُ أو أػياد صواجهُ ٌىٓ يرزوشوْ تذلح ِىاعُ اٌضساػح اٌّاظيح 

وً رٌه يرثادس إًٌ اٌزهٓ وّا ٌى واْ حذز ... جاف ثُ صميغ ِثىش وػىاصف تشد وأػاصيش

ِثً أي ِؼشوح ِغ حٍىي ٔهايح . ِؼاسن ال حصش ٌها ... حششاخ ، أػشاب ، أِشاض. تاألِظ 

ِىعُ اٌضساػح يىىْ اٌّضاسػىْ لذ أٔهىىا لىاهُ فً ّٔى وحّايح اٌّحاصيً فال ػجة أٔهُ 

. يفشحىْ تؤي اخرشاع جذيذ يغهً ػٍيهُ ِهّرهُ ، ٌىٓ اٌّشاوً ال ذٕرهً أتًذا 

 

األرض الطيبة ؟ 

ًّا تؤٔها  " . حغٕح جًذا" سأي اهلل أْ وً خٍيمره 31 : 1ذىىيٓ فً " . طيثح"إٕٔا ٔصف األسض دائ

ٌىٓ إرا وأد خٍيمح اهلل حغٕح جًذا فٍّارا يىىْ أراج اٌّحصىي اٌضساػً ػّاًل شالًا وًٍِء 

تاإلحثاطاخ واٌرحذياخ ؟  

 

دخٍد اٌخطيح اٌؼاٌُ ػٕذِا خذع اٌشيطاْ آدَ وحىاء وجؼٍهّا يثما فً  . اإلجاتح هً اٌخطيح 

فمذ أوال ِٓ شجشج ِؼشفح اٌخيش واٌشش سغُ أْ  . ذفىيشهّا اٌثششي تذاًل ِٓ طاػح اهلل واٌثمح فيه 



. اهلل أوصاهّا تؼذَ األوً ِٕها 

 

ٍِؼىٔح األسض " يمىي اهلل آلدَ 19 ـ 17 : 3ذىىيٓ فً . ووٕريجح ٌٍخطيح ، ٌؼٓ اهلل األسض 

" تؼشق وجهه ذؤوً خثًضا... وشىًوا وحغًىا ذٕثد ٌه. تاٌرؼة ذؤوً ِٕها وً أياَ حياذه . تغثثه 

 

وعرحيط ته اٌصؼىتاخ ِٓ " ػشلًا"عيرطٍة . عٕؤوً ٔثاخ اٌحمً ٌىٓ رٌه يرطٍة ِجهىًدا شالًا 

" . وشىًوا وحغًىا" وً جهح ـ 

 

إرا اِرٍىٕا "هً االخرشاػاخ اٌحذيثح عرضيً اٌّشاوً ؟ أوجه عؤاًٌ هزا ٌٍؼمٍياخ اٌرً ذفىش هىزا 

" . اٌّاي واٌّىاسد إٌّاعثح عيىىْ تئِىإٔا حً اٌّشىٍح

 

. التذ أْ ٔغرخذَ ػمىٌٕا واٌّىاسد اٌرً أػطاها اهلل ٌٕا ٌّغاػذج تؼعٕا اٌثؼط. اهلل يذػىٔا ٌٍؼًّ 

.  يمىي اهلل أْ اٌغيادج عرىىْ ٌإلٔغاْ ٌيهرُ تاٌخٍيمح ويحفظها15 : 2ذىىيٓ  و28 : 1ذىىيٓ فً 

ٌىٕٕا ٔشي أْ سغُ وً اٌرمذَ اٌؼًٍّ اٌزي وظؼه اهلل تيٓ أيذيٕا إال أْ اٌضساػح ِاصاٌد ذرطٍة 

اٌىعائً اٌرىٕىٌىجيح اٌحذيثح ِثً اٌّثيذاخ اٌحششيح ؤظُ اٌّؼٍىِاخ اٌىىٔيح " . ػشلًا"

ًّا الطؼاَ ِضيذ ِٓ إٌاط ٌىٕٕا ِاصٌٕا ٔحصً ػًٍ  ًِا ظخ واٌّحاصيً اٌّهٕذعح صساػًيا ذؼذ ذمذ

إٕٔا ذحد اٌٍؼٕح حرً ذضاي ٌزا فئْ ِثذأ عفش اٌرىىيٓ صحيح وحميمً، " . تؼشق وجىهٕا"طؼإِا 

وزٌه اٌٍؼٕح عىف ... التذ ِٓ اٌؼًّ اٌشاق ٌٍرغٍة ػًٍ اآلفاخ واألػشاب اٌعاسج ووً رٌه

ذغرّش آثاسها ظاهشج فً اٌّشض واٌشيخىخح واٌّىخ حرً يذخً اٌشب يغىع خاٌمٕا وِخٍصٕا 

. اٌغّىاخ واألسض اٌجذيذج 

 

 

تىاليح " ٔىفاسذظ عيذص"ِهٕذط صساػً وخثيش ذّٕيح اإلٔراج اٌضساػً تششوح " جاك ووكر"

.   أوهايى تاٌىالياخ اٌّرحذج األِشيىيح 

 

 

 


