
ةلاشسرلا ـــــــــــــــــ
 ؛٣١-٨ :٨ سسوثنروك١)

٣-١ :٩)
ل َماعطلا نإا ُةوخإا اي

انلكأا نإا انأل هللا إا انُبرقُي
ل ْلـــُكأاــــن  نإاو ُديزــــن ل
ل نأا اورُظنا نكلو *ُسصُقنن
ًةَرَثعم اذه مكُناطلسس َنوكي
ٌدحأا َكآار نإا هنأل *ِءافعسضلل
 ًائِكتم ُمـلـعـلا هـل نـَم اـي
ىوـقـتـي ـفأا ِناـثوألا ِتيــب

ىلع ٌفيـعـسض وـهو هُمـسض
*ناـــثوألا ِحـــئاــــبذ ِلــــكأا

ُخألا َكِملـِع ِبـَبـسسب َكـِلـهـيـف
ُحيسسا َتام يذلا ُفيعسضلا

نوئِطخُت ذإا اذكـهو *هـلـجأل
نوحَروِةوـــــخإلا ىــــــلإا

ٌةفيعـسض يـهو  مـهَرـئاـمـسض
*حيسسا إا نوئطخُت امنإا

ُككسشُي ُماعطلا ناك نإا كلذلف
ِدبألا إا ًام ُلُكآا ف يخأا
انأا ُتسسلأا *يخأا َككسشُأا ئل
اـَمأا .ارـح اـنأا ُتسسلأا .ًلوــسسر
.اـنـبر َحـيـسسا َعوـسسي ُتيأار
*ّبرلا  يلمع متنأا مُتسسلأا

إا ًلوــــــسسر ْنــــــُكأا  نإاو
.مكيلإا ٌلوسسر يـّنإاـف َنـيرـخآا

متنأا وه يتلاسسر َمَتاخ نأل
 ّبرلا.

راربألا تبشس ــــــــــــــــــــــــــ
يذلا تبسسلا يف انتسسينك دّيعت

دحألا) نـبـجــلا عــفرــم دحأا قــبــسسي
انتاـهـّمأاو اـنـئاـبآا راـكذـتـل (مداـقـلا
.فيرسشلا كسسنلاب اوعمل نيذلا راربألا
نم ةرّكبملا ةلحرملا هذه يف زربي
رـكذـب ماـمـتـهلا يدوـيرـتـلا ةرــتــف
مهمؤوامسسأا تبتُك> نيذلا نيـنـمؤوـمـلا

اميف انّنإاف .<تاوـمـسسلا توـكـلـم يـف
تبسسلا يـف دّدعـن
تبــسس ،قــباــسسلا
ءاـمـسسأا ،تاوـمألا
اــــــــــنــــئاّبـــحأا
نــــــيدــــقارــــلا

يـف مـهــعــفرــنو
ةيهلإلا ةحيـبذـلا
أارـقـن ،هـلـلا ماـمأا

تبـسسلا اذــه يــف
كسسنلا زكارم نع
رثكألا ةنبـهرـلاو
خيرات يف ةرهسش
،ةينابهرلا تئاعلا ركذن .ةسسينكلا

،ريبكلا سسوينوـطـنأا سسيّدقـلا ةـلـئاـع
ّمـث ،سسوـيـمـيـثـفإا سسيّدقـلا ةـلــئاــعو
،اـيـبـيـلو ،رـسصم يـف كسسنـلا نـكاــمأا

،ةيروسسو ،نيطسسلفو ،ةبيط ءارحسصو
،سسوـثآا لـبـجو ،ةـيـنـيـطـنــطــسسقــلاو
أادبن مث .يحيسسملا برغلا عماوسصو
سسن دادعــتــب اًدحاو يرارـبـلا هذـه كاـّ
مـهـنـم لـكــل ّنأا نــيدــّكؤوــم اًدحاوــف
اذه يفو .انتسسينك ةايح يف هتناكم
ركذن ثيح ةيسسكذوثرألا دحأل ةمّدقم
نيذلا لكو اهيمّلعمو ةسسينكلا ءابآا

ةعيدو ظفح لجأا نم اًنسسح اودهاج
.ةسسّدقملا ناميإلا

يطنزيـبـلا بتاـكـلا اـنرـبـخـُي
نرقلا نم سسوتسسيـلاـك سسوروـفـيـكـيـن
يف مهّلك كاّسسنلا ركذ ّنأا رسشع عبارلا

موـسصلا لّوأا يـف تبـثُأا دق ديــعــلا اذــه
نـَم نـيـعأا بسصن عـسضي يـكـل رـيـبـكــلا
ّنإاف .ةّيح ًةلثمأا موسصلا ةباوب نولخدي
ريسصي نأا> موسصلا لخ اّنم ّلك ىلع
،ةريسصق ةرتفل ولو ذخّتي نأاو <اًبهار
ةايح طمن ،ملاعلا يف هسشيع لخو
 .نابهرلا

ىلع ،انّنإاـف
قرفلا نم مغرلا
ةاــيـــح نـــيـــب
يذـــلا بهارـــلا
يـكـل دــّحوــتــي
هلـلاـب قـسصتـلـي
ةايحو ،لماكلاب
ناـــــــــسســـنإلا
سشـــــــئاـــعــــلا

،مــلاــعــلا يـــف
قـسصتـلـي يذــلا
،هترسسأاو هتيـبـب

يـسسكذوـثرألا اـنديــلــقــت يــف دجــن ل
نابهرلا نيب اًعطاق اًزيـيـمـت فـيرـسشلا

،لامكلا ىلإا وعدم ّلكلا .نييناملعلاو
ظفح ىلإا ،دحاولا ليجنإلا سشيع ىلإا
ةأافاكملا ىلإاو ،اهتاذ ةيهلإلا اياسصولا
ّلحني بهارلا ّنكل .اهنـيـع ةـّيواـمـسسلا

ةايح قبتسسي يكـل مـلاـعـلا ةـطـبرأا نـم
.يوامسسلا توكـلـمـلا يـف يـتآلا رـهدلا

ناـبـهرـلا ىدل ةـّيوـبـنـلا ةوـعدلا هذــه
ةايحلا ةنوقيأا وأا جذومنلا مهنم لعجت
نأا انل يغبنـي اـم اذـهو .حـيـسسمـلا يـف
نع كاسسمإلاب هـقـيـقـحـت ىـلإا عـّلـطـتـن
راــهـــسسألاو تاوـــلـــسصلاو ماـــعـــطـــلا

 .ريبكلا انموسص يف ةّينغلا تادابعلاو
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راذآا6 دحألا

 (ةنونيدلا) محللا عفرم دحأا

ةيرومع ءادهشش راكذت

عباشسلا نحللا

عباشسلا رَحَشسلا ليإا



يّنم اومّلعتو مكيلع يرين اولمحإا>
اودجتف بلقلا عسضاوتمو عيدو يّنإاف
نـيـه يرـيـن ّنأل مـكـسسوـفـنــل ًةــحار
.(0٣-٩2 :١١ىتم) <فيفخ يلمحو

ريبكلا موسصلا ةبتع ىلع ،اذكه
سسن اـنـماـمأا بسصتــنــي ةـسسيـنـكـلا كاـّ
يف ءيسش ل ّنأا انورّكذيل نوسسيّدقلا

حيسسملا ةـّبـحـم نـم نـمـثأا اـنـتاـيـح
ةّيقيقحلا ةبوـتـلا ّنأا اـنـل اودـّكؤوـيـلو
ام اذإا رسصعو نامز ّلك يف ةنكمم
دـّيـسسلا نـّنـحـتـب ناـسسنإلا ثاـغـتــسسا

قوـسشو ناـمـيإاـب بلـطو ،هـمـحارــمو
.ةيهلإلا هتنوعم

ةرثعلا ـــــــــــــــــ
اذه مكناطلسس نوكي ل نأا اورظنا>

باتكلا ّمـتـهـي .<ءاـفـعـسضلـل ةرـثـعـم
ّبرلا ناسسل ىلع نإا ،اًمئاد سسّدقملا
لــسسرـــلا ناـــسسل ىـــلـــع وأا ،عوـــسسي
،ناـسسنإا ّلـك سصـخـب ،نــيــسسيّدقــلا

وـه اـّنـم ٍدحاو ّلـك ّنأا ىــلــع دّدسشيو
ناسسنإلا هيخأا سصخ نع لوؤوسسم
ةلاسسر يف زيكرتلاف .اًدـسسجو اًسسفن
رّثعتي ّئل هابتـنلا ىـلـع وـه موـيـلا
كلذ ناـك وـلو ىـّتـح ،اـنـبـبــسسب ٌدحأا
:لكألا نع فّقوتلا ىلإا انب يّدؤويسس
لكآا ف يخأا كـّكسشي ماعطلا ناك نإا>
.<يخأا كّكـسشأا ّـئـل دبألا ىـلإا اـًمـحـل
نمسض جردني اذه سسلوب لوسسرلا لوق
ل> :لاق يذلا عوسسي ّبرلا مك راطإا
نكلو ،تارثـعـلا يـتأاـت نأا ّلإا نـكـمـي
هل ٌريخ .هتطسساوب يتأات يذلــل ٌليو
يف حِرُطو ىحر رجحب هقنع قوط ول
ءلؤوـه دحأا رـِثــعــُي نأا نــم رــحــبــلا
ىرن ،اًذإا .(2-١ :7١ ول) <راغسصلا

اذــه يــف ٌمزاــح وــه ّبرــلا ّنأا مـــك
ىلع ةّيلوؤوسسملا اًعسضاو ،عوـسضوـمـلا

رثكأا ايحور نيمّدقتم مه نَم لهاك
<راغسصلا> مهوعدي نيذلا مهاوسس نم
ةــيادب يــف نوــلازــي ل نــيذـــلا يأا)

هـسسفـن رـمألا .(ةـّيـحورـلا مـهـتاــيــح
انعماسسم ىلع سسلوب لوسسرلا هديعي
نوكي ل نأا اورظنا> :مويلا ةلاسسر يف

ليإلا ــــــــــــــــــ
(6٤-١٣ :٥2 ىتم)
ُنبا َءاج ىتم برلا لاق

ُعـيـمـجو هِد  ِرـسشبــلا
هـعـم سسيدقـلا ِةـكــئا

ِسشرع ىلع ُسسلجي ٍذئنيحف
لـك ِهـيـلإا ُعـَمـجــُتو *هِد سضعـب ُزـّيـمـيـفِ ُألا نم مهَ

يـعارـلا ُزـّي اـمـك ٍسضعــب
ميقُيو *ِءادا نم َفارا
َءاداو هِني نع َفارا

ُلوقي ٍذئنـيـح *هِراـسسي نـع
هـِنـي نـع َنـيذـلــل ُكــِلَا
اوثِر يبأا يكَرابم اي اْوَلاعت
ِءاسشنإا ذنم مكل دَعُا َكلُا
ُتعـــــــُج يـــــــّنأل *مَلاعلا

ُتــسشِطـعو وــمتمــعــطأاف
ًابيرغ ُتنكو ومـتـيـقـسسف
ًانايرُعو *وــمــتـــيوآاـــف
ًاــسضــيرــمو وــوــَسسـكف
ًاــــسسوــــبو وــــمُتْدُعف
هبيــجُي ٍذئنيح *إا متيتأاف
بر اي لئاق نوقيّدِسصلا

ًاــعــئاــج كاــنــيأار ىــتــم
َناـسشطـع وأا كاـنـمـَعــطأاــف
كانيأار ىتمو *كاـنـيـقـسسف
ًانايرُع وأا كانيوآاف ًابـيرغ
كانيأار ىتمو *كاـنوـسسكـف
انيتأاف ًاسسوب وأا ًاـسضيرم
ُكلا ُبيـجــــُيــــف *كيـــــلإا

لوـقأا قا :مـهــل ُلوــقــيو
كلذ متلـَعـف مـكـنأا ا مـكـل
ِءلؤوـــه يـــتوــــخإا دحأاــــب
*ُهومتـلـعـف يـبـف ِراـغـسصلا

نيذلل ًاسضيأا لوقي ٍذـئـنـيـح
اي يّنع اوبهذإا هراسسي نع
ِةيدبألا ِراـنـلا إا ُعـم
*هِتَكِئمو َسسيلبإل ِةدَعُا

ومِعطُت مـلـف ُتعـُج يـّنأل
*وـقـسسـَت مـلـف ُتسشــِطــعو

اًديع تبسسلا اذه نيبتسسي انه نم
ةـسسيـنـكـلا تنـلـعأا نـمـل طـقــف سسيــل
ّلك نِم> عّلطتي نَم ّلكل لب مهتسسادق
<هتّوق ّلك نمو هركف ّلك نمو هبلق
رارـبألا تبـسس .حـيـسسمـلا ةـّبـحـم ىــلإا
ملو نيـع ُهَرـت مـل اـم>ـب اـنـل رـيـكذـت
لاب ىلع رطخي ملو نذأا هب عمسست
<هنوّبحي نيذلل هللا هّدعأا ام ،ناسسنإا
.(٩ :2 وك١)

مهنوك كاسسنلل مويلا اذه يف دّيعن
ىلإا ةدوعلا يأا ،موسصلا ةياغ اوغلب
ةيرسشبلا ةعيبطلا ةداعتسساو سسودرفلا

داحّتلا وحن ةليسصألا اـهـتـكرـح يـف
يدويرتلا باتك مههـّبسشي كلذل .هللاب
يغبـنـي يذـلا <ديدجـلا سسودرـفـلا>ـب
رامـث قّوذـت لـجأا نـم هـيـلإا عارـسسإلا

اـنـّنإا لــب ل .ةرــفاوــلا مــهــلــئاــسضف
سسنـلا لـئاـسضفـب ةراــنــتــسسلاــب> كاـّ
قبسسُم قّوذت ىلإا لخدن <مهتاداسشرإاو
ةربخ وـه قّوذـتـلا اذـهو ،سسودرـفـلـل
.اًنسسح سشاعملا ريبكلا موسصلا

ىلإا موـسصلا يـف نووـعدم نـحـن
ةسصلا ربـع سسودرـفـلا ىـلإا ةدوـعـلا

سسنلا نيسسيّدقـلا لاـثـمـب ءادتـقلاو كاّ
راـــهـــسسألاو ماوـــسصألاـــب> نـــيذـــلا

بهاوــمــلا اوــلــّبـــقـــت تاوـــلـــسصلاو
ةسصلا يف انلاثم مهف .<ةيوامسسلا

طبـسض يـفو ،رـهـسسلا يـفو ،عوـمدلاو
مدع يـفو ،ةـعاـطــلا يــفو ،سسفــنــلا
ثيـحـب ،ةدسساـفـلا روـمألاـب قـّلـعـتـلا
ركفلاو بلقلا هّجويو ناسسنإلا قتعني
.هللا وحن

سضيأا رارـبألا تبـسس اـنرـّكذـي اـً
سسنـلا لـئاــسضفــب حورـلا راـمـثـبو كاـّ
ٍفاـــفع نِم ،اهوـنـتـقا يـتـلا سسدقـلا

ٍةــعادوو ٍمــسسو ٍةاــنأا ِلوــطو رـــبو
اذه ةلاسسر يف أارقن .بيرقلل ٍةّبحمو
َةــّيــسصو رارـــبألا تبـــسس يأا تبـــسسلا
مـكـسضعـب اوـلـمـحإا> :سسلوـب لوـسسرـلا
سسومان اومّمـت اذـهـبو سضعـب لاـقـثأا
ةياغ ّنأا رّكذتنل ( 6: 2غ) <حيسسملا

يه ةّيكسسنلا تاداهجلاو ماوسصألا ّلك
مزعلا اذهبو .بيرقلل ةّيقنلا ةّبحملا
:ليجنإلا مك هسسفن مويلا يف أارقن



ووؤوُت ملـف ًاـبـيرـغ ُتنـكو
وـسسكــَت مــلــف ًاــناــيرــُعو
مـلـف ًاـسسوـبو ًاــسضيرــمو
ُهنوبيجُي ٍذئنيـح *وروزـَت
بر اـي لـئاــق ًاــسضيأا مــه
وأا ًاـعـئاـج كاــنــيأار ىــتــم
ًانايرُع وأا ًابيرغ وأا َناسشطع
و ًاسسوب وأا ًاسضيرم وأا
مهُبيجُي ٍذئـنـيـح *َكـْمِدـْخـَن
ا مـكـل ُلوـقأا قا ًـئاـق
ِدحأاب كلذ اولـعـفـت  مـكـنأا

 يــبــف راــغــسصلا ِءلؤوـــه
إا ِءلؤوه ُبهذيف *هولعفت
َنوقيّدِسصلاو يدبألا ِباذعلا
.ةيدبألا ِةايا إا

لمأات
ـــــــــــ

،خألا كموــي رّوــسصت
،سسفـنـلا قـيـسضو ،قـلــقــلاو
مـــكاو ،توا ةـــعاـــسسو
ةكـئا ،كيـسشوـلا يـهـلإلا
سسفـــــنـــــلاو ،عرــــــسسُا
بعرـم ٍلـكـسشب ةـبرـطــسضا

 مــسسرا .كلذ لـــك طـــسسو
ةايا ةاخ ةروسص كركف
نبا يتأايسس ح ،ةـّيـنوـكـلا
،هتكئم عم هد  هللا
ىقـبـي نـلو يـتأاـيـسس هـنأل>

ح ،(٣ :٩٤ زم) <ًاتماسص
ءاـيـحألا نـيديــل يــتأاــيــسس
بسسحــــب ــــك تاوــــمألاو
قوب عمسسُيسس حو ،هلامعأا
ًابعرم ًايوق ًاتوسص ةرخآلا
ذنم نيدقارلا كئلوأا ظقويسس
حو ،لاـــــــيــــــــجألا ءدب
ا اولمع نيذلا مّدقتيسس
نـيذـلاو ٍةاـيــح ةــماــيــقــل
ةنونيد ةمايقل ّرسشلا اوفقا
اـيؤور رـّكذــت .(٩2 :٥ وــي)
فـيـكو ،ةـيـهــلإلا لاــيــناد
بسصن ةـــنوـــنـــيدلا عــــسضي
امـنـيـبو> :لوـقـي .اـنـنوـيـع

عوسضوم بحسسني نأا نكمملا نم
سضيأا ةسسيـنـكـلا ىـلـع ةرـثـعـلا ثيح ،اً
ل مـهـّنإا نوـلوـقــي نــيرــيــثــك دجــن
وأا نهاكلا ّنأل ةسسينكلا ىلإا نوبهذي
يف لمعي نّمم مهريغ وأا سساّمسشلا
نأا ّمـهـــمـلا نـم .مـهرـّثـع ةـسسيـنـكـلا
ةسسينكـلا يـف لـمـعـي نـم ّلـك نوـكـي
يهامي ّئل هتافّرسصت ىلإا اـًهـبـتـنـم
لـمـع نـيـبو هـلاـمـعأا نـيـب ُسساــنــلا
ةّيبلاغ يف نوسسني سسانلا .ةسسينكلا
سضرألا ىلـع ةـسسيـنـكـلا ّنأا ناـيـحألا
،لامكلا ىلإا ىعسست امّنإا ،ةلماك تسسيل
رـسشبـلاو ،رـسشب نـم ةـنّوـكـم اـهــنوــك
ل .ةديدع ٍتاّرم فـعـسضلا مـهـبـيـسصي
لماعلاو ،اًمومع ناسسنإلا ّنأا يف ّكسش
ّلأا هيلع ،اًسصوسصخ ةسسينكلا لقح يف
ايوق نوكي نأا لب ،فعسضلاب جّجحتي
.عوسسي ّبرلا يف لامكلا ىلإا ىعسسيو
بسضغلا دِعبُي لامكلا ىلإا يعسسلا اذه
لاـمـلا ّبحو ةـهارـسشلاو ءاـيرـبـكـلاو
ىلإا امو دسسحلاو ةميمنلاو ةطلسسلاو
مـجـلـي اـًيـلاـتو ،ئواـسسمـلا نــم كلذ
ةسسيـنـكـلـل ّرـسشلا نوديرـي نـَم ةـنـسسلأا

ةّلع اودجي يكل اهلاجرب نوسصّبرتيو
ةّيحيسسمـلا ىـلـع ءارـتـفلا مـهـلّوـخـت
ةقـطارـهـلا ناـك اـمـك اـًماـمـت ،ّلـكـك
.ميدقلا يف نولعفي

لهاجتــن ّلأا انيلع ،ةياهّنلا يف
اـنـتوــخإا رـثـعـن ّلأا يـف ّبرــلا بلــط
ًةّوـق نوـكـن نأا لـب ،راـغــسصلا كئــلوأا

ةّبحملا ّنأل ،دئادسشلا يف مهل اًنوعو
ميطحت يف سسيلو رزآاتلا يف ىّلجتت
سسفــن رــخآلا نـع هداـعــبإاو اًدسسجو اــً
.حيسسملا

دلي ل مختملا نطبلا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ةيماشسلا يناعملا ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نوحبسصت ل رـسشلا ةدراـطـمـب
ىـلإا اورـظـناو رـسشلا اوـعد .نــيــسسيدق
اـم نإا .مـكـسصـّلـخـيـسس وـهو حـيـسسمـلا
ةــبــحـــمـــلا وـــه ناـــسسنإلا سسّدقـــي
ل ناذـلـــــلا ،حـيـــسسمـلاـب ناـمــيإلاو
ىلإا ةفاسضإا ،امهنع ريـبـعـتـلا نـكـمـي

هّنأل ،ءافعسضلل ةرثعم اذه مكناطلسس
يف اًئكّتم ملعلا هل نم اي دحأا كآار نإا
هريمسض ىّوـقـتـي ـفأا ،ناـثوألا تيـب
حـئاـبذ لـكأا ىـلــع ٌفــيــعــسض وــهو
.<ناثوألا

نم عوـسضوـمـلا اذـه اـنـسضخ اذإا
موي ّلك ،انّنأا دجن ،ةّيلمعلا ةيحانلا

مـه نـّمـم اًدحأا رـثـعـُن ،ةـظـحـل ّلـكو
،لزـنـمـلا نـم اـنأادتـبا اذإاـف .اـنـلوـح
لهألا ىلإا نورظني دلوألا ّنأا ظحن
حرجنت ةرـظـنـلا هذـه ؛ٍلاـمـك ةرـظـن
ّلأا مهيلع ءاطخأاب لهألا موقي امدنع
،مــهدلوأا ماـــمأا اـــهـــب اوـــموـــقـــي
ٍظافلأاب مّلكتلا وأا ،ًثم ةرجاسشملاك
ٍسصاـخـسشأا نـع ثّدحـتـلا وأا ،ةـيــباــن
يمر وأا ،ريقحـتـلاو ءوـسسلاـب نـيرـخآا
ىلإا امو ،ةراّيسسلا ذفاون نم تايافنلا

ءلؤوه سسفن حرجت ٍلامعأا نم كلذ
اذإا ٌدحأا برغتسسي نل نيذلا ،دلوألا
روذبلا كلت مهيف تَسسِرُغ دقو اوّبسش
عمتجملا ُلِخدُي يذلا رمألا ،ةئّيسسلا
.تارثعلا نم ةغرفم ةرئاد يف هرسسأاب

،ةسسردملا ىلع قبطني هسسفن رمألا
ىلع لايجألا ةئسشنت اهتـّمـهـم يـتـلا
ٌذاتسسأا نواهت اذإاف .ةديمحلا قخألا

َطِبُسض ذيملت عم ًثم ةدحاو ًةّرم ام
نواــهــّتــلا اذــه ّنإاــف ،ّسشغــي وـــهو
عيطتسسيسس هّنأاب ًمأا ذيملتلا يطعيسس
ّسشغـلا نـم رــبــكأا روــمأاــب ماــيــقــلا

لسصت فسسألو ،هـتـلـعـفـب وـجـنـيـسسو
ّدح ىلإا نايحألا سضعب يف رومألا
تاردخملا يطاعت ىّتح وأا نيخدّتلا

 .ةسسردملا مرح لخاد
نويعلا نوكتف ،لـمـعـلا يـف اـّمأا

ءاردملاو نيلوؤوسسمـلا وـحـن ةـهـجـّتـم
نيفّظوملا راغسص مـهرـظـتـنـي نـيذـلا

مهؤواطخأا نوـكـتـف ،اوـئـطـخـُي ىـّتـح
يـكـل نـيـفـّظوـمـلا كئـلوأل اــًغّوــسسم
ّقحي ام ّنأا ةّجحب مهرودب اوئطخي
اذإا ،ًثم ؛فّظوملل ّقـحـي لوؤوـسسمـلـل
موي ّلك هلـمـع نـع لوؤوـسسمـلا رـّخأاـت
يكل اًرذع كلذ دجيسس فّظوملا ّنإاف
هتناسصر لمعلا دقفيف ،هرودب رّخأاتي
ةسسّسسؤوملا باـسصت اـًيـلاـتو ،هـتـّيدجو
.عاونألا ىّتسش نم تاسسكنب



ماـــيـــقـــلا ناـــسسنإلا ةــــلواــــحــــم
تاقسشملاو ،ةيكسسنلا تاـسسراـمـمـلاـب
ةبحم لجأا نم ملألا هل ببسست يتلا
.هللا

ةايح نودب كسسان يأا سسدقتي مل
ىلإا لوخدلا دحأا عطتسسي ملو .ةيكسسن
دب ل .كسسنلا نودب ةيحورلا ةايحلا

يأا ،ةــيــكــسسنــلا تاــبــيردتـــلا نـــم
،اهريغو تاينارهسسلاو تايـناـطـمـلا

متي نأا يغبني ،بسصغ نودب نكلو
مــهــمــلا سسيــل .حرــفــب ءيـــسش لـــك
لو اـهـلـمـعـنـسس يـتـلا تاـيـناـطـمـلا
حيسسملا قسشعو ءاطعلا لب ،تاولسصلا

هذهب نوموقي نوريثك .تايحورلاو
نم لب هللا لجأا نم ل تابيردتلا
ةعفنملاو ةـيـحورـلا ةـسضاـيرـلا لـجأا
سصاــخـــــسشألا اـــــمأا .ةــــيدسسجــــــلا
لجأا نم اهنولـعـفـيـف نوـيـناـحورـلا
لإا ،هللا لجأا نمو ةيسسفنلا ةعفنملا
اهنم ًاريثك ديفتسسي ًاسضيأا دسسجلا نأا

مـجـنـت ةـّمـج دئاوـفو ،سضرـمــي ــف
.اهنع

يناعملا دلـي ل مـخـتـمـلا نـطـبـلا>
نـم لوـقـلا اذـه فرـعأا .<ةـيــماــسسلا
مّلكتت ةيئابآلا بتكلا عيمج .ءابآلا

ىلـع نودّدسشي ءاـبآلاـف .موـسصلا نـع
بعسصي يـتـلا ةـمـعـطألا لواـنـت مدع
اهنأل ،ةنمسسملاو ةمسسدلا وأا ،اهمسضه
نإا نولوـقـي .سسفـنـلاو دسسجـلا يذؤوـت
وهو سضرألا باسشعأا لكأاي فورخلا

لكو ةطقلاو بلكلا امأا ،ًادج ئداه
يهـف ،موـحـلـلا ةـلـكآلا تاـناوـيـحـلا

فيك اورظنأا .ةيّرب تاناويح اهعيمج
هــنإا> اــم ناـــسسنإا نـــع نوـــلوـــقـــي
امأا ،ناسسنإلا يذؤوي محللا .<لمحلاك
.هعفنتف اهريغو ةهكافلاو راسضخلا
،موـسصلا نـع ءاـبآلا مــّلــكــتــي كلذــل
يتلا ةذـلـلاو لـكألا ةرـثـك نوـنـيديو
ةمعطألا هلوانتـب ءرـمـلا اـهـب رـعـسشي
،ةطاسسب رثكأا انتمعطأا نكتلف .ةينغلا

.اهب ًاريثك لغسشنن لو
ةيسشيعملا فورظلا لو ،ماعطلا ل

لب ،ةديجلا ةحسصلا نمسضت ،ةنسسحلا

،سشورع تبسصُن ،ىرأا تنك
ناكو مايألا دقلا سسلجو
،جـلـثـلاـك سضيـبأا هـسساــبــل
فوـسصلاــك هــسسأار رــعــسشو
.ران بيهل هسشرعو ،ّيـقـنـلا

يرـجــي ٍراــن رــهــن ناــكو
فوــلأا هــمدخــتو ،هــماــمأا
هــيدي ب فــقــتو ،فوــلأا
لهأا سسلجف ،تاوبر تاوبر
<رافسسألا تحتـُفو ءاـسضقـلا
ـــا .(0١-٩ :7 اد)
،روتسساو رهاـظـلا ،رـسشلاو
هذـه ،راـكــفألاو لاــعــفألا
لك فـسشكـت اـمـّنإا راـفـسسألا
ةيغب ،حوسضوب ،ًاعم ءيسش
،عـــيـــما هـــعـــمــــسسي نأا
كلذ دنعو .رسشبلاو ةكئا
ٍفـقوـم يأا ،ىرـُت ،فـسشكـلا
ىدل نوـكـيـسس ةرورـسضلاــب
نيأا ؟ةئيسس ًةسس اوسشاع نَم
سسفنلا كلـت ًاذإا ئـبـتـخـتـسس
يهو ًةتغب رـهـظـتـسس يـتـلا

ىأارم ىلع ًاـيزـخ ٌةـمـعـفـم
ّيأابو ؟جّرفـتا عـيـمـج
تادلا كلت لمحتسس ٍدسسج

،را بيـحـنــلاو ةــبــعرا
،بيرغـلا عاـجوألا لـيوـعو
،نانسسألا ريرسصو ءاـكـبـلاو
ف ؟ملآل ةياهن ل ثيحو

هذـه نـم قاـتـعـنلا نـك
ةــّمــث سسيــلو ،توا دعـــب
ٌةـلـيـح لو عـسضوـلـل ٌسسكـع
كلـت نـم تــفإلا حــيــبــت
اّمأا .ةعـيـظـفـلا تاـبوـقـعـلا

ناميفو .نآلا ٌنكممف اهب
ًاذإا سضهـنـنـلـف ،نـك كلذ
نم ّنسسأاين لو انتطقسس نم
مـلـعـن اـنـمد اـم ،اـنــسسفــنأا

،أاوسسألا نـم رّرـحـتـن فـيـك
دق حيسسا عوسسي ّنأا امّيسس

سصّلـخـيـل اـعـلا إا ءاـج
.ةأاطا

بكلا سسويليشساب سسيدقلا

.حيسسملاب ةايحلا ،ةسسدقمـلا ةاـيـحـلا
سسن فرــعأا مـلو ًارـيـثـك اوـماـسص ًاـكاـ
دـــحأا ل .سضرــم يأا نــم اوـــناـــعـــي
نم رـطـخ يأل سضّرـعـتـي وأا سضرـمـي

نوموسصي نوماوّسصلا .موسصلا ءاًرج
نوفـــسشـُيو لـب .ىذأاـب نوـباـسصي لو
نوـلكأاي نيذلا .ًاسضيأا مهسضارمأا نم
نوسضرمي بيلحلاو سضيبـلاو مـحـلـلا
رـمأا اذـــه ،نـيـيـتاـبــنــلا نــم رــثــكأا

ملع رظن ةهجو نم هذخأانل .ظوحلم
.نآلا هب نوحسصني ءابطألاف ،بطلا

،اذـــكه اوفرسصتت يك مـكـنـكـل
ّلإاو ،ًاـناـمـيإا اوـكـلـمـت نأا يــغــبــنــي
وه موسصلا .ناـيـثـغـلا مـكـكـلـمـتـيـسس
اوباسصت نل .ًاـسضيأا ناـمـيإا عوـسضوـم
ــــسضه اذإا ،موسصلا ءارج نم ىذأاب
كاسسنلا .ديج لكـسشب مـكـماـعـط مـتـم
مهيذؤوي لو للز ىلإا ءاوهلا نولّوحي
قـسشعـلا نوـكـلـمـت اــمدنــع .موــسصلا
،رورسسب موسصلا نوعيطتـسست ،يـهـلإلا

امأا ،مكيدل ًـهـسس ءيـسش لـك نوـكـيو
لثم مكل رمألا ودبيسسف كلذ فخ
،حيسسملل مهبولق اوطعأا نيذلا .لبج
عوـــسسي ةـــسص نودّدرــــي اوذــــخأاو
ىلع اودوسسي نأا اوعاطتسسإا ،ةرارحب
.امهوبلغيو كاسسمإلا مدعو مهنلا

اوناك ام سسانأا دجوي ،مويلا
،ًادحاو ًاـموـي موـسصلا نوـعـيـطــتــسسي
ىلع نيدمتعم نآلا نوسشيعي مهنكل
طقف لب ،ةينيد بابسسأل ل ،تاتابنلا

رثكأا بولسسألا اذه نأا اوعنتقا مهنأل
عنتقـت نأا دب ـف .مـهـتـحـسصل ًاـعـفـن
لكأات مل اذإا ءوسسب باسصت نل كنأاب
ناسسنإلا نوكي امدنع ًاعـبـط .ًاـمـحـل
لوانتي نأا ةئيطخ تسسيلف ،ًاسضيرم
.هاوقل ًامعد ًايرفز ًاماعط

يئارلا سسويريفروب رابلا بألا

ةرششنـلا ىـلـع عـطإلاناكملاب
:تننإلا ةحفشص ىلع اًيعوبشسأا
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