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نلعأ اذكه .(7 ،3 يبليف) "حيسملا ِلجَأ نِم اًنارْسُخ هُتدَدَع يل ٍحْبِر نِم َكِلٰذ ِّلُك يف َناك ام"
ءايشألا يه ام انسفنأ انلأس نإو .اهيلإ انيغصأ يتلا ىلوألا ةءارقلا يف سلوب سيّدقلا
عيطتسي يكل اهرسخي نأب اًديعس ناك لب ،هتايح يف ةّيساسأ اهُّدُعي لوسّرلا دعي مل يتلا
ىلع سلوب ناك .“ّينيد ىنغ” وه لب ،ةيدام اًرومأ سيل هرسخ ام ّنأ كردن انّنإف ،حيسملا دجي نأ
هذه ّنإف ،كلذ عمو .(6-5 تايآلا عجار) اًظفاحمو اًنيمأ اًّيسيرفو ،اًرويغو اًّراب اًلجر ناك :لاحلا هذه
يف هل تناك ،سّدقم ىنغو ،رخافتو ،قاقحتسا ببس هل نوكت نأ نكمي يتلا ،ةّينيدلا ةلاحلا
َحَبرَأل ةَيافُن ٍءيَش َّلُك ُتددَعو ءيَش َّلُك ُترِسَخ هِلْجَأ نِم" :سلوب دّكأ كلذ دنع .اًقئاع عقاولا
.(8 ةيآلا) "َحيسملا

نِئْمَطُيو ،نيرخآلا نم لضفأو ٌّراب هّنأ نظي ّينيدلا “هحالص” يفو هسفن ىنغ يف غلابي يذلا
ال ةقيرّطلا هذهب نكل .ماري ىلع ءيش ّلك ّنأ رعشي .رهاظملا ىلع ظفاحي هّنأب هسفن
هسفن يف “انألا” تّلتحا دقل .هيلإ ةجاحلاب رعشي ال هّنأل هلل اًناكم لعجي نأ عيطتسي
ّبّرلا عم اًقح ثّدحتي ال وهف ،ةسّدقم اًلامعأ ّمتأو تاولص الت ول ىّتح ،يلاتلابو ،هللا ناكم
نب عوشي) "مويُغلا ُذُفنَت طقف ِعِضاوَتُملا َةالَص" ّنأ سّدقملا باتكلا انرِّكذي كلذل .عوسي
فقيو ،ةمعّنلا يِدجَتسيو صالخلا ىلإ جاتحي يذلا ،طقف حوّرلاب ريقفلا ّنأل ،(21 ،35 خاريس
،اًئيش كلمي ال هّنأل طقف وه :رورغ الو تاءاعدا نودبو ،هتاقاقحتسا ضرعي نأ نود هللا مامأ
.عوسي ّبّرلا دجو هّنأل ءيش ّلك دجي

ةصق اهّنإ .(14-9 ،18 اقول عجار) هيلإ انيغصأ يذلا لثملا يف ميلعّتلا اذه انل مّدقي عوسي
بلق ىلإ غلب طقف اًدحاو نكل ،ةالّصلل لكيهلا ىلإ امهالك بهذ .راّشعلاو ّيسيّرفلا ،نيَلجر
ناك يسيرفلا ّنإ ليجنإلا لوقي :امهيف اّمع حصفأ ّيدسجلا امهفقوم ،امهلمع لبقو .هللا



ِهيَنيَع َعَفرَي نَأ ُديرُي ال اًديعَب َفَقَو" راشعلا امنيب ،(11 ةيآلا عجار) "بصتنم وهو" يّلصي
.نيَفقوملا نيذه يف ةظحلل لّمأتنل .لجخلا ببسب ،(13 ةيآ) "ءامَّسلا َوحَن

قحتسَي هّنأ ىري ،اًقوفتمو اًخماش ناك ،هسفن نم اًقثاو ناك .اًبصتنم ّيسيّرفلا ناك
لفتحي ناك عقاولا يف هّنكل ،هللا ىلإ يّلصي ناك فقوملا اذه يف .هحالصل باجعإلا
ال هتالص اًيمسر ...تانسحلا يطعُأو ،اياصولا ظفحأو ،لكيهلا ىلإ بهذأ انأ :لوقيو هسفنب
هلل هسفن حتفي نأ نم اًلدب ،نكل ،اًعروو اًّيقت اًلجر هسفن ىري اًرهاظو ،ةبئاش اهبوشت
رظتني ال ّيسيّرفلا اذه .هفعض ىلع ةاءارملا عانق عضو دقف ،هبلق ةقيقح هيلإ لمحيو
وحن دّدرت الب مّدقت .هقاقحتسا ىلع ًةأفاكم اًبيرقت عقوتي ناك لب ،هللا نم ًةّيطع صالخلا
وهو ،اًديعب باهذلاب رمألا هب ىهتنا نكل ،لّوألا فّصلا يف سلجيلو ،هناكم ذخأيل ،هللا لكيه
!هللا مامأ هّنأ نظي

يذلا دعبلا اذهو .ضرألا يف هانيع تيقب لب ،مّدقتي نأ لواحي مل .اًديعَب فقو راّشعلا نكل 
.هتمحرو بآلا ةكرب قانع ربتخي نأب هل حمس يذلا وه ،هللا ةسادق مامأ ئطاخ ٌنئاك هّنأ نّيب
اذه حيحص وه مك .اًديعب هئاقبب ،اًناكم هل كرت ناسنإلا كلذ ّنأل هيلإ لصي نأ هللا عاطتسا
نأ فرعن امدنع ّيقيقح راوح كانه !ةّيسنكلاو ةّيعامتجالاو ةّيلئاعلا انتاقالع يف اًضيأ
سفنتي نأب دحاو ّلكل حمست ةّيحص ةفاسم ،نيرخآلا نيبو اننيب تافاسملا ىلع ظفاحن
ثِدحُيو تافاسملا رّصقي نأ نكمي ءاقللا اذه ،راوحلا اذه ،ٍذئدنع .هئاغلإ وأ رخآلا ميزقت نود
امك هسفن ةقيقح فرعو ،لكيهلا يف اًديعب فقو :راّشعلا كلذ ةايح يف ثدح ام اذه .براقّتلا
.هنم برتقي نأب هلل حمس ةقيرّطلا هذهبو ،اًديعب فقو :هللا مامأ وه

.ةَسِرطغتُملا انتاذ نع دعتبن امدنع انيَلإ يتأي عوسي ّبّرلا :اذه رّكذتنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
وه .ءاعّدا نود نمو ،قدِصِب انفعض هيلإ لمحن امدنع اننيب تافاسملا رِّصقُي نأ هنكمي ،وه
ٍبلقب هب قثنو ،“انفعضو انتَعَضب” فرتعن امدنع ديدج نم انميقُي يكل انيلإ ُهَدَي ُّدُمَي
ىّتح عضاوتيو ردحني” نأ دارأ عوسي يف هّنأل ،“انتعض” يف انرظتني هّنإ :هللا وه اذه .قداص
تاحارج سملي نأ فاخي ال ،اننكست يتلا ةيواهلا لخاد ىلإ لوزّنلا نم فاَخَي ال هّنألو ،“ةياهّنلا
وأ انفعض ببسب اهانبكترا يتلا ءاطخألاو ،انتايح لشفو ،انرقف لبقي نأو ،انداسجأ
،عضاوت ّلكب ،بهذن امدنع اًصوصخ انرظتنيو ،“انتعض يف” ،كانه انرظتني هللا .انلامهإ
.كانه انرظتني هّنإ .مويلا لمعنس امك ،فارتعالا ّرس يف ةرفغملا بلطل

يف امهالك ناشيعي راّشعلاو ّيسيّرفلا ّنأل ،مويلا انريمض صحفنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
يتلا قئاوعلا ّلك عوسي ّبّرلا ةمحر ىلإ ةقثب لِكونل لب ،رهاظملا ءاير ءارو ئبتخن ال .انلخاد
نحن فرتعن يكل ،راّشعلا لثم ،عضاوتنل ،اناياطخب فرتعن امدنع .انسؤبو انءاطخأو ،انيف
يف .موي ّلك اًّقح هيلع نحن امو انتايحل هللا هديري ام نيب انلصفت يتلا ةفاسملاب اًضيأ
يف .انمادقأ ىلع انُفِقويو تافاسملاو دعبلا رّصقُيو ،عوسي ّبّرلا برتقي ،ةظحللا كلت
،نوكي نأ بجيو ،وه ديعلا اذهو .ديعلا بوث وه انسبلُي ،نونايرع انّنأ فرعن امدنع ،ةظحللا كلت
ةمكحم سيلو .هيف مالّسلا عضيو بلقلا يفشَي يذلا ،ديعلا ُءاقِل هّنإ :ةحلاصُملا ّرس
.انيّزعي يذلا هللا قانع وه لب ،اهنم فاخن ةّيرشب

.هايإ انيطعي يذلا هقانع نانح يه انل هللا لابقتسا ةيفيك يف ةليمجلا ءايشألا نم ةدحاو
بألا ّنإف ،مالكلا ةيادبو (22-20 ،15 اقول عجار) هتيب ىلإ لاّضلا نبالا ةدوع ةظحل ذنم انأرق نإ
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يتوخأ ىلإ هّجوتأ انهو .ميحّرلا قانعلا .مالكلا عطتسي ملو هقناع لب ،مّلكتي هكرتي مل
نأ نود ،اًمئاد اورفغا ،ءيش ّلك اورفغا ،ةوخإلا اهّيأ ،مكلضف نم :تافارتعالا نوعمسي نيذلا
اذه اولبقت متنأو مهاياطخ نولوقي سانلا اوكرتا .سانلا رئامض ىلإ اًريثك مكعبصإ اوهّجوت
،بيذعتلل سيل فارتعالا ّرس ،مكلضف نم .تماص مهفتبو ،مكرظن يف فطلب ،عوسي لثم
.ءيش ّلك مكل رفغيس هللا نأل ،ءيش ّلك اورفغا .مالّسلا حنمل لب

"ئِطاخلا انَأ ينْمَحْرا ّمُهَّللا" :ْلُقنلو راّشعلا لثم اًضيأ نحن سمهنل ،ّينيعبرألا نمّزلا اذه يف
يمالك عضأ امدنعو ،كلمهأ وأ كاسنأ امدنع .ئِطاخلا انَأ ينْمَحْرا ّمُهَّللا :اًعم ْلُقنل .(13 ةيآلا)
،نيرخآلا ىلع رثرثُأ امدنعو ،نيرخآلا رقتحأو ٌّراب ينأ يعَّدأ امدنعو ،كتملك لدب ملاعلا مالكو
ءارقفلل ثرتكأ ال امدنعو ،يلوح مه نَمِب ينتعأ ال امدنع .ئِطاخلا انَأ ينْمَحْرا ّمُهَّللا
،ةايحلا ّدض اياطخلا لجأ نم .ئِطاخلا انَأ ينْمَحْرا ّمُهَّللا ،نيشّمهملا وأ ءافعّضلاو ،نيمّلأتملاو
ّدض اياطخلا لجأ نمو ،ليمجلا ّمألا ةسينكلا هجو خّطلُت يتلا ةئّيّسلا ةداهّشلا لجأ نمو
يتافلاخمو يتّيفافش ةَّلقو ،يعادِخو ،يِبِذَك لجأ نم .ئِطاخلا انَأ ينْمَحْرا ّمُهَّللا ،ةقيلخلا
نمو ،دحأ اهفرعي ال يتلا كلت ،ةّيفخلا َياياطخ لجأ نم .ئِطاخلا انَأ ينْمَحْرا ّمُهَّللا ،نيناوقلل
نأ يناكمإب ناك يذلا ريخلا لجأ نمو ،كردُأ نأ نود نم ىّتح نيرخآلل هتعنص يذلا ّرّشلا لجأ
.ئِطاخلا انَأ ينْمَحْرا ّمُهَّللا ،هعنصأ ملو هعنصأ

.تمص يف .ئِطاخلا انَأ ينْمَحْرا ّمُهَّللا :قثاوو ٍبئات ٍبلقب ،تاظحللا َضعب ،رّركنل ،تمص يف
حرفنس ،اذه ةقّثلاو ةبوّتلا لعفب .ئِطاخلا انَأ ينْمَحْرا ّمُهَّللا :هبلق يف دحاو ّلك اهرّركيل
.هللا ةمحر :يه ،ةّيطع ربكأب
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