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 ،حبذملا يوحي يذلا ةسينكلا نم ناكملا كاذ وه )لكيهلا ةقطنم( سادقألا سدق
 زيمتي نأ بجي .مQامدخ نورخآلا مّدخلاو ساّمشلاو نهاكلا سراميو ،هللا ةملك هنم نلعُتو
 نأ بجيو ،نييزتلاو ميمصتلاو عافترالاب ،ةسينكلا نحص نع )لكيهلا ةقطنم( سادقألا سدق
 بعشلا ىري ثيحب ،حايتراو ةلوهسب اّيتسراخفإلاب لافتحالا هيف يرجي يك اًعساو اًبحر نوكي
 )295 ينامورلا ساّدقلا باتكل ةّماعلا ماكحألا( .مهمامأ يرجي ام
 

 

 

 يف حيسملا روضح ىلإ ةفاضإلاب ؛ايتسراخفالاب لافتحإلل ةسينكلا عمتجت امدنع
 ،ةنلعملا ةملكلا يفو ،سئرتملا نهاكلا صخش يف اًضيأ اًرضاح حيسملا ديسلا نوكي ،ةعامجلا
 - لامعألا كلتب ةطبترملا نكامألا نإف يلاتلابو .نيكَراشملاو نيمّدقملا همدو هدسج ِّرس يفو
 ةلماكلا ةكراشملا ىلإ ةوعدملا ةعامجلل ةيعيبط ةيزكرم طاقن يه -سئرتملا يسرك ،ربنملا ،حبذملا
 مسقلا وهو ،)لكيهلا ةقطنم( سادقألا سدق وه ثالثلا ةيزكرملا طاقنلا هذه عقوم نأ .اهيف
 .حضاوو ٍّيئرم ٍناكم يف ةمدخلاو ةسائرلل ةيجروتيللا ةمدخلا نوكت ثيح ةسينكلا يف زيمملا

 

 
 
 

 
 

 ةبحملا ةمدخ لجأ نم زیكرتلا :)لكیھلا ةقطنم( سادقألا سدق
 

 سادقلا ثدح يف حيسملا روضح
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 ةصاخلا ةفيظولا ةيبلت لجأ نم اًصيصخ يسركلاو ربنملا ،حبذملا ميمصت اًمئاد بجي
 لالخ نم لكك يتسراخفإلا لمعلا ةدحو ىلإ ةراشإلا بجي ،هسفن تقولا يف .اهنم ِّلكل
 ربنملا ،حبذملا ديوزت اًضيأ بجي .يليمكتلا وأ كرتشملا ميمصتلا رصانع نم رصنع لك جمد
  :امهنم لكل ةبسانملا ةيجروتيللا لامعألا ليجبت لجأ نم ةمزاللا ةحاسملاب يسركلاو

 نم سأرتلا نهاكلا نّكمُتل ةيافكلا هيف امب نيديعب يسركلاو حبذملا نوكي نأ يغبني •
 ىلإ ةدوعلاو ،سدقملا نابرقلا ةيجروتيل لجأ نم حبذم ىلإ لاقتنالا مث نمو ،يسركلا
 .لاسرإلاو ةكربلاو ،ةلوانملا دعب ام ةالصل يسركلا

 .ةنلعم يه امك ةملكلل هابتنالا سئرتملل نكمي ثيحب ربنملاو يسركلا عضو بجي •
 نيب ةمئاقلا ةقالعلا نع )لكيهلا ةقطنم( سادقألا سدق بيترت فشكي نأ بجي

 رمم كانه نوكي نأ بجي ،لاثملا ليبس ىلع ،سادقلاب لافتحالا يف ةثالثلا رصانعلا هذه
 سّئرتملا يسركلا نم ةملكلا ةيجروتيل لالخ لقتني نأ نهاكلا وأ سامشلل نكمي ُثيحب حضاو
 .ربنملا ىلإ حبذملا نم بكوم يف ليجنإلا باتك لمح مث ،حبذملا ىلإ

 
 

 

 عضو بجي هنأ الإ ،ةسدقملا ةحاسملا لك نم أزجتي ال اًءزج هنوك نم مغرلا ىلع
 نكلو ،ةفرخز وأ ةءاضإو ةعفترم ةيضرأب ًةداع ،)لكيهلا ةقطنم( سادقألا سدق ىلع ةمالع
 .زجاوح نودب ًةداع

 ةيقب نم ىلعأ نوكت دق )لكيهلا ةقطنم( سادقألا سدق ةيضرأ نأ نم مغرلا ىلع
 فوس يسركلاو ربنملاو حبذملا لوح ىوتسملا يف تارييغتلاو تاجردلا ضعب نأ الإ ،ةسينكلا

 )لكيهلا ةقطنم( سادقألا سدق ميمصت
 

 ةيلمعلا بناوجلا
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 ناكم يأ وأ ةجرد لك لمعت نأ بجي .ايجروتيلل ًانمآ ًءادأ يفضتو ركشلاو دمحلا لّهست
 ةكرحلا ةلوهس لقرعت ال نأ ىلع ،ةديج ةيؤر ىلع لوصحلل ناكمإلا ردق ةيضرألا نم عفترم
 وأ ليجانألا باتك لمُحي امدنع ،لاثملا ليبس ىلع ،)لكيهلا ةقطنم( سادقألا سدق ىلع
 نكمم دح ىصقأ ىلإ نيقوعملا ماّدخلا لوصو ةيناكمإ رابتعإلا نيعب ذخألا بجي امك .بيلص
 .ىنبملا لخاد ةيخيرات وأ ةيرامعم دويق يأ نمض

 
 

 

 

 :ةيتآلا دونبلا ةاعارم بجي

Ø لوخدلا ةرود بيلص ةدعاقل ةحاسم. 
Ø حبذملاو ربنملا دنع عومشلل نكامأ.  
Ø لكيهلا ةقطنم( سادقألا سدق ةحاسم يف رخآ ناكم يأ يف وأ ربنملا دنع ةحاسم( 

 .يحصفلا نمزلا لالخ ةيحصفلا ةعمشلل
Ø ىرخألا مساوملا ةنيزو روهزلل ةحاسم. 
Ø ةرخبملا ةلماحل ةحاسم. 
Ø ميمصت يقاب عم ىشامتي ميمصت تاذ نوكت نأ بجي يتلاو ،مينارتلا نييعت تاحول 

 .)لكيهلا ةقطنم( سادقألا سدق
  

 )لكيهلا ةقطنم( سادقألا سدق ةحاسم مادختسا
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 ام انَل َعَنصَت نَأ ُديرُن ،مِّلَعُم اي :هل الاقف ،ىدَبَز انبا اَّنَحويو ُبوقعَي هيَلِإ انَدو

 امَهل َلاقف .َكِدَجم يف َكِلاِمش نَع ُرَخآلاو ،كِنيَمي نع انُدَحَأ َسِلَجي نَأ انْحَنمِا :ُهل الاق .َكُلَأسَن
 الَبقَت وَأ ،ا³َُرشَأس يتَّلا َسأكلا ابَرشَت نَأ ِناعيطَتسَتَأ .نالأسَت ام ِنامَلعَت ال امُكَّنِإ :عوسي
ملا
َ
 َفوَس ا³َُرشَأ يتَّلا َسَأكلا نِإ :عوسي امَهل َلاقف .عيطَتسَن :هل الاقف ؟اهُلَـبقَأَس يتَّلا َةَّيِدومع
ملاو ،اِ¶ابَرشَت

َ
 نَأ يل َسيَلف ،يلاِمش وَأ ينيَمي نع ُسولُجلا اَّمَأو .اِ¶الَبقَت َفوَس اهُلَـبقَأ يتَّلا َةَّيِدومع

 اَّنَحويو َبوقعَي نِم اوُؤاتْسا َمالَكلا َكلذ ُةَرَشَعلا َعَِمس اَّملف .مهل َّدِعُأ َنيذَّلِل َوُه اَّمنِإو ،هَحَنمَأ
 اهَرِباكَأ َّنَأو ،اَ¶ودوسَي ِمَمُألا َءاسَؤُر َنوُّدَعُـي َنيذَّلا َّنَأ َنومَلعَت :مَهل َلاقو ُعوسي مهاعَدف
 مُكَل ْنُكَيْلَـف ،مكيف ًاريبَك َنوكَي نَأ َدارَأ نَم لب .كِلذك مكيف ُرمَألا َسيَلف .اهيَلع َنوطَّلَسَتَـي
 ِتأَي مل ِناسنِإلا َنبا َّنَأ .ًادْبَع مكِعَمجَأل ْنُكَيْلَـف ،مكيف َلَّوَألا َنوكي نَأ َدارَأ نَمو .ًامِداخ
 .)45-37 ،35 :10رم( .ساَّنلا َةعاَمج هِسْفَـنِب َيِدفَيو َمُدخَيِل لب ،مَدخُيِل

 

 

 مQوخإ اومِدَخي نأ لب ،اومَدُخي نأ يف ةبغرلا مهيدل نوكت ال نأ كتسينك ماّدخ َتمّلع دقل ،بآلا اهيأ

 لأسن .نيرخآلاب نيمتهمو مهتمدخ ءادأو ،مQالص يف نيبظاومو مهلمع يف نيلاّعف اونوكي نأ كلأسن .مQاوخأو

 .روهدلا رهد ىلإ سدقلا حورلا عمو كعم كلاملا يحلا هلإلا ،كنبا ،حيسملا عوسي انبرب كلذ

 انسفنأ ِميدقت لالخ نم ،انتدابعو اناياطع لبقا .انل ًالاثم هذيمالت مادقأ َكُنبا لسغ دقل ،بآلا اهيأ

 .انبر حيسملاب اذه لأسن  .ةبحملاو عضاوتلا حورب ئلتمن انّلعل ،ةيحور ةحيبذك

 

 ردب نزي يكيريلكإلا بلاطلا لمع

 ةءارق
 

 ةالصلا
 


