
 

تادیكأتلا  

 

عبارلا سردلا  

 

ّلَُصت 2:227،28ىأ ."ٌرُون ُءيُِضی َِكقُُرط َىلَعَو ،ََكل ُتََّبُثَیف اًرَْمأ ُمِزَْجتَو . اَھِیفُوت َكُرُوُذنَو ،ََكل ُعَِمتَْسَیفُ َھل يِ ." 

 امبر وأ - ءایتسالا مدع ببسب كلذ نولعفی ، ةیحورلا رومألاب ىلعأو لمكأ ةفرعم باستكال ةرم لوأل يعوب نودعتسی امدنع سانلا مظعم
 يف ھنأب ركفلا وھ يرشبلا لقعلا يف لصأتملا ركفلا نإ . ةایحلا نم ةیلاحلاو ةقباسلا مھلاوحأ وحن – لضفألا ةملكلا ىھ اضرلا مدع نوكی
. ةقیقحلا يف وھ امل ؤبنت درجم وھ ركفلا اذھ ؛ ھیضری يذلاو ھل ولحی ام قیقحت ىلع نیرداق نوكن نأ بجی ام ةقیرطب ، ام ناكم  

 ، اھب ءافولا ققحیل ةریبك ةقث حومطلا كلذ يف لمحی ، لابجلل عافترا ىصقأ ىلإ ھتوقب حمطی نمف ؛ انتاردق طقف سیقت انتابغر نإ لاقیف
 انلخادب ىھلإ ثح درجم وھ ھب رعشن يذلا عوجلا نإ . ھلامآ ھیلإ تلصو يذلا عافترالا ىلإ لصت ةوق ;ھنع ىضاغتی نأ بجی ال رمأ وھو
 رییغتلل لباق ریغ ھنم رخآلا بناجلا ، بلطلاو ضرعلا نوناق بناوج نم دحاو بناج ىوس سیل ھنإ . ھئلم ىلإ ھل دودح ال قوش ىلإ قوتی
 الوأ بجی نكلو ؛ بلطلل ایواسم امئاد نوكی ضرعلاف ."ُْمَكل َنُوَكَیف ُ،هُولَاَنت َْنأ اُونِمَآف ،َنوُّلَُصت اََمنیِحُ َھنُوُبلَْطت اَم ُُّلك " هدھعب ولخی ال و ،
. ضرعلا مادختسا لبق بلط كانھ نوكی نأ  

  انتابغر عیمجب ءافولا وھ حورلا نأل  ؛ فقوتی نأ نكمی انلمع نأ ھیف ىرن ثیح ھغولب نكمی ناكم كانھ

 ریغلا هللا رھُظت نأ ةوقلا اھیدل ةفرعملا هذھف ؛ لعفلاب انل ىھ اھدیرن ىتلا ءایشألا لك نأ نیملاع ، اننكامأ ىف نیتباث لظن ةطاسبب نحنف
. هدیرن ىذلا حالصلا لالخ نم ىئرم لكش ىف ) حالصلا ىأ ( رھاظ  

 هذھ نأ نم مغرلا ىلع ، ةقثو ةیدجو ةنامأب ةیلوألا تاوطخلا ذاختا انیلع بجی ، ةطلسلا نم ناكملا اذھ ىلإ لوصولا لجأ نم نكلو
. ةینامورلا ةسینكلا ىف ةیفارخو ةیلھاج سانلا رثكأل ةبسنلاب زرخلا دعك ، ةفیخسو ةدئافلا ةمیدع انل ودبت ىلوألا ةلھولل تاوطخلا  

 فیك ةیؤر ىلع نیرداق نوكن ال دق . كلذك ھنأ ىلع - ةفلاخملا ةلدألا لك ةھجاوم يف ىتح - باجیإلاب دیكأتلا وھ ئش يأ ىلع دیكأتلا
 نكلو  ، رمألا كرتن نأ – حیحص ریغ قطنملاب عیمجلل ةبسنلاب ودبی – ام ءيش ةحص ىلع ةطاسبب دیكأتلا لالخ نم ، ةطاسبب اننكمی
. ھسفنل دحاو لك ةدعاقلا تابثإ ىف ءدبلاو ، ةغوارملا نع فقوتن نأ انسفنأ ربجن نأ اننكمی  

 َْملَو ،ٌُنُذأ ْعَمَْست َْملَو ،ٌنْیَع ََرت َْمل اَم" ھیف بغرن نأ نكمی يذلا ریخلا لك رھوج وھ انلخادو انلوح رودی يذلا لیمجلا يفخلا دوجولا اذھ
.ُ"َھنوُّبُِحی َنیِذَّلِلُ هللاُ هَّدََعأ اَم :ٍناَسْنِإ ِلَاب َىلَع ُْرطَْخی  

 نیناوق دجوی الف كلذل ؛ ةتئام تاملكب اھنع ربعت نأ نكمی ال ةیحورلا نیناوقلا نأل - تاملك يف اھعضن نأ لھسلا نم سیل ، ام ةقیرطب
  .ةیمویلا انتایح ىلإ ةبیطلا ءایشألا لك بلجل اننامیإ ةملك يف ةوق كانھف ، ةدیدش ةقد ىلإ اھذیفنت جاتحی وأ ،ةتباث و ، أطخلا نم ةموصعم

 ."ََكل ُتََّبُثَیف اًرَْمأ ُمِزَْجتَو" : باتكلا لوقی امك ، اھلقنب وأ ، تاملكلا "سیسأتب" ةقالع يأ انیدل سیل نكلو ، انمالك دكؤنو ، ةقثب ثدحتن نحن
.زاجنإلا وأ ءاشنإلاب مایقلل رییغتلل ةلباق ریغلا ھنیناوقب هللا لمحن نحن اننإف  

 امك . نیررحم اونوكی هراكنإب ىذلا ،رھاظلا رشلل ةوقلا و عقاولا راكنإ بناج ىلإ ھنأ نودجی ةیحورلا نیناوقلا ةیانعب اوسرد نیذلا نإ
 ةمدقملا ىلوألا تامیلعتلا يف . لعفلاب دوجوم ھنأ ىلع تابثب دیكأتلا لالخ نم مھتایح يف ھیف بوغرم ریخ يأ اوققحی نأ اًضیأ مھنكمی
 ىوتسم ىلإ يلخادلا ھیجوتلاو ةیصخشلا مھتبرجت مھدوقت ، قحال تقو يف و .اًریبك ًاناكم ذخأت تادیكأتلاو ضفرلا تالاح نإف ، بالطلل
. دعاوقلا نم دیزملا ىلإ نوجاتحی ال ثیح ىلعأ  

 ىلإ جاتحی ھنأب ةفئاز تادقتعمو ءاطخأ يف شاع املاط يذلا لقعلل يتاذلا بیردتلا لجأ نم ؛ ىروورض دیكأتلا وأ راكنإلا ركذ ةداعإ نإ
. دیدجلا سبلو ، قیتعلا علخل ةقیقحلل رمتسملا راركتلا اذھ  

 ةقیرطب لمعت يتلاو ،اھنم دیدعلا يطغت ةقیقحلل ةحساك تادیكأت ةسمخ وأ ةعبرأ كانھف ؛ تادیكأتلا عم اذكھ  ،راكنإلا عم لاحلا وھ امك
.نیرخآلا ىلإو انسفنأل ریخلا بلج يف ةعئار  



  . دوجولا يلك ،ةفرعملا ىلك ، ةردقلا ىلك ،رھوجلا ،ءاكذلا ،بحلا ،ةایحلا وھ هللا ،ً الوأ

 ، ءاكذلا وأ ، بحلا نم ةایحلا تائیزج نم ءزج لك نأ ركذت ءاجر ، دیكأتلا رركت املك . دوجولا ةرابع ،لوألا سردلا نم هركذتتس ام اذھ
 ركفت نأ لواح . � ةیئرملا رھاطملا نم رھظم -ریبعتلا زاج نإ – ةنیعم ةجردب ةطاسبب وھ نوكلا يف ىقیقحلا رھوجلا نم وأ ، ةوقلا وأ
 ىتأی نیأ نم نذإ ؛ حالصلا ىلكو ، دوجولا ىلك هللا ناك نإف . ةفرعملا ىلك ، ةردقلا ىلك ، دوجولا ىلك هللا نأ لوقت امدنع دوصقملا ام
 كمیلعت ابناج عضف ، دوجولا ىلك و ةردقلا ىلك هللا نإ امبو ؟نوكلا اذھ ىف لمعت نأ نكمی ىرخأ ةوق ىأف ، ةردقلا ىلك هللا ناك نإو ؟رشلا
  .كب رضیو ،ریخلا ططخ ةظحل يأ طبحی دق يذل )ناطیشلا( رشلا وأ ، ةراضلا ةطلسلا نع دبألل يدیلقتلا

 ىلك ، حلاصلا ، �اب ةقثلا نع عزعزتت الو ًادماص فق ، اًرش كل ودبی ام دوجو لظ يف نكل و ;رشلا رھاظم ةفرعمب كسفن جعزت ال
 ذخأیل ىتأی ریخلاو ، حابصلا سمش لبق نم ىدنلا وأ رونلا مامأ مالظلاك اًمامت بوذی رشلا ىرتس كلذبو ، دوجوم وھ ام لك وأ ، دوجولا
. ھناكم  

 دحاو انأ . ىلالخ نم رھظی اذھ لك ؛ ھتوقو ،ھتمكحو ،ھبح ،ھتایح : ةظحل لك ىف ھل ةروصو ؛ هللا رھاظم نم رھظم وأ لفط انأ ، ًایناث
. ھنیناوقب موكحم ، هللا عم   

 ردصم نیبو كنیب اولخدتی نأ لاوحألا نم لاح يأب صاخشألا نم ةعومجم وأ صخش يأل نكمی ال ھنأب دیكأتلا اذھ راركت عم ركذت نكلو
 ریغ ایاطعلا نع كعنمی نأ نكمی ئش ال . " هللا ىف حیسملا عم ةرینتسملا مكتایح" صخی ھلك رمألاف . كتوق وأ ، كتمكح وأ ، كتایح
. كتدارإ وأ ، يقلتلا ةیفیك نع صاخلا كلھج ىوس ةدودحملا  

 ةیزكرملا ةروفانلا ىلإ اھلیوحتب مقو رھاظلا نع ًادیعب كراكفأو كینیع لوح ،كتءافك مدع وأ ، كفعض وأ ، كضرم ىدم نع رظنلا ضغب
 ىف نآلا قفدتت – هللا ىھ يتلا - ةوقلا ، ةمكحلا ،ةایحلاف ؛ فئاز فعضلا ةلاح نم رھظملا اذھ" : تابثو ةقث لكب نكلو ،ءودھب لقو ،كانھ
. ةقوطنملا ةملكلا هذھ كاردإ لالخ نم كل ثدحی ًاعئار اًرییغت ًابیرق ىرتس و ، جراخلا ىلإ يلالخ نمو ھلك يدسج  

 ، كلذب كفارتعاب . ءاطعلا دی اًمئاد وھ يذلا - ھھاجت كفقوم رییغت وأ ھتقیاضم قیرط نع امإ ةدحاو ةرذ كھاجت هللا فقوم ریغت ال تنأ
  .كباقع وأ  كتیذأل ًاقلطم لمعی الو كحلاصل امئاد لمعی يذلا يھلالا نوناقلا عم ماجسنا يف كسفن تعضو دق نوكت

 نأ نكمی ال هللا و ، هللا وھ حورلا نأل ؛ افئاخ وأ اضیرم ينلعجی وأ ينذؤی نأ نكمی ئش ال ؛ ةمغانتم ، ةسدقم ، ةلماك حور انأ ، ًاثلاث
  .نآلا دسجلا اذھ لالخ نم ىتاذ رھظأ يننإ . فیخی وأ ، ضرمی وأ ، يذؤی

 - فورظلا نم وأ دسجلا نم ءاوس - ةلماخلا ةداملا طبحت لھ . لشفی نأ نكمی ال وھو ، دیری ام لعفأو دیرأل ىلخادب لمعی هللا ، ًاعبار
 ، لامعألا لعفی انیف بآلا و ؛ طقف حلاصلا انل راتخی ءاوس دح ىلع مایقلاو ةدارإلا لجأ نم لمعی يذلا ھلقع نأً ادكؤم ؛ ال دیكأتلاب ؟ریدقلا
. لشف كانھ نوكی نأ نكمی ال مث نمو  

: ةلماشلا ةعبرألا تادیكأتلا ىھ هذھ مث نم و  

.دوجولا يلك ،ةفرعملا ىلك ، ةردقلا ىلك ،رھوجلا ،ءاكذلا ،بحلا ،ةایحلا وھ هللا ،ً الوأ  

.ھنیناوقب موكحم ، هللا عم دحاو انأ .ةظحل لك ىف ھتوقو ،ھتمكحو ،ھبح ،ھتایح ىلالخ نم رھظی ؛ هللا روص نم ةروص و لفط انأ ، ًایناث  

 نأ نكمی ال هللا و ، هللا وھ حورلا نأل ؛ افئاخ وأ اضیرم ينلعجی وأ ينذؤی نأ نكمی ئش ال ؛ ةمغانتم ، ةسدقم ، ةلماك حور انأ ، ًاثلاث
. ىتاذ سكعأ انأ . فیخی وأ ، ضرمی وأ ، يذؤی  

. لشفأ نأ ىننكمی ال اذكھو ؛ ھتدارإ لمعأ و دیرأل ىلالخ نم لمعی هللا ، ًاعبار  

 مھنأ بیرغلا نمو . تقو يأ يفو ،  ناكم يأ يف صاخلا كلقع يف اھراركت كنكمی ىتح ، كنھذ ىف تادیكأتلا هذھ نم لك لعجإ
 اھیف دكؤت يتلا ةظحللا نأ ول امك  ، ةیناسنإلا ةدعاسملا اھیف دیفت ال نكامأ يھو ،ةیجراخلا تابارطضالا ربكأ نم كجارخإل نوفرصتیس
 نأ كنكمی ،رمألا ىھتنی امدنعو .كذاقنإل عافدنالل بحلا ىلك ةوق روفلا ىلع كرحتت ،  بآلا هللا عم كتدحو )لدجلا بنجتل ،تمصب نكلو(
 َُّلك ُعبُْشَتف ََكَدی َُحتَْفت" :رومزملا لوقی امك ، "يبلق تابغر يدل انأ .اھتلعف دقل" ةأرجب فرتعت نأو ،ةیجراخلا لئاسولاو قرطلا نع فقوتت

."ىًضِرٍ ّيَح  

 موعدملا اندیكأت لالخ نم ، انلالخ نم ریخلا رھظی امك ، انلالخ نم لماك لكشب رھظی ىتح انوحن مئاد كرحت ةیلمع يف هللا عقاولا يف
  .هدادمإو ھتوقب ةیعاولا ةیناسنإلا انتجاح ةرایس طبرت يتلا ةضبقلا وھ ، نامیالاب



 نأ دعب ةیجراخلا دوھجلاو طیطختلا ىلع نیرداق نولازی ال فیك نوفرعی ،هللا عم مھتدحو دیكأتل ءودھب يعیبطلا مھقحب اودان دق نیذلا نإ
 ررح و ، نجسلا باوبأ حتف و ، حرف ىلإ نزحلا لوحو ، ىضرم تیفش دقل . دیكأتلا لالخ نم لیغشتلل ةبیجعلا ةوقلا هذھ اوعدتسا
. ةیناسنإ ةدعاسم وأل ىرشب دھج ىأ نود نینوجسملا  

 ،رھاظلا رشلا راكنإ ناك ھنكلو ; ةیدرف ةلاح لك ھنم تدافتسا يتلا تاملكلا نم لكشلا اذھ مادختسا وھ مھفلا نوكی نأ ةرورضلاب سیل
 كانھ نكت مل امدنع ىتح میلستلل ةردقلا ىلك هللا عم انتدحو دیكأتو ،ریخلا دوجو ىلع دكؤت يتلا ةداضملا ةلدألا لك نم مغرلا ىلعو
.هدوجو ىلع ةحضاو تامالع  

 تاونس سمخ ةدمل دالبلاو لزنملا نم ىفنملا يف ناك لجرل "كصالخو كعافد وھ هللا" ءاعدا درجم نإ ، يملع دح ىلع ةدحاو ةلاح يف
 ھتلئاعل لجرلا تداعتساو ، ةعساو باوبألا عیمج تحتف ، ةعاربلاو قمعلا ىف لیثم اھل نكی مل يتلا دئاكملاو عادخلا نم ةلسلس لالخ نم
 ةیناسنالا دوھجلا دشأ نم تاونس سمخ دعب اضیأ اذھو ;يناسنالا بناجلا نم ةدحاو ةوطخ وأ ، دحاو دھج لذب نودب رھش نوضغ يف
. نیجسلا حارس قالطإ وأ ةقیقحلا زاربإ يف امامت تلشف نأ دعب ،كلذ ىلإ امو ،نوماحملا اھلذبی يتلا  

  .رثكأ تادیكأتو لقأ راكنإ لمعتسی نورخأ كانھو ; لضفأ جئاتن ىلع لوصحلل رركتملا راكنإلا لامعتسا ىلع دمتعت لوقعلا ضعب كانھ
 .ریخلا راھظإو رھاظلا رشلا ىلع ءاضقلل ةیدرف ةلاح لك يف ةیلاعف رثكأ نوكت نأ نكمی دعاوق يأ نأشب ةددحم دعاوق عضو نكمی الو
    ةریغصلا تاحیملتلا ضعب میدقت نكمی نكلو

ةدیفم نوكت دق يتلا  

 نأ ىلإ نولیمیو ةیویحب نوركذتی نیذلا سانلاف . ةعاجشلاو ةوقلا يطعتو ،مكارتت تادیكأتلاف .رمدم وأ غوارم لیم راكناللو
 جرخیو ،لقعلا رھطی راكنإلا نأل ؛ریثكلا راكنإ ىلإ نوجاتحی رضاحلا وأ يضاملا لكاشمو خارصلاو مالآلا لوح مھراكفأ  اوزكری
 نیذلا كئلوأل صاخ لكشب دیفم راكنإلا نإف ،ىرخأ ةرمو .لانملا دیعب املح نوحبصی ىتح ، ظیغلاو رورشلا لك ةركاذلا نم
 لكل ھتاذل يفكی دلاخلا يف ریكفتلاف ؛حاجنلل ةجیتن ةقث رثكأ اوحبصأ نیذلا كئلوأل ةبسنلابو ;حماستلا مدع وأ ةبوعص نم نوناعی
  .نیرخآلا ءاذیإ يف نوببستی ال نم يألو نیینانأللو ;ءایشألا

 لوقعلا نم فوخ يف نوفقی نیذلا كئلوأ ؛ ةیافكلا مدعب روعش مھیدل نیذلا كئلوأو ، لوجخلا لبق نم مدختست نأ بجی تادیكأتلا
 .ةیلوؤسملا بصانم يف مھ نیذلاو ، كشلا وأ قلقلل نوضرعتی نیذلا كئلوأ ؛ ةلوھسب "نوملستسی" نیذلا كئلوأ ؛ ىرخألا
 كئلوأ  امأ ؛ رثكأ تادیكأتلا مادختسا ىلإ ةجاحب ھب لوعفملا ةلماعم اولماعتی وأ نییبلس لاوحألا نم لاح يأب مھ نیذلا صاخشألا
 راكنإ ، ةوقلا دیكأت ، فعضلا راكنإ ،ریخلا دیكأتو ، رشلا راكنإ ؛رثكأ راكنإ ىلإ ةجاحب مھف، نوبحری ال وأ ،سفنلاب ةقث مھیدل نیذلا
:لاق امدنع حیسملا ھینعی ناك ام اذھو . هدیرت يذلا ریخلا دیكأتو ،اھیف بوغرم ریغ ةلاح يأ  

ُ ُھسُوَدتٍ عِضْوَم َُّلك " دعولاب دوصقملا وھ اذھو . )24 :11 رم( ".ُْمَكل َنُوَكَیف ُ،هُولَاَنت َْنأ اُونِمَآف ،َنوُّلَُصت اََمنیِحُ َھنُوُبلَْطت اَم ُُّلك "
 ، لیللا ءانثأ ىف ظقیتت امدنع ، تارایسلا ، يف عراشلا يف تمصب تادیكأتلاو راكنإلا  ةسراممب مق .ُ"ُھتْیَطَْعأ ُْمَكل ُْمكِمَادَْقأ ُنُوُطب
.كسفن ىلعو ،  ةیجراخلا ءایشألا ىلع ًادیدج ًاناطلس كیطعتسو ، ناكم يأ يف  

 نأ بجی ام فرعأ ،  ةمكحلا ىلك ىلخادب هللا" نأ دكؤن انلز امو ، ھلعفت نأ بجی ام يف كوكشلا اھیف ریثت ةظحل ئجت ام اذإ
َّنأل" ."ھلعفت  قلقلاب رعشت الو ، كابترالاب رعشت ال .."اَھوُضِقَاُنی َْوأ اَھوُمِوَاُقی َْنأ ُْمكیِدِنَاعُم ُعیِمَج ُرِدَْقیَ الً ةَمْكِحَو اًَمف ُْمكیِطُْعأ َاَنأ يِ
.ءارجإلا ةقیرطب قلعتی امیف كیلإ يتأیس يذلا ئجافملا ماھلإلاب رھبنت فوسو ؛ كأدبم ىف قثوً الماك ًادامتعا دمتعا نكلو  

 ریغلا فورظلا لك نم هللا دالوأ نحن انریرحتل – لیصافتلا تناك ٍایأ - ةایحلا لكاشم لك لح يف امئاد لمعیس أدبملا اذھ نإف اذل
 ىتح ؛ هللا كاردإ ىلإ اندوقت ىتح نامیاب اھانمدجتساو ، ةطیسبلا دعاوقلا انذخأ اذإف . انتایح ىلإ ریخلا بلجلو ، اھیف بوغرم
. مھیلإ ةجاح ریغب حبصن  

 

 

 

 

 



 

 

 

  تادیكأتلا – عبارلا سردلا

15:21 اقول ،24:11 سقرم – سدقملا باتكلا  

؟ تادیكأتلا ىھ ام  
؟ىربكلا تادیكأت ةعبرألا مھ ام  
؟ ةركاذلا ىف ةلضفملا تادیكأتلاو راكنالا تالاح ىلع ظافحلا دیفملا نم نوكی اذامل  
؟ تادیكأتلل كمادختسا دنع ثدحت ىتلا تاریغتلا ام  
 مأ دیكأتلا يھ انتجاح تناك اذإ ام دیدحتل ةماعلا دعاوقلا ضعب يھ ام ؟تادیكأتلاو راكنإلا لمع نیب تافالتخالا يھ ام
؟ضفرلا  
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