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 هللا  منَ   مختارٌ 
 هللا ةُ : س�ادَ ٢المحاضرة 

 ول رُ أر. سي. سبْ 

  دءِ بَ  ةِ �َّ مِّ هَ أَ ي �ِ تقادِ اعْ  س�ابِ أَ  دُ . أحَ هللاِ  ةِ على س�ادَ  نر�ِّزَ  أنْ  ، أر�دُ سَبقِ المُ  ینِ یِ عْ نا للتَّ من دراستِ  ةِ رَ حاَض مُ الْ  في هذهِ 
ما �َّ . رُ ةِ قَ لَ طْ مُ الْ  ةِ �ادَ السِّ  بُ صاحِ  هللاَ  ًعا على أنَّ مَ  قُ فِ . نتَّ هِ �ْ لَ �ً�ا عَ رِ قْ تَ  منینَ ؤْ مُ لِّ الْ �ُ  فاقُ اتِّ  وَ بهذا، هُ  ةِ عقیدَ لْ نا لِ تِ راسَ دِ 
 . سیِّدٌ تَ مُ  هللاَ   �ًعا أنَّ مِ جَ  فُ رِ عتَ نَ  یدِ كِ أْ التَّ نا �ِ نَّ كِ ، لَ رَ آلخَ  نٍ مِ ؤْ مُ  نْ مِ  هللاِ  ةِ �ادَ سِ  مُ هْ فَ  فُ لِ تَ خْ �َ 

  ةِ مَ كْ حِ الْ   يِّ لِّ كُ الْ   ةِ خاصَّ الْ   هِ تِ یئَ شِ مَ   يِ أْ رَ   بِ سَ حَ ، �ِ لِ األزَ   ذُ نْ ، مُ ذا: "هللاُ هَ ر بِ تَ سْ نِ مِ تْ سْ وَ   إ�مانِ   قرارِ إِ   منْ   ثُ الِ الثَّ   الفصلُ   أُ دَ بْ یَ 
  ةٍ �َّ لِ ابِ قَ   ونَ دُ وَ   ةٍ �َّ رِّ حُ �ِ   هللاُ   "عیَّنَ   —   یرِ یِ غْ لتَّ لِ   مالٍ تِ احْ   أيِّ   ونَ دُ   يْ أَ   — "  یرِ یِ غْ لتَّ لِ   ةٍ �َّ لِ ابِ قَ   ونَ دُ �ٍَّة، وَ رِّ حُ �ِ   عیَّنَ   دْ ، قَ ةِ داسَ قَ الْ وَ 
 . نِ یْ تَ طَ قْ النُّ  دَ نْ عِ   ةً ظَ حْ لَ  ْف قَّ وَ تَ نَ :" لِ ثُ دُ حْ ما �َ  ا �انَ أ��  یرِ یِ غْ لتَّ لِ 

 :ادِ حَ لْ اإلِ  عنِ  فُ لِ تَ خْ ال �َ 

  ةٍ �َّ لِ ابِ قَ   ونَ دُ �ٍَّة، وَ رِّ حُ �ِ -ًقا �َ سْ مُ   یَّنَ عَ   وْ أَ -یَّنَ عَ   دْ ، قَ ةِ داسَ قَ الْ وَ   ةِ مَ كْ حِ الْ   يِّ لِّ �ُ   ةِ اصَّ خَ الْ   هِ تِ یئَ شِ مَ   يِ أْ رَ   بِ سَ حَ ، �ِ لِ زَ األَ   ذُ نْ ، مُ هللاُ 
 . ثُ دُ حْ ما �َ  ا �انَ أ��  یرِ یِ غْ لتَّ لِ 

 ةَ �َّ لِّ �ُ  هِ ذِ هَ  ْت ، �انَ مِ لْ عِ لْ ؟" لِ �حِ رِ ْص ا التَّ ذَ هَ بِ  ونَ نُ مِ ؤْ یُ  مْ كُ نْ مِ  مْ : "كَ ةَ �َ لَ ُت الطَّ لْ أَ سَ ، وَ هوتِ الالَّ  ةِ �َّ لِّ �ُ  فِّ ي َص ا فِ نَ ُت هُ فْ قَّ وَ تَ 
  دٌ دَ عَ  %، �انَ  ٧٠ ةِ قَ افَ وَ مُ ى لَ ُت عَ لْ َص ي. حَ ینِ طِ سْ وغُ األُ  رِ كْ فِ ي الْ فِ  ینَ وعِ قُ نْ مَ  هؤالءِ  ذا، �انَ لِ ، وَ ةً �َّ خِ �َ شْ مَ  الهوتٍ 

 .  �حِ رِ ْص التَّ �ِ   نونَ ؤمِ یُ   یرٌ بِ كَ 

  ونَ . دُ رَ ؤاًال آخَ سُ  حْ رَ طْ ًنا، ألَ سَ ُت: "حَ لْ قُ ، فَ مْ هُ دَ �ً�ا یَ قرِ تَ  ٪٣٠ عَ فَ ؟" رَ �حِ رِ ْص ا التَّ ذَ هَ بِ  ونَ نُ مِ ؤْ ال یُ  مْ كُ نْ مِ  مْ ُت: "كْ لْ قُ  مَّ ثُ 
  نْ أَ  نُ مكِ �ُ  مْ كُ نْ مِ  مْ �َ  – یرِ بِ عْ التَّ  ةُ �َّ رِّ حُ  مْ كُ �ْ دَ لَ . وَ فَ رِ عْ أَ  نْ أَ  ر�دُ أُ  طْ قَ . فَ مْ كُ �ْ لَ عَ  دٌ حَ أَ  يَ دِ تَ عْ �َ  نْ . لَ ومٍ جُ أيِّ هُ  نْ مِ  فٍ وْ خَ 
 . هُ دَ ٌد یَ حَ أَ  عْ فَ رْ یَ   مْ ؟" لَ دینَ حِ لْ مُ  مْ هُ سَ فُ نْ مُّوا أَ سَ �ُ 

ُت: لْ ، وقُ مْ هُ وا یدَ عُ فَ رَ  ذینَ الَّ  ینَ الثِ لى الثَّ ُت إِ رْ ظَ نَ  مَّ "، ثُ هُ مُ هَ ال أفْ  شيءٌ  ًال: "هناكَ ائِ قَ  قِّقِ حَ مُ الْ  رَ وْ ُت دَ ْص مَّ قَ نا تَ هُ وَ 
  مْ ما لَ نَ یْ ، بَ صر�حِ ا التَّ ذَ هَ بِ  ونَ نُ مِ ؤْ ال تُ  مْ كُ نَّ إِ  مْ تُ لْ قُ وَ  مْ كُ دَ یَ  مْ تُ عْ فَ لماذا رَ  مُ هَ فْ ��ا؟ ال أَ ِص خْ ؤاًال شَ سُ  حَ رَ طْ أَ  أنْ  حونَ مَ سْ تَ "أَ 
يَّ  لَ إِ  رونَ ظُ نْ ماًما �ما تَ تَ –ةِ رَ یْ حَ الْ وَ  �اكِ تِ االرْ  نَ مِ  �جٍ زِ ليَّ في مَ وا إِ رُ ظَ ؟" نَ ینَ دِ حِ لْ مُ  مْ تُ نْ �ُ  نْ ُت إِ لْ أَ سَ  حینَ  مْ كُ دَ وا یَ عُ فَ رْ تَ 

 .  مْ هِ �اتِ ي حَ فِ  عوهُ مِ سَ  ءٍ يْ شَ  عَ ظَ فْ هذا أَ  ". �انَ ونَ دُ حِ لْ مُ  مْ كُ نَّ موا أَ لَ ، اعْ �حِ رِ ْص ذا التَّ وا بهَ نُ مِ ؤْ تُ   مْ لَ  ُت: "فإنْ لْ فقُ –اآلنَ 
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  ةِ �َّ ینِ فِ كالْ الْ ا �ِ خاص�   َس �ْ ، لَ ثُ دُ حْ ما �َ   ًقا أ��ا �انَ �َ سْ مُ   عیَّنَ   قدْ   هللاَ   توِّي، �أنَّ لِ   ذي قرأُتهُ الَّ   هذا التصر�حَ   أنَّ   مْ هَ فْ نَ ُت: "لِ لْ قُ فَ 
ین.  مِ لِ سْ مُ الْ   أوِ   هودِ یَ الْ   عنِ   ینَ یِّ �حِ سِ مَ الْ   وال �میِّزُ   لْ ى، بَ رَ خْ األُ   قالیدِ التَّ   عنِ   َلحَ ْص مُ الْ   قلیدَ التَّ   میِّزُ ال �ُ   وَ هْ . وَ ةِ �َّ خِ �َ شْ مَ الْ   وِ أَ 

 . ینَ دِ حِ لْ مُ الْ وَ  هللاِ  جودِ وُ بِ   نینَ مِ ؤْ مُ الْ  نَ یْ بَ  میِّزُ �ُ  هُ لكنَّ 

  هللاِ  ینِ یِ عْ تَ  جِ خارَ  مِ عالَ ي الْ فِ  ءٍ أيُّ شيْ  ثَ دَ حَ  وْ لَ  هُ نَّ إِ  نَ وْ رَ  تَ ُت: "أَال لْ ي، وقُ طابِ ُت خِ عْ ما تا�َ بینَ  ةٍ رَ یْ ي حَ فِ  دُ عْ وا �َ كانُ 
،  قِ بَ سْ مُ الْ  هللاِ  ینِ یِ عْ تَ  جَ خارِ  ءٌ يْ شَ  �هِ فِ  ثُ دُ حْ �َ  تٍ وقْ  ، ففي أيِّ ثُ دُ حْ ما �َ  أ��ا �انَ  یِّنُ عَ �ُ  هللاُ  نِ كُ �َ  مْ ذا لَ إِ  ، أيْ قِ بَ سْ مُ الْ 
 ؟"  هللاِ   ةِ �ادَ سِ  جَ خارِ  نْ إذَ  ثُ دُ حْ �َ  وَ هْ فَ 

  نَّ أَ  ةِ ورِ رُ الضَّ ا �ِ ذَ ي هَ نِ عْ ال �َ . ةٍ فَ لِ تَ خْ مُ  قٍ رُ �طُ  ثُ دُ حْ ما �َ  عیِّنُ �ُ  هللاَ  أنَّ  فُ رِ عْ ، نَ �اءِ شْ لألَ  هللاِ  ینِ یِ تعْ  نْ عَ  ثُ نتحدَّ  حینَ 
ا مَ  لُّ ". �ُ یَّنَ "عَ  ةِ مَ لِ كَ �ِ  علَّقُ یتَ  رَ مْ األَ  أنَّ  دُ تقِ عْ أَ  نْ كِ . لَ يٍّ ِص خْ شَ وَ  رٍ �اشِ مُ  لٍ خُّ دَ تَ ًئا بِ یْ شَ  ، وُ�حِدثُ بَ �َ وْ كَ الْ  مُ حِ تَ قْ �َ  هللاَ 
  ةِ �ادَ السِّ   جَ ارِ خَ   مِ عالَ ذا الْ ي هَ فِ   ءٌ يْ شَ   ثَ دُ حْ �َ   أنْ   نُ كِ مْ . ال �ُ ثُ دُ حْ لِّ ما �َ على �ُ   تسیِّدٌ مُ   هللاَ   أنَّ   وَ هُ   �حُ رِ ْص ا التَّ هذَ   �هِ نِ عْ �َ 

 .  ةِ �َّ هِ لَ اإلِ 

ي  ونِ عُ دَ  نْ كِ هذا. لَ  مْ تُ عْ مَ ًعا سَ طْ )؛ قَ ةِ حَ امِ (السَّ  ةِ رَ مِ آلا هِ ومشیئتِ ) ةِ �َّ �ادِ (السِّ  ةِ ومَ تُ حْ مَ الْ  هللاِ  ةِ یئَ شِ مَ  نَ یْ �اًنا بَ أحْ  رِّقُ فَ نُ 
 ةِ وَّ قُ �ِ  وْ ، أَ ةِ �عَ بِ الطَّ  ةِ وَّ قُ �ِ  وْ ، أَ رِ شَ �َ الْ  ةِ وَّ قُ �ِ  ، سواءَ مِ عالَ ي هذا الْ فِ  ءٌ شيْ  ثَ دَ حَ  . إنْ ةٍ نَ كِ مْ مُ  ألفاظٍ  لِ هَ سْ أَ �ِ  رَ مْ األَ  �غُ ِص أُ 

ها فهذا دوثَ حُ  عْ �منَ  مْ لَ  نْ �ِ ك؟ وَ لِ ذَ �َ  َس �ْ لَ ها، أَ وثَ دُ حُ  لِّ على األقَ  عَ نَ مْ �َ  نْ أَ  طانُ لْ السُّ وَ  ةُ وَّ قُ ًما الْ دائِ  ى هللاِ دَ لَ ، فَ اآلالتِ 
 . ثُ دُ حْ ها تَ كَ رُ تْ یَ  أنْ  تارَ اخْ  هُ أنَّ  لِّ ني على األقَ عْ �َ 

  حُ مَ سْ �َ   هُ نَّ كِ ، لَ تِ قْ وَ الْ   الَ وَ طَ   قُ وافِ یُ   هُ ي أنَّ نِ عْ �َ   َس �ْ لَ ا، وَ هَ بِ   نُ ذَ أْ �َ   هُ نَّ ى إِ تَّ ها حَ نْ راٍض عَ   ها، أوْ یْ لَ عَ   قُ وافِ یُ   هُ ال �عني هذا أنَّ 
  وَ هْ ، فَ هِ دوثِ حُ ي �ِ ِض قْ �َ  �انَ  نْ �ِ ، وَ ثُ دُ حْ �َ ا سَ ًقا مَ �َ سْ مُ  فُ رِ عْ �َ  وَ ًضا هُ �ْ ��ا. أَ �ادِ راًرا سِ قَ  اتَّخذَ  دِ قَ  كونُ هذا �َ �ِ ها، وَ وثِ حدُ �ِ 
 .  هِ �ْ لَ عَ   هِ تِ �ادَ سِ ٌظ �ِ فَ تَ حْ مُ 

 ادَ ُت اإللحَ رْ كَ ذَ   دْ قَ . وَ یِّدٍ سَ تَ مَ   یرُ غَ   هللاَ   نَّ أَ   ةٍ ساطَ �َ ي بِ عنِ ا �َ ذَ هَ ، فَ هللاِ   ةِ ادَ �َ سِ   جَ ارِ خَ   مِ عالَ ذا الْ ي هَ فِ   اءُ �َ شْ أَ   ْت ثَ دَ حَ   إنْ   نْ كِ لَ 
  وْ لَ . وَ هللاَ   َس �ْ لَ   ا�ُ یًِّدا، فَ سَ تَ مُ   هللاُ   نِ كُ �َ   مْ لَ   وْ . لَ ةٍ ساطَ �َ   لِّ كُ �ِ   هللاَ   َس �ْ ماذا؟ لَ   َس �ْ لَ   نْ ذَ إِ   وَ هْ سیًِّدا، فَ تَ مُ   هللاُ   نِ كُ م �َ و لَ لَ   هُ ألنَّ 

 هِ ودِ جُ وُ بِ   نُ مِ ؤْ ما تُ �َّ رُ   وْ ، أَ هللاِ   نِ عَ   ةٌ �َّ رِ ظَ نَ   كَ �ْ دَ ما لَ �َّ . رُ ا�ِ ق�ا �ِ حَ   نُ مِ ؤْ ال تُ   تَ نْ أَ ، فَ یِّدٍ سَ تَ مُ   رَ یْ غَ   هِ �ِ   نُ ؤمِ ي تُ ذِ الَّ   هُ لَ اإلِ   كانَ 
 . یِّدٍ سَ تَ مُ  یرِ غَ  هٍ لَ إِ �ِ  نُ ؤمِ تُ   كَ نَّ ألَ  حادِ لْ اإلِ  نِ هذا عَ  فُ لِ تَ خْ ��ا ال �َ لِ مَ عَ   نْ كِ ��ا، لَ رِ ظَ نَ 

 : ةٍ لَّ قِ تَ سْ مُ  اتٍ رَّ ذَ لِ  ودَ جُ ال وُ 

 .  ینَ نِ مِ ؤْ مُ نا �َ ورِ ظُ نْ مَ  نْ كِّروا مِ ؟ فَ سیِّدٍ تَ مُ  رِ یْ غَ   هٍ لَ إلِ   �َّةُ لِ مَ عَ الْ  اآلثارُ  يَ ما هِ وَ 
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، هللاِ  ةِ �ادَ سِ  كُّمِ حَ تَ  جَ ، خارِ طٍ ا�ِ رَ  ونَ دُ  یرُ سِ تَ  نِ وْ كَ الْ  يفِ  ةٌ دَ واحِ  ةٌ رَّ ذَ  ناكَ هُ  ْت �انَ  وْ ذا: لَ كَ هَ  رَ مْ األَ  حَ رَ شْ أَ  نْ أَ  بُّ حِ أُ 
  يٍّ لِ بَ قْ تَ سْ مُ   دٍ عْ وَ   أيِّ   قِ قُّ حَ ي تَ فِ   مانٍ أيِّ َض   �ابُ غِ   وَ هُ   نینَ مِ ؤْ مُ نا �َ یْ لَ ا عَ ذَ هَ   ةُ �جَ تِ نَ   ونُ كُ تَ "، سَ ةَ لَّ قِ تَ سْ المُ   ةَ یها "الذرَّ مِّ سَ أُ سَ وَ 
 . هِ �ِ عْ شَ لِ  هللاُ  هُ عَ طَ قَ 

؛ صانَ حِ الْ   دُ قِ فْ ، نَ ةِ وَ دْ حَ الْ   دانِ قْ فُ �ِ ؛ وَ ةَ وَ دْ حَ الْ   دُ قِ فْ ، نَ مارِ سْ مِ الْ   انِ دَ قْ فُ ؟ "�ِ ةِ فولَ ي الطُّ ناها فِ مْ لَّ عَ تي تَ الَّ   ماتِ كلِ الْ   كَّرونَ ذَ تَ تَ   لْ هَ 
 ةُ وَ ْص ". حَ بَ رْ حَ الْ  ونَ رُ سَ خْ ، �َ ةِ كَ رَ عْ مَ الْ  ةِ سارَ خَ �ِ ؛ وَ ةَ كَ رَ عْ مَ الْ  رُ سَ خْ ، نَ سِ فارِ الْ  انِ دَ قْ فُ �ِ ؛ وَ َس فارِ الْ  دُ قِ فْ ، نَ صانِ حِ الْ  دانِ قْ فُ �ِ وَ 
  سارَ ذا مَ هَ �َ  یلٌ ئِ َض  ءٌ يْ شَ  رُ یِّ ُ�غَ  دْ ها. قَ لِّ �ُ  ةِ �َّ �ِ رْ غَ الْ  ةِ ضارَ حَ الْ  سارَ مَ  ْت �ل غیَّرَ وِ ومْ رُ ر �ْ �فَ َ�ة أولِ ى ُ�لْ لَ عَ  ةٍ دَ احِ وَ  لٍ مْ رَ 

 .  �كيِّ رِ األمْ  �خِ ارِ التَّ  یدي مسارَ ینِ جون �ِ  في رأسِ  ةٌ اَص َص رَ  ْت رَ یَّ . غَ ار�خِ التَّ 

  ةِ طَّ خُ   ةِ ینَ ي ماكِ فِ  لِ مْ الرَّ  ةُ رَّ هي ذَ  ةُ رَّ هذه الذَّ    تكونَ أالَّ  نُ مَ ْض �َ  ءَ ، فال شيْ ةٌ مَ هائِ  ةٌ دَ واحِ   ةٌ لَّ قِ تَ سْ مُ  ةٌ رَّ ذَ  هناكَ  ْت �انَ  فإنْ 
 أيَّ  رُ مِّ دَ ي یُ ذِ الَّ  ءَ يْ الشَّ  وِ أَ  ،بِ �َ وْ كَ إلى هذا الْ  ةً �َ ثانِ  �حِ سِ مَ الْ  يءَ جِ مَ  عُ نَ مْ تي تَ الَّ  ةَ رَّ الذَّ  يَ هِ  كونُ ما تَ �َّ . رُ ةِ �َّ دِ مَ رْ السَّ  هللاِ 

 !  هللاِ  ةِ �ادَ سِ  تَ حْ ٍن تَ وْ ي �َ فِ  ةٍ لَّ قِ ستَ مُ  اتٍ رَّ ذَ لِ  ودَ جُ . ال وُ هللاِ  عودِ وُ  �عِ مِ جَ  �مَ مِ تْ تَ  ، وُتعیقُ هللاِ  كوتِ لَ مَ  مالِ تِ ي اكْ فِ  رجاءٍ 

 :ةُ كَ ائِ الشَّ  ةُ لَ كِ شْ مُ الْ 

،  نِ یْ تَ طَ قْ النُّ  دَ عْ ك؟ �َ �ذلِ  َس �ْ لَ ، أَ نِ یْ تَ طَ قْ النُّ  دَ نْ ُت عِ فْ ي توقَّ أنِّ  رونَ كُ ذْ ر. تَ تِ سْ نِ مِ تْ سْ وِ  �مانِ إِ  قرارُ إِ  هُ ما �قولُ  اآلنَ  لُ مِ كْ سأُ 
، وال لوقاتِ خْ مَ الْ  ةَ إرادَ  ةِ وَّ قُ الْ �ِ  ِبرُ ه ال ُ�جْ ، �ما أنَّ ةِ �َّ طِ خَ لْ لِ  ارً دَ ْص ذا مَ كَ هَ  ل�َس  ا�ُ ، فَ كَ ذلِ   عَ مَ : "وَ ةِ ضافَ إِ �ِ  قرارُ اإلِ  عَ رَ سْ أَ 

 ". ى ُتَوطَّدُ رَ حْ األَ �ِ  لْ ها، بَ مالیَّتُ تِ احْ  وِ أَ  ةِ �َّ وِ انَ الثَّ  سبِّ�اتِ مُ الْ  ةُ �َّ رِّ حُ  ُتنَزعُ 

 طِ ا�ِ ، َض دٍ یِّ سَ ُمتَ  هٍ لَ لى إِ عَ  دُ �ِّ ؤَ نُ  لْ ، بَ ةِ رَّ حُ الْ  لوقاتِ خْ مَ لى الْ عَ  ُتِغیرُ  ةٍ مَ ارِ َص  ةٍ �َّ مِ تْ حَ  ا عنْ نَ هُ  ثُ دَّ حَ تَ ا نَ نَ سْ ، لَ نْ ذَ إِ 
مُ ي �ُ تِ الَّ  ةُ رَ كْ فِ هي الْ  هِ ذِ . هَ ةِ رَّ حُ الْ  لوقاتِ خْ مَ الْ   . رارُ قْ ها اإلِ قدِّ

، ةِ �ادَ السِّ   لَ �امِ   هللاُ   ذا �انَ نا. "إِ یثِ حادِ أَ   دِ حَ في أَ   قلِّ على األَ   ي إ�جازٍ فِ   ْت یرَ ي أثِ تِ الَّ   ةِ كَ ائِ الشَّ   ةِ لَ كِ شْ مُ ى الْ لَ نا هذا إِ �قودُ 
  هللاُ  حُ مَ سْ �َ  فَ ؟ ��ْ مِ عالَ في الْ  رِّ الشَّ �ِ  حَ مَ سْ �َ  أنْ  سیِّدٍ تَ مُ  هٍ إللَ  فَ �ْ ، فكَ كونَ لِ هْ سیَ  مْ هُ ُض عْ ، و�َ ینَ طِ ساقِ  رُ شَ �َ الْ  و�ذا �انَ 

،  �مِ حِ جَ ي الْ فِ   دِ بَ ى األَ لَ إِ   كُ لِ هْ یَ   مَّ ، ثُ هُ �اتَ حَ   �ُش عِ ، و�َ دُ ولَ یُ سَ   مْ هُ دَ أحَ   نَّ ثًال، أَ ًقا، مَ �َ سْ مُ   فُ رِ عْ �َ   هللاُ   �انَ   ؟ إنْ شرِ �َ الْ   بهالكِ 
 ا؟" ذَ هَ بِ   حَ مَ سْ �َ   نْ أَ  حٍ الِ لٍه َص إلِ  فَ �ْ كَ فَ 

:  نِ یْ ئَ ن على شیْ نوَ مِ ؤْ مُ الْ  قُ فِ . یتَّ طٍ ساقِ  مٍ وعالَ  یِّدٍ سَ تَ مُ  هٍ لَ إِ  نَ یْ بَ  ةِ عالقَ ي الْ فِ  ةٍ ظَ حْ لَ لِ  رْ كِّ فَ نُ ، لِ رَ ثَ كْ أَ  ةَ لَ كِ شْ مُ الْ  حَ ضِّ وَ أُ  يْ كَ 
 .  طٌ اقِ سَ  مَ الَ عَ الْ  نَّ اني، أَ ، والثَّ یِّدٌ سَ تَ مُ  هللاَ  نَّ ، أَ لُ وَّ األَ 
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  هِ �ْ شِ وَ  ینَ یِّ ینِ طِ سْ وغُ األُ  نَ یْ و بَ ، أَ ینَ یِّ ینِ رمِ واألَ  ینَ یِّ ینِ فِ كالْ الْ  ینَ ا بَ ذَ على هَ  الفٍ خِ  نْ ما مِ ؟ فَ نِ یْ ذَ ى هَ لَ �ًعا عَ مِ جَ  قُ فِ أال نتَّ 
  ةِ عالقَ الْ �ِ  رُ مْ األَ  قُ لَّ عَ تَ یَ  نْ كِ . لَ ونَ طُ ساقِ  رَ شَ �َ الْ  �ًعا على أنَّ مِ جَ  قُ فِ تَّ نَ ، وَ دٌ یِّ سَ تَ مُ  هللاَ  �ًعا على أنَّ مِ جَ  قُ فِ تَّ ین. نَ یِّ یالجِ بِ الْ 
 . طِ اقِ السَّ  مِ عالَ الْ وَ  یِّدِ سَ تَ مُ الْ  هِ لَ اإلِ  ینَ بَ 

 : طِ اقِ السَّ  ِمعالَ الْ  عَ مَ   هللاِ  لِ عامُ تَ لِ  قٍ رُ طُ  عُ �َ أرْ 

 :  قٍ رُ طُ  عِ �َ رْ أَ �ِ  طِ اقِ السَّ  مِ عالَ الْ  عَ مَ  دٍ یِّ سَ تَ مُ  هٍ لَ �إِ  هللاُ   لُ عامَ یتَ 

 :ال خالَص 

رَ قَ �ُ  نْ أَ  هللاِ  كانِ مْ ي إِ فِ  ًال، �انَ وَّ أَ    هُ لَ اإلِ ، وَ ةٌ دَّسَ قَ مُ وَ  ةٌ لَ ادِ عَ  هُ تَ بَّ حَ مَ  . فإنَّ طٍ ساقِ  سانٍ نْ إِ  يِّ ألَ  خالصِ الْ  ةِ تاحَ إِ  مَ دَ عَ  رِّ
، طَ اقِ السَّ  اإلنسانَ  بَّ حِ �ُ  نْ أَ  �عُ طِ تَ سْ �َ  وَ هْ ها. فَ مَ حَ رْ یَ   نْ أَ  ةِ جَ رَ دَ لِ  ةً دَ رِّ مَ تَ مُ  ةً �قَ لِ خَ   بَّ حِ �ُ  نْ أَ   طاَلبٍ مُ  رُ یْ غَ  وُس دُّ قُ الْ  لُ عادِ الْ 
  �اءِ شْ ى األَ لَ عَ  اآلنَ  كِّزِ رَ نُ ًقا). لِ ا الحِ ذَ هَ  لُ تناوَ نَ (سَ  هِ لِ دْ عَ ظهاٍر لِ إِ ، �َ هُ �ُّ حِ ي �ُ ذِ الَّ  طَ اقِ السَّ  نسانَ هذا اإلِ  بَ عاقِ �ُ  نْ أَ وَ 

رَ �ُ   نْ أَ  هُ نُ مكِ ها. �ُ خاذُ اتِّ  هللاِ   كانِ مْ ي إِ فِ  تي �انَ الَّ  ةِ عَ �َ رْ األَ   ". الصِ خَ لْ لِ  ةٍ َص رْ فُ  ةَ �َّ أَ  دٍ حَ ألَ  �حَ تِ أُ  نْ هذا: "لَ   قرِّ

لَّ �ُ  بَ عاقِ أن �ُ  هللاُ  رَ رَّ ا قَ ؟ إذَ ةٌ لَ كِ شْ مُ  دُ وجَ تُ  لْ هَ ًدا، فَ حَ أَ  لَِّص خَ  �ُ الَّ أَ  هللاُ  رَ قرَّ  نْ : "إِ ؤالَ ا السُّ ذَ هَ  حْ طرَ ، ألَ لَ مِ كْ نُ  نْ أَ  بلَ قَ 
ذا . وهَ لٌ عادِ  هللاَ  أنَّ  یدُ حِ وَ نا الْ راُض تِ اعْ  ونُ كُ �َ ، سَ هِ �ْ لَ عَ  مْ هِ دِ رُّ مَ تَ وَ  �ِ  يِّ رِ شَ �َ الْ  سِ نْ جِ الْ  ضِ فْ رَ  لِ ، ألجْ يِّ رِ شَ �َ الْ  سِ نْ جِ الْ 
 ! اسِ سَ األَ  نَ راًضا مِ تِ اعْ  َس �ْ لَ 

  هُ ألنَّ  قرارُ ا الْ ذَ ني هَ بُ جِ عْ ي! ال �ُ اِض قَ ي الْ دِ ، �ا سیِّ : "اعتراٌض و�قولَ  ةِ محكمَ حامي في الْ مُ الْ  فَ قِ �َ  نْ أَ  لُ یَّ خَ تَ تَ  لْ هَ 
 .  ةٍ ئَ خاطِ  ةٍ �قَ لِ خَ  دَّ ِض  لَ دْ عَ الْ  هِ �قِ بِ طْ تَ ا تماًما لِ ار� �َ  كونُ �َ سَ  هللاَ  أنَّ  دُ ِص دو هذا؟ أقْ بْ یَ   فَ �ْ ٌل"؟ �َ عادِ 

، ةِ �َ لَ لطَّ یًرا لِ ثِ ُت �َ لْ ما قُ �َ �ًما. وَ رحِ   كونَ �َ   أنْ   دَّ ًحا، ال بُ الِ َص   كونَ �َ   أنْ   أرادَ   نْ ، إِ هللاَ   نَّ أَ �ِ   راُض تِ االفْ   وَ هذا هُ   ، وراءَ نْ كِ لَ 
 .  يِّ �حِ سِ مَ الْ  رِ كْ فِ الْ  طاءِ خْ أَ  رِ بَ كْ أَ  دُ حَ أَ  هِ ذِ هَ 

  هُ نَّ أَ   ةٍ ظَ حْ لَ لِ   نَّ ظُ تَ   نْ ا أَ ، ومَ فِ طْ اللُّ �ِ   مَ سِ تَّ یَ   نْ ي أَ غِ �َ نْ یَ   هللاَ   نَّ أَ   وْ �ًما، أَ حِ رَ   ونَ كُ �َ   أنْ   دَّ ال بُ   هللاَ   نَّ أَ �ِ   كَ لُ قْ عَ   كَ رَ بِ خْ �ُ   فما أنْ 
 . ةَ مَ حْ الرَّ  دُ ِص قْ تَ  دْ عُ تَ  مْ لَ  كَ نَّ أَ  كَ بِّهَ نَ یُ ، لِ كَ لِ قْ ي عَ فِ  ذارٍ نْ إِ  ُس رَ جَ  قَ لِ طَ نْ یَ  نْ أَ  دَّ ، ال بُ ةِ مَ حْ ى الرَّ لَ عَ  رٌ بَ جْ مُ 

  هللاِ  ماالتِ �َ  نْ ها، مِ �فِ رِ عْ تَ  مِ ُحكْ ، �ِ يَ هْ ماًما. فَ تَ  ةٍ �َّ امِ زَ لْ إِ  رُ یْ غَ  ةَ مَ حْ الرَّ  أنَّ  وَ هُ  لِ دْ عَ الْ وَ  ةِ مَ حْ الرَّ  نَ یْ بَ  یرَ بِ كَ الْ  قَ رْ فَ الْ  نَّ ألَ 
 مْ لَ  تَ نْ أَ ، فَ ةِ مَ حْ الرَّ لنا �ِ  ینُ َیدِ  هُ أنَّ  نَّ ظُ تَ  نْ ا أَ مَ  نْ كِ . لَ هِ تِ �َّ رِّ حُ وَ  هِ تِ ادَ رَ إِ  بَ سَ ها حَ قُ قِّ حَ �ُ  لْ ها. بَ �قِ قِ حْ على تَ  رِ بَ ُمجْ الْ  رِ یْ غَ 
.  وَ  ةَ مَ حْ الرَّ  نَّ كِ ، لَ يُّ زامِ لْ اإلِ  وَ هُ  لُ دْ عَ . الْ ةِ مَ حْ الرَّ  نِ عَ  ثُ دَّ حَ تَ تَ  دْ عُ تَ   . أَ دَ بْ مَ ا الْ ذَ هَ  مَ هَ فْ نَ  نْ أَ  بُ جِ ؟ �َ حٌ اِض �الَّ
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 دُ جْ مَ  مْ هُ زَ وَ عْ أَ وا وَ أُ طَ خْ أَ  �عَ مِ جَ الْ  ا أنَّ مَ �ِ –بِ �َ وْ كَ ى الْ لَ عَ  دٍ حَ أَ  نْ ا مِ ى مَ لَ ناًدا إِ تِ ، اسْ هللاِ  كانِ مْ إِ . �ِ ارٍ �َ خَ  لُ وَّ ا أَ ذَ ، هَ نْ ذَ إِ 
 . الصِ خَ الْ  ةَ َص رْ فُ  دٍ ألحَ  حَ ت�ِ  یُ الَّ أَ  رَ رِّ قَ �ُ وَ  ولَ قُ �َ  نْ نا، أَ وطَ قُ ى سُ رَ �َ رانا، وَ �َ ، وَ لِ زَ األَ  ذُ نْ نا مُ فُ رِ عْ �َ   هُ وألنَّ -هللاِ 

 : الصِ خَ لْ لِ  ةٌ َص رْ فُ 

  لُ حاوِ ي أُ نِ نَّ كِ ، لَ �اراتٍ خَ  ةَ تَّ نا سِ هُ  عَ َض نَ  نا أنْ نُ كِ مْ �ُ  . (كانَ �عِ مِ جَ لْ لِ  خالصِ الْ  ةَ َص رْ فُ  �حَ تِ یُ  أنْ  هللاِ  كانِ مْ إِ ً�ا، �ِ انِ ثَ 
 ). ضِ عْ �َ لْ لِ  خالصِ الْ  ةَ َص رْ فُ  �حَ تِ یُ   أنْ  وْ أَ  – نِ یْ سَ وْ قَ  عُ َض أَ سَ ، وَ تِ قْ وَ الْ  ضیقِ لِ  صارَ تِ االخْ 

ى  لَ عَ  ضِ عْ �َ لْ لِ  ، أوْ �عِ مِ جَ لْ لِ  ةٌ َص رْ فُ  تاحُ تُ  ثُ یْ حَ ؛ �ِ خالصِ الْ  ةَ َص رْ فُ  مِ عالَ لْ لِ  �حَ تِ یُ  أنْ  هللاِ  كانِ مْ إِ �ِ  هُ أنَّ  وَ هُ  لَ مَ جْ مُ الْ  نَّ كِ لَ 
  نٌ ؤمِ اٍد مُ فَ  ا، هللاُ نَ هُ . فَ ةِ َص رْ فُ الْ �ِ  هُ دُ ِص قْ وم؟ هذا ما نَ هُ . مفْ دٌ حَ أَ  ُلَص َ�خْ  نْ أَ  مانِ َض  ونَ دُ  نْ كِ وا؛ لَ ُلُص خْ �َ  نْ ، أَ لِّ قَ األَ 
 .صِ رَ فُ الْ  ؤِ كافُ تَ بِ 

 :  ضِ عْ �َ لْ لِ  خالصِ الْ  ضمانُ 

ي  فِ  لَ مَ عْ �َ لِ  لْ ، بَ خالصِ الْ  ةَ َص رْ فُ  �حَ تِ یُ لِ  طْ قَ فَ  َس �ْ ، لَ ةِ �َّ رِ شَ �َ الْ  ةِ حالَ ي الْ فِ  لُ خُّ التدَ  هُ نُ كِ مْ ، �ُ هِ تِ �ادَ سِ وَ  هِ تِ وَّ قُ ، �ِ ًثا، هللاُ ثالِ 
 . ضِ عْ �َ لْ لِ  الَص خَ ًنا الْ امِ ، َض ینَ طِ اقِ السَّ  رِ شَ �َ الْ  لوبِ قُ 

 : �عِ مِ جَ لْ لِ  خالصِ الْ  ضمانُ 

 .  مْ هُ الَص خَ   نُ مَ ْض �َ ، وَ �عِ مِ جَ الْ  لِ جْ ألَ  لُ التدخُّ  هللاِ   كانِ مْ إِ �ِ  يْ . أَ �عِ مِ جَ لْ لِ  خالَص ًنا الْ : ضامِ لْ قُ نَ لِ  أوْ 

  هللاُ  �عُ طِ تَ سْ �َ  لْ . هَ �مانِ ى اإلِ لَ إِ  هُ ودَ قُ �َ لِ  هِ �ِ لْ ى قَ لَ ��ا عَ لِ داخِ  رَ ثِّ ؤَ �ُ ، وَ سانِ نْ اإلِ  واتِ طَ خَ  يَ دِ هْ یَ  نْ أَ  نُ كِ مْ ، �ُ هِ تِ ادَ �َ سِ ، �ِ وَ هْ فَ 
 .  �عِ مِ جَ لْ لِ  وْ ، أَ ضِ عْ �َ لْ ا لِ ذَ هَ   لَ عَ فْ �َ  نْ أَ  �عُ طِ تَ سْ . �َ مْ عَ ا؟ نَ ذَ هَ 

 حق�ا؟   هللاُ  لَ عَ : ماذا فَ وَ نا هُ هُ  هِ �ْ لَ إِ  ولُ ُص وُ الْ  لُ حاوِ . ما نُ هللاِ  أمامَ  ةُ فَ لِ تَ خْ مُ الْ  �اراتُ خَ الْ  يَ هِ  هِ هذِ 

 ن: یْ حَ اِض وَ  نِ �ْ �ارَ خَ  عادُ �ْ استِ 

؟ كَ لِ ذَ �َ  َس �ْ لَ ا، أَ ذَ هَ  عادُ �ْ تِ اسْ  ینَ نِ مِ ؤْ مُ ا �َ نَ نُ كِ مْ ؟ �ُ الصِ خَ لْ لِ  ةٍ َص رْ فُ  ةَ �َّ أَ  دٍ حَ ألَ  حْ تِ یُ  مْ لَ  هللاَ  نَّ إِ  ُس دَّ قَ مُ الْ  تابُ كِ الْ  هل �قولُ 
 . الصِ خَ لْ لِ  ةٍ َص رْ فُ  ةَ �َّ أَ  حْ تِ یُ   مْ لَ  هللاَ  ، أنَّ يَّ تابِ كِ الْ  يَ أْ الرَّ  َس �ْ هذا لَ  ى أنَّ لَ ا عَ لُّنَ �ُ  قُ فِ تَّ . نَ هِ �ْ لَ عَ  دالَ ال جِ 
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. خالصِ الْ   �َّةَ ولِ مُ ؟ شُ يَ أْ ذا الرَّ مِّي هَ سَ ؟ ماذا نُ �عِ مِ جَ الْ   خالَص   نَ مَ ْض �َ لِ   جم�عِ الْ   في ح�اةِ   هللاِ   لِ خُّ دَ تَ   ةِ رَ كْ ماذا عن فِ   ثمَّ 
 لَ وْ حَ  نْ كُ �َ  مْ لَ  ینَ یِّ ینِ طِ سْ وغُ األُ وَ  ینَ یِّ یالجِ بِ الْ  هِ �ْ شِ  نَ یْ بَ  لَ دَ جَ الْ  نَّ كِ . لَ خالصِ الْ  �َّةِ ولِ مُ شُ �ِ  ینَ یِّ �حِ سِ مَ الْ  ُض عْ �َ  نُ مِ ؤْ یُ 

 . هِ تِ یَّ ولِ مُ ال شُ  خالصِ الْ  ةِ �َّ رِ ْص . حَ ونَ ُص لُ خْ �َ   طْ قَ فَ  َض عْ �َ الْ  على ماذا؟ أنَّ  نِ یْ فَ رَ ال الطَّ �ِ  قُ فِ تَّ . یَ ةِ �َّ مولِ الشُّ 

. �ما ةِ یرَ خِ األَ  ةِ ونَ نُ یْ ي الدَّ فِ  ونَ كُ لِ هْ یَ ، سَ ینَ نِ مِ ؤْ مُ  رَ یْ غَ  هناكَ  نَّ ي، أَ یِ ي رأَ فِ  وضوحٍ �ِ ، وَ لِّمُ عَ �ُ  َس قدَّ مُ الْ  تابَ كِ الْ  یبدو أنَّ 
 . )٢٨-١٣:٢٢(لوقا  نانِ سْ األَ  �رُ رِ َص وَ  كاءُ �ُ الْ  ثُ یْ ، حَ دِ بَ ى األَ لَ إِ  ةِ �َّ جِ ارِ خَ الْ  ةِ مَ لْ ي الظُّ فِ  نَ وْ قَ ُیلْ سَ  ُض عْ �َ ر�ُّنا، الْ  قالَ 

 ا. ذَ هَ  دُ عِ �ْ تَ سْ نَ سَ  نْ ذَ . إِ ةَ تَّ بَ وا الْ ُلُص َ�خْ   نْ لَ  َض عْ �َ الْ  نَّ أَ  نْ ذَ إِ  نُ مِ ؤْ نُ 

  ةِ احَ تَ إِ  دِ رَّ جَ مُ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  لُ عَ فْ �َ  هُ أنَّ  وْ ؛ أَ ضِ عْ �َ لْ لِ  طْ قَ فَ  وْ ، أَ �عِ مِ جَ لْ لِ  ةً َص رْ فُ  �حُ تِ یُ  هللاَ  ا أنَّ مَّ : إِ یالنِ دِ بَ الْ  ذانِ هَ  نْ ذَ ى إِ قَ �ْ یَ 
  هللاُ  نُ مَ ْض : �َ َض عْ �َ هنا الْ  بُ تُ كْ أَ (سَ  �هِ مِّ سَ . هذا هو ما نُ ضِ عْ �َ الْ  خالَص  نَ مَ ْض �َ ، لِ لُ خَّ دَ تَ �َ ي، وَ تِ أْ �َ  وَ هْ . فَ ةِ َص رْ فُ الْ 

.  الصِ خَ لْ ًقا لِ سا�ِ  ینَ یَّنِ عَ مُ الْ  وِ ، أَ �نَ تارِ خْ مُ الْ  الَص خَ  نُ مَ ْض �َ   هللاَ  ، أنَّ يُّ ینِ طِ سْ وغُ األُ  يُ أْ الرَّ  وَ )، هذا هُ ضِ عْ �َ الْ  خالَص 
 ةَ َص رْ ، فُ ضِ عْ �َ لْ لِ  وْ ، أَ �عِ مِ جَ لْ لِ  �حُ تِ یُ  هللاَ  ا أنَّ مَّ . إِ ذاكَ  ، هذا أوْ خ�ارِ ا الْ ذَ هَ  تَ حْ تَ  ةِ �َّ ینِ طِ سْ وغُ األُ  غیرُ  اآلراءُ  جُ رِ دَ وتنْ 
 . ةُ َص رْ فُ الْ  مِ هِ یْ دَ لَ  ُض عْ �َ الْ  وِ أَ  ةُ َص رْ فُ الْ  مِ هِ یْ دَ لَ  �عُ مِ جَ . الْ خالصِ الْ 

 ًال":دْ عَ  َس �ْ هذا لَ "

رَ قَ   نْ ، إِ جم�عِ الْ   خالَص   نَ مَ ْض �َ   أنْ   هللاُ   �عُ تطِ سْ �َ   ذا: "هلْ هَ   لْ أَ سْ ، ألَ �حٌ حِ ما َص هُ یُّ أَ   َش ناقِ نُ   نْ أَ   لَ بْ قَ    ةُ رَ دْ قُ الْ   هِ �ْ دَ لَ   لْ ؟ هَ رَّ
 ؟" كَ لِ ى ذَ لَ عَ   ةُ �َّ �ادِ السِّ 

 لُ خَّ دَ تَ یَ  هللاَ  أنَّ  وَ هُ  قِ بَ سْ مُ الْ  ینِ یِ عْ التَّ  نِ عَ  يِّ ینِ طِ سْ وغُ األُ  يِ أْ ى الرَّ لَ عَ  راضاتِ تِ االعْ  رِ ثَ كْ أَ  ِمنْ  أنَّ  مْ �ُ �ارِ تِ ي اعْ وا فِ عُ َض 
  يِّ ینِ طِ سْ وغُ األُ   رِ یْ غَ   يِ أْ الرَّ   نَ مِ   راُض تِ االعْ . وَ �عِ مِ جَ الْ   ي ح�اةِ فِ   لُ خَّ دَ تَ ال یَ   هُ نَّ كِ ، لَ مْ هُ الَص خَ   نُ مَ ْض �َ ، وَ ضِ عْ �َ الْ   �اةِ ي حَ فِ 
 !"  �عِ مِ جَ الْ  لِ ، ماذا؟ ألجْ هُ لَ عَ فْ تَ   نْ ي أَ غِ �َ نْ یَ ، فَ ضِ عْ �َ الْ  لِ جْ ا ألَ ذَ هَ  لُ عَ فْ تَ َت سَ نْ �ُ  نْ ًال! إِ دْ عَ  َس �ْ ذا لَ ! هَ �ُ أ: "�ا وَ هُ 

 َص لِّ خَ �ُ  نْ أَ  رُ دِ قْ �َ  هللاَ  �أنَّ  نُ مِ ؤْ یُ  ُص خْ هذا الشَّ  �انَ  نْ إِ ها؟ فَ سُ فْ نَ  ةُ لَ كِ شْ مُ ها الْ یْ دَ لَ  ةَ ئَ فِ الْ  هِ ذِ هَ  أنَّ  ونَ �ُ رِ دْ تُ  لْ هَ  نْ كِ لَ 
 . ینَ طِ اقِ السَّ   رِ شَ �َ لْ لِ   الصِ خَ الْ   ةَ َص رْ فُ   �حَ تِ یُ   أنْ   وَ هُ   هللاُ   هُ لُ عَ فْ ما �َ   لَّ �ُ   ألنَّ   هارُ نْ تَ   ةَ ُحجَّ الْ   نَّ ، فإِ مْ هُ ُص لِّ خَ ال �ُ   هُ نَّ كِ ، لَ �عَ مِ جَ الْ 

.  دٍ حَ أَ   خالصِ لِ   مانٌ َض   دُ وجَ ا، ال یُ نَ هُ   نْ كِ . لَ ضِ �عْ الْ   خالَص   نُ مَ ْض �َ   وَ هْ ، فَ ةٍ َص رْ فُ   دِ رَّ جَ مُ   نْ مِ   رَ ثَ كْ أَ   هللاُ   مُ دِّ قَ ا، �ُ نَ هُ   نْ كِ لَ 
  هللاِ  ِمنَ  هِ فِ قِ وْ مَ وَ  طِ اقِ السَّ  سانِ نْ اإلِ  نِ عَ  يِّ تابِ كِ الْ  يِ أْ الرَّ  عَ نا مَ لْ امَ عَ تَ  نْ ، إِ نُ مَ ْض ا �َ ذَ هَ  ًقا أنَّ ى الحِ رَ نَ ، سَ ةِ �قَ قِ حَ ي الْ فِ وَ 
 . دٌ حَ أَ   َ�خُلَص الَّ أَ  نُ مَ ْض �َ ، سَ لِّ ى األقَ لَ ي عَ یِ أْ ي رَ ذا فِ هَ ، فَ ةٍ �َّ دِّ جِ �ِ  هِ تِ مَ عْ نِ  نْ مِ وَ 
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  ةً مَ عْ نِ   مُ دِّ قَ ه ال �ُ أنَّ   وَ هُ   يِّ ینِ طِ سْ وغُ األُ   وِ أَ   َلحِ ْص مُ الْ   يِ أْ الرَّ   دَّ ِض   ةِ �َّ �سِ ئِ الرَّ   راضاتِ تِ االعْ   دَ أحَ   نَّ ى أَ لَ نا إِ هُ   ولَ ُص وُ الْ   لُ أحاوِ 
 كُ رَ تْ یُ   مَّ "، ثُ مْ تُ دْ رَ أَ   نْ إِ   وهُ تارُ ، اخْ یبُ لِ الصَّ   وَ ا هُ ذَ ًنا، هَ سَ : "حَ طْ قَ فَ   ولُ قُ ال �َ   ا�ُ ! فَ یرٍ ثِ كَ �ِ   ةً مَ عْ نِ   رُ ثَ كْ أَ   هُ نَّ أَ   ینِ ي حِ ، فِ ةً �َ افِ كَ 
  مْ هُ ودَ قُ �َ خطا�ا، لِ الْ وَ   نوبِ الذُّ �ِ   واتِ مْ األَ   رِ شَ �َ ي الْ فِ   لُ مَ عْ �َ   ُس دُ قُ الْ   وحُ الرُّ . وَ �حِ سِ مَ الْ   لَ مَ عَ   بِّقُ طَ �ُ   هللاَ   نَّ كِ . لَ مْ هِ سِ فُ نْ ألَ   رُ شَ �َ الْ 
:  ٥٣(إشع�اء  عَ �َ شْ �َ وَ  هِ سِ فْ نَ  بِ عَ تَ  نْ مِ  �حُ سِ مَ ى الْ رَ یَ  نْ أَ  لْ �اًء، بَ هَ  �حِ سِ مَ الْ  تُ وْ مَ  �عَ ِض  �َ الَّ أَ  نَ مَ ْض �َ ، وَ �مانِ لى اإلِ إِ 

   .)٣٧:  ٦(یوحنا  أناًسا نَ االبْ  ى هللاَ طَ عْ أَ  اآلبَ  ، هللاَ هللاَ  نَّ إِ  ُس دَّ قَ مُ الْ  تابُ كِ الْ  ولُ قُ �َ  .)١١

 ؟ �عِ مِ جَ لْ لِ  ةٌ فرَص 

 . َص لُ خْ �َ   نْ أَ  نُ كِ مْ �ُ  یلِ جِ نْ اإلِ �ِ   نُ مِ ؤْ یُ   نْ مَ  لُّ . �ُ �عِ مِ جَ لْ لِ   ةٌ تاحَ مُ  ةُ َص رْ فُ ، الْ لِّ قَ ى األَ لَ ��ا عَ رِ ظَ نَ   – �ارِ خَ ا الْ ذَ ي هَ فِ  نْ ذَ إِ 

.  ةُ َص رْ فُ الْ  مِ هِ یْ دَ لَ  ْت سَ �ْ لَ  ةِ �قَ قِ حَ ي الْ فِ ، وَ طُّ قَ  یلَ جِ نْ وا اإلِ عُ مَ سْ �َ  مْ لَ  ینَ ذِ الَّ  رِ شَ �َ الْ  نَ مِ  ینُ مالیِ الْ وَ  ینُ الیِ مَ الْ  ناكَ ، هُ نْ كِ لَ وَ 
 نْ مِ  َض عْ �َ الْ  يْ ؛ أَ ةُ َص رْ فُ الْ  مِ هِ یْ دَ لَ  َض عْ �َ الْ  نَّ إِ  وَ هُ  هُ قولَ نَ  أنْ  نُ كِ مْ ذي �ُ الَّ  وحیدُ الْ  ءُ يْ الشَّ ، وَ ةُ یدَ حِ وَ الْ  ةُ �َّ �قِ قِ حَ الْ  ةُ َص رْ فُ الْ 
  هِ �ْ دَ لَ  لِّ قَ ى األَ لَ عَ  یلَ جِ نْ اإلِ  عُ مَ سْ �َ  نْ مَ  لَّ �ُ  نَّ إِ  ةُ جَّ حُ الْ  هِ ذِ هَ  قولُ ، تَ نْ ذَ . إِ خالصِ الْ  ةُ َص رْ فُ  مْ هِ یْ دَ ًقا لَ ا�ِ سَ  ینَ عیَّنِ مُ الْ  رِ یْ غَ 
 . الصِ خَ الْ  ةُ َص رْ فُ 

  ؟ هلْ یلَ جِ نْ اإلِ  عُ مَ سْ �َ  هُ لَّ �ُ  مَ عالَ الْ  لَ عَ جْ �َ  أنْ  رُ دِ قْ �َ  �انَ  لْ . هَ یلَ جِ نْ اإلِ  مِ عالَ الْ  لُّ �ُ  عَ مَ سْ �َ  نْ ى أَ لَ عَ  هللاُ  صِ رِ حْ �َ  مْ لَ  نْ كِ لَ 
،  ةٌ لَ كِ شْ نا مُ ى أمامَ قَ �ْ ا تَ ذَ هَ لِ ذا. وَ هَ  لْ عَ فْ �َ  مْ لَ  هُ نَّ كِ ، لَ مْ عَ ؟ نَ ادَ أرَ  نْ إِ  بِ حُ ى السُّ لَ عَ  ةَ الَ سَ الرِّ  َش قُ نْ یَ  نْ أَ  �عُ طِ تَ سْ �َ  هللاُ  كانَ 

  هِ �ْ لَ عَ   رٌ قادِ   هُ نَّ أَ   رُ وَّ َص تَ ما نَ   لَّ �ُ   لُ عَ فْ ال �َ   وَ ، هُ رِّهِ بِ   ودِ دُ حُ   لَ داخِ . فَ هِ �ْ لَ عَ   رٌ ادِ قَ   هُ نَّ أَ   رُ وَّ َص تَ ما نَ   لَّ �ُ   لُ عَ فْ ال �َ   هللاَ   ي أنَّ هْ وَ 
 . مِ الَ عَ الْ  الَص خَ  نَ مَ ْض �َ لِ 

  َس �ْ لَ  هُ أنَّ  فُ رِ أعْ ي. وَ لِ  حُ اِض وَ الْ  رُ دْ قَ الْ  وَ ا هُ ذَ ا. هَ ذَ هَ  لُ عَ فْ ه ال �َ أنَّ  فُ رِ عْ . أَ ةٍ رَ كْ ى فِ نَ دْ يَّ أَ دَ لَ  ْت سَ �ْ . لَ فُ رِ لماذا؟ ال أعْ 
 .  لِ عْ فِ الْ �ِ  َض عْ �َ الْ  لُِّص خَ �ُ  هللاَ  نَّ أَ  فُ رِ عْ أَ ًدا. وَ حَ أَ  لَِّص خَ �ُ  نْ أَ �ِ  َزمٍ لْ مُ  رُ یْ غَ  هللاَ  نَّ أَ  فُ رِ عْ أَ . وَ انٍ رَ وَ دَ  لُّ ظِ  هُ دَ نْ عِ 

 :لُ دْ عَ -الالَّ ، وَ مُ لْ الظُّ وَ ، العدلُ 

  هللاُ  كِّرُ ذَ یُ  ثُ یْ ًقا، حَ الحِ  عُّنٍ مَ تَ  رِ ثَ كْ أَ �ِ  هُ لُ ناوَ تَ نَ . سَ ةِ �َّ هِ لَ اإلِ  ةِ �ادَ السِّ  نِ عَ  مٍّ هِ مُ  أٍ دَ بْ مَ �ِ  هُ �َ عْ شَ  رُ كِّ ذَ یُ  وَ هْ ، وَ هللاُ  وَ هُ  هللاَ  نَّ كِ لَ 
 . ةِ حمَ الرَّ �ِ   هللاُ   ینُ دِ ال یَ   .)١٥:  ٩(روم�ة    ي: "َوَأْرَحُم َمْن َأْرَحُم"هِ لَ اإلِ   قِّهِ حَ ، �ِ َس ولُ بُ   ةِ طَ اسِ وَ بِ   ةَ �سَ كنِ ًقا الْ الحِ   مَّ ى، ثُ وسَ مُ 

  ینَ لَِّص خَ مُ الْ –مِ عالَ ي الْ فِ   رِ شَ �َ الْ   نَ مِ   نِ یْ تَ وعَ مُ جْ نا مَ یْ دَ لَ   نَّ أَ   مَ هَ فْ نَ   نْ نا أَ یْ لَ عَ ، فَ طْ قَ فَ   َض عْ �َ الْ   ُص لِّ خَ �ُ   هللاُ   ، إذا �انَ نْ ذَ �ًعا إِ رِ سَ 
 . ى هللاِ لَ عَ  مرُّدٍ ي تَ فِ  مْ هُ وا وَ طُ قَ سَ  مْ لُّهُ . �ُ اةٍ طَ خُ  ةِ وعَ مُ جْ مَ  نْ مِ  ءٌ زْ جُ   مْ هُ �عُ مِ . جَ ینَ لَِّص خَ مُ الْ  رَ یْ غَ وَ 
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،  �مِ سِ قْ هذا التَّ   بَ سَ ذا، حَ هَ �ِ . وَ ةِ �َّ قِ �َ الْ   نِ عَ   ُبرُ ، وَ�عْ مْ یهِ دِ فْ �َ ، وَ َض عْ �َ الْ   هِ تِ س�ادَ �ِ   تارُ خْ ، �َ يِّ ینِ طِ سْ وغُ األُ   يِ أْ الرَّ   بِ سَ حَ ، �ِ هللاُ 
 .  َلمُ ُ�ظْ  دَ حَ ؟ ال أَ َلمُ ُ�ظْ  نْ ًال. مَ دْ ؟ عَ ةُ وعَ مُ جْ مَ الْ  هِ ذِ هَ  ذُ خُ أْ ا تَ اذَ مَ ، وَ ةً مَ حْ رَ  ةٌ وعَ مُ جْ مَ  ذُ خُ أْ تَ 

  ةِ رَ ائِ دَ   جُ ارِ ا خَ مَ الهُ ًدا. �ِ احِ ا وَ سَ �ْ لَ   ةَ مَ حْ الرَّ وَ   مَ لْ الظُّ   نَّ كِ . لَ لَ دْ ًضا ال عَ �ْ أَ   مُ لْ الظُّ ، وَ لَ دْ ال عَ   ةُ مَ حْ ًال. الرَّ دْ عَ   ْت سَ �ْ لَ   ةُ مَ حْ الرَّ 
 . مُ لْ الظُّ وَ  ةُ مَ حْ الرَّ  –   عانِ وْ نَ  لُ دْ عَ -الالَّ ، وَ لُ دُ عْ -نا الالَّ هُ ، وَ لُ دْ عَ نا الْ . هُ لِ دْ عَ الْ 

؟  رٌّ شَ  مْ أَ  ةٌ �َّ طِ خَ  مُ لْ الظُّ  لِ ماًما. هَ تَ  رٌ یْ خَ  يَ ؟ ال، هِ رٌّ شَ  مْ أ ةٌ �َّ طِ خَ  ةُ مَ حْ الرَّ  لِ . هَ ةُ مَ حْ الرَّ  يَ هِ  لِ دْ عَ -الالَّ  رِ وَ ُص  دُ حَ أَ 
 . رٌّ شَ  مُ لْ الظُّ ، وَ ةٌ �َّ طِ خَ  مُ لْ . الظُّ لِ دْ عَ لْ هاٌك لِ تِ انْ  مُ لْ ، الظُّ مْ عَ نَ 

،  ةٍ وعَ مُ جْ ي مَ فِ  لُ دِ عْ �َ  هللاَ  نَّ كِ . لَ هِ تِ زاهَ نَ بِ  بَ العَ تَ  دْ قَ  ونُ كُ �َ ، سَ ةَ وعَ مُ جْ مَ الْ  هِ ذِ هَ  مَ لَ ظَ ، وَ ةَ وعَ مُ جْ مَ الْ  هِ ذِ هَ  هللاُ  مَ حِ رَ  فإنْ 
 .  هللاِ  نَ مِ  مٍ لْ ظُ  ةَ �َّ حِ َض  �انَ  طُّ قَ  دَ حَ ى. ال أَ رَ خْ أُ  مُ حَ رْ �َ وَ 

 ا.ذَ هَ  لِّ ي �ُ فِ  سانِ نْ اإلِ  ةِ ادَ رَ إِ  رِ وْ دَ  نْ عَ  ثُ دَّ حَ تَ نَ ، سَ ةِ �َ الِ نا التَّ تِ رَ حاَض ي مُ فِ نا، وَ هُ  فُ قَّ وَ تَ أَ ًنا، سَ سَ حَ 

 

 .St(رو دْ أنْ  �سِ القدِّ  �ن�سةِ  عاةِ رُ  أحدَ  یر، و�انَ ونِ �جُ لِ  ماتِ دَ خَ  ةِ ئَ هیْ  ُس سِّ ؤَ مُ  وَ ول هُ رُ ي. سبْ . سِ الد�تور أرْ 

Andrews Chapel ( َالح ْص لإلِ  سِ دَّ قَ مُ الْ  الكتابِ  ةِ �َّ لِّ لكُ  رئ�سٍ  لَ أوَّ  �دا، �ما �انَ ورِ فلُ  سانفورد بوال�ةِ  ةِ في مدین  
)Reformation Bible College( َیُّون تِ ا الهوُ لُّنَ كُ في َذِلَك "ا مَ ، �ِ تابٍ �ِ  ةِ مائَ  نْ مِ  رِ ثَ أكْ  َألَّفَ  وَ هْ . و ")Everyone’s 

A Theologian(. 

 

 .   ل�جونیر عِ قِ وْ في مَ  في األصلِ  هذه المحاضرةِ  نشرُ   مَّ تَ 
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