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 هللاِ  نَ مِ   مختارٌ 
 ؟ةِ ادَ رَ اإلِ   ةُ �َّ رِّ حُ  يَ : ما هِ ٣المحاضرة 

 ول رُ أر. سي. سبْ 

ًنا  �ائِ  ونَ أكُ  ى أنْ نَ عْ ؟ ما مَ ةٍ رَّ حُ  ةٍ ادَ إرَ  الكُ تِ ى امْ نَ عْ ". ما مَ ةِ رادَ اإلِ  ةِ �َّ رِّ "حُ  یرِ بِ عْ تَ بِ  هُ دُ ِص قْ ى ما نَ لَ ا إِ نَ �اهِ تِ انْ  �هَ جِ وْ تَ  �دُ أرِ 
ي  فِ  ةٌ رَ شِ تَ نْ ، مُ ةِ رادَ اإلِ  ةِ �َّ رِّ ى حُ نَ عْ مَ  نْ عَ  ةٌ فَ لِ ختَ مُ  آراءُ  ًال، هناكَ وَّ ؟ أَ هللاِ  ةِ �ادَ سِ  تَ حْ یًَّرا تَ خَ لوًقا مُ خْ مَ  وْ ا، أَ �� القِ خْ ر�ا أَ حُ 
 . ةِ فَ لِ تَ خْ مُ الْ  اآلراءِ  هِ ذِ ى هَ لَ عَ  فَ رَّ عَ تَ نَ   نْ أَ  مِّ هِ مُ الْ  نَ مِ  هُ أنَّ  دُ قِ تَ عْ نا، وأَ عِ مَ تَ جْ مُ 

 : يٌّ قائِ لْ تِ  اخت�ارٌ 

�هِ سَ أُ سَ   لُ وَّ األَ   يُ أْ الرَّ  ي  نِ فُ سِ ؤْ �ُ نا. وَ تِ قافَ ي ثَ شاًرا فِ تِ انْ   رَ ثَ كْ األَ   هُ رُ بِ تَ عْ ذي أَ ، الَّ ةِ رادَ اإلِ   ةِ �َّ رِّ حُ   نْ " عَ يِّ سانِ نْ اإلِ   بِ هَ ذْ مَ "الْ   يَ أْ رَ   مِّ
 ًضا. �ْ ها أَ جَ ارِ ا خَ مَ ، �َ ةِ �سَ نِ كَ الْ  لَ شاًرا داخِ تِ انْ  رُ ثَ كْ ي، األَ یِ أْ ي رَ ، فِ هُ نَّ إِ  ولَ قُ أَ  نْ أَ 

  ةٍ دَ مِ تَ عْ مُ   وْ أَ   ةٍ وطَ رُ شْ مَ   رُ یْ نا غَ �اراتِ تِ اخْ   أنَّ   ا، أيْ �� قائِ لْ تِ   �ارِ تِ ى االخْ لَ عَ   ةُ رَ دِ قْ مَ ها الْ نَّ أَ �ِ   ةِ رادَ اإلِ   ةُ �َّ رِّ حُ   ، ُتعرَّفُ يِ أْ ا الرَّ ذَ ي هَ فِ 
  قٌ ابِ سَ  يْ أَ –قٌ ابِ سَ  ءَ يْ ال شَ ً�ا، وَ ائِ قَ لْ تِ  تارُ خْ نا نَ نَّ ى: إِ رَ خْ أُ  ةً رَّ هذا مَ  قولُ أَ . سَ ةٍ �َ غْ رَ  وْ ، أَ لٍ یْ مَ  وْ ، أَ قٍ بَ سْ مُ  مٍ ُحكْ  يِّ ى أَ لَ عَ 
دُ �ُ –�ارِ تِ الخْ لِ   اءِ قَ لْ تِ   نْ مِ   لِ عْ فِ الْ �ِ   �ارُ تِ االخْ   ثُ دُ حْ �َ   نْ كِ ، لَ قٌ بَ سْ مُ   ًال یْ مَ   وْ ، أَ ةٌ قَ �َ سْ مُ   ةً �َ غْ رَ   وْ ، أَ قٌ بَ سْ مُ   مَ كْ ، ال حُ �ارَ تِ االخْ   حدِّ
 .صِ خْ الشَّ  نَ مِ  يٍّ لقائِ تِ   علٍ فِ ، �َ هِ سِ فْ نَ 

 وْ ، أَ ةٌ �َّ وتِ الهُ  ةٌ لَ كِ شْ ى مُ ولَ . األُ ةِ ادَ رَ اإلِ  ةِ �َّ رِّ حُ لِ  �فِ رِ عْ ا التَّ ذَ هَ  عَ مَ  نِ یْ تَ یرَ طِ خَ  نِ یْ تَ لَ كِ شْ مُ  هُ واجِ ، نُ ینَ یِّ �حِ سِ نا مَ تِ فَ ِص �ِ هنا وَ 
ى  لَ عَ  كِّزُ رَ تُ �لَّها سَ  ةَ رَ حاَض مُ الْ  نَّ ، ألَ التٍ كِ شْ مُ  الثَ ثَ  هُ واجِ نا نُ نَّ إِ  قولَ أَ  أنْ  دَّ . ال بُ ةٌ �َّ قِ طِ نْ مَ  ةٌ لَ كِ شْ مُ  ةُ �َ انِ الثَّ ، وَ ةٌ �َّ القِ خْ أَ 
 . نِ یْ تَ لَ كِ شْ مُ  حالِ ى في الْ رَ ، نَ ةِ دا�َ بِ في الْ  نْ كِ . لَ ةِ ثَ الِ الثَّ  ةِ لَ كِ شْ مُ الْ 

 : ةٍ �َّ القِ خْ أَ  ةٍ داللَ  بدونِ 

– �قةٍ سْ مُ  و رغ�ةٍ ، أَ قٍ بَ سْ مُ  لٍ یْ مَ  أيِّ  ً�ا، دونَ قائِ لْ تِ  تارُ خْ ا نَ نَّ �ُ  نْ إِ . فَ ةٌ �َّ القِ خْ أَ  وْ أَ  ةٌ �َّ وتِ ى، �ما قلُت، الهُ ولَ األُ  ةُ لَ كِ شْ مُ الْ 
 ��ا.  قائِ لْ تِ  ثُ دُ حْ �َ   وَ هُ  لْ . بَ �ارِ تِ الخْ لِ  عٌ دافِ  دُ وجَ . ال یُ �ارِ تِ لهذا االخْ  بٌ بَ سَ  دُ ه ال یوجَ إنَّ  نْ ذَ إِ  نا نقولُ نَّ فإِ 

؟   ةٍ �َّ القِ أخْ  ةٍ داللَ  يُّ أَ  لِ عْ فِ لهذا الْ  تكونُ  فَ ��ْ  ةَ لَ كِ شْ مُ  رِ وْ على الفَ  هُ واجِ نا نُ ذا، فإنَّ هكَ  ثُ دُ حْ تَ  ت�اراتُ االخْ  تِ �انَ  و�نْ 
 . قرارِ الْ  خاذِ اتِّ  دَ نْ نا عِ دِ ْص قَ �ِ  لْ ، بَ هُ ارُ تَ خْ ما نَ �ِ  طْ قَ فَ  َس �ْ نا لَ �اراتِ تِ ي اخْ فِ  ُس دَّ قَ مُ الْ  كتابُ الْ  مُّ تَ هْ ًال، یَ ثَ مَ 

  نْ وا عَ ابُ ، وتَ واتٍ نَ سَ  ةِ دَّ عِ  دَ �عْ  ةً �َ ثانِ  هِ تِ وَ خْ إِ  عَ مَ  فُ یوسُ  عَ مَ تَ اجْ  ینَ ًدا. فحِ بْ عَ  هُ لَ  فَ وسُ یُ  ةِ وَ خْ إِ  عِ �ْ بَ  ةَ صَّ وا قِ كَّرُ ذَ ثًال، تَ مَ 
  : "َأْنُتْم َقَصْدُتْم ِلي َشر�ا، َأمَّا ُهللا َفَقَصَد ِ�ِه َخْیًرا" ، قالَ مْ هُ حَ سامَ وَ  مْ هُ لَ بِ قَ  أنْ  دَ عْ ؟ �َ هِ تِ وَ خْ إلِ  فُ یوسُ  ، ماذا قالَ مْ هِ تِ یَّ طِ خَ 
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  تارَ . واخْ فَ وسُ یُ لِ  صابِ مُ بهذا الْ  حَ �سمَ  ، أنْ ، على األقلِّ هللاُ  ًئا. اختارَ یْ شَ  هللاُ  ، اختارَ نْ إذَ  .)٢٠: ٥٠(تكو�ن 
  عَ دافِ  ذا، لكنَّ بهَ  هِ ماحِ أ�ًضا قراًرا �سَ  هللاُ  خذَ �ًرا. اتَّ رِّ شِ  في هذا االخت�ارِ  مْ هُ لُ یْ مَ  . �انَ فَ وسُ یُ وا هذا بِ لُ عَ فْ �َ  أنْ  هُ تُ وَ خْ إِ 

ًسا تَ قَ مُ ا وَ �ار�   هذا، �انَ  نْ مِ  هُ دَ ْص قَ  ، أوْ هللاِ   اًما.  مَ د�

ًضا  �ْ أَ   ُص حَ فْ �َ   نْ كِ )، لَ لَ عْ فِ (الْ   يَّ جِ خارِ الْ   لَ مَ عَ الْ   طْ قَ فَ   ُص حَ فْ ال �َ   وَ ًال، هُ ثَ ، مَ حٍ صالِ   لٍ مَ عَ   أليِّ   هللاِ   صِ حْ فَ   دَ نْ ذا، عِ وهكَ 
  وْ ، لَ دُ قاِص مَ  ناكَ هُ  نْ كُ تَ  مْ لَ  وْ لَ ، وَ ةٌ �َّ لِ داخِ  عُ وافِ دَ  هناكَ  نْ كُ تَ  مْ لَ  وْ ، لَ نْ كِ . لَ لِ مَ عَ الْ  راءَ وَ  دَ ْص قَ ، الْ يَّ لِ اخِ الدَّ  عَ افِ ماذا؟ الدَّ 

  ثُ دُ حْ �َ   وَ هْ ؟ فَ ةٌ �َّ القِ خْ أَ   ةٌ اللَ دَ   لِ عْ فِ لْ لِ   كونَ تَ   نْ أَ   نُ كِ مْ �ُ   فَ �ْ كَ ، فَ يِّ فِ سَ لْ فَ الْ   حِ لَ طَ ْص مُ الْ   بِ سَ حَ ، �ِ يٌّ عِ واقِ   دٌ ْص قَ   ناكَ هُ   نْ كُ �َ   مْ لَ 
 ا.ذَ كَ هَ 

 ��ا:قِ طِ نْ مَ  یلٌ حِ ستَ مُ 

  لْ هَ   وَ هُ   طْ قَ فَ   رُ مْ األَ   َس �ْ ، لَ �ارِ تِ االخْ   نَ مِ   عِ وْ هذا النَّ   لِ ثْ مِ   ةٍ حق�قَ   لِ ساؤُ تَ   نْ نا عَ تِ جابَ ي إِ فِ   قُ مَ عْ األَ   ةُ شكلَ مُ الْ   لُ ثَّ مَ تَ تَ   نْ لكِ 
 ًئا؟  یْ شَ   تارَ خْ �َ   نْ أَ   بٍ بَ سَ   وْ ، أَ ةٍ قَ ا�ِ سَ   ةٍ �َ غْ رَ   وْ ، أَ لٍ یْ مَ   ونَ ، دُ وقٍ لُ خْ مَ   أليِّ   نُ كِ مْ �ُ   لْ هَ   لْ ال، بَ   ا أمْ �� القِ خْ أَ   �ارُ تِ االخْ   س�كونُ 

 كَ لِ ذَ  أنَّ  وَ نا هُ هُ  ابُ ذَّ جَ الْ  ءُ يْ الشَّ فَ –ةٍ �َ غْ رَ  وْ أَ  قٍ سابِ  لٍ یْ مَ  يُّ يَّ أَ دَ لَ  نْ كُ �َ  مْ لَ  وْ . لَ ةِ لَ ثِ مْ األَ  ضِ عْ �َ  اللِ خِ  نْ هذا مِ  مُ هَ فْ نَ سَ 
. ةٌ دَ ایِ حَ مُ   لْ . بَ رِّ ى الشَّ لَ إِ   وْ أَ   رِ یْ خَ ى الْ لَ إِ   یلُ مِ ال تَ . وَ ینِ مِ �َ ى الْ لَ إِ   وْ أَ   �سارِ إلى الْ   یلُ مِ ال تَ   يَ هْ . فَ ةٌ دَ حایِ ي مُ تِ إرادَ   ي أنَّ نِ عْ �َ 

 .  قٌ سابِ  لٌ یْ مَ  دُ ال یوجَ 

  لْ هَ  تارَ خْ تَ  نْ أَ  عْ طِ تَ سْ تَ  مْ لَ ها، وَ تِ لَ حْ رِ  ناءَ أثْ  قٍ رُ طُ  قِ رَ تَ فْ ى مُ لَ إِ  ْت لَ َص وَ  ینَ "، حِ بِ جائِ عَ الْ  الدِ ي بِ فِ  ِلْس "أَ  ةَ صَّ قِ  كَّرُ ذَ تَ أَ 
: "أيَّ ةَ طَّ قِ الْ  تِ لَ أَ سَ ها، فَ لَ  مُ سِ تَ بْ ، تَ ةِ رَ جَ الشَّ ي فِ  ةً طَّ قِ  ْت أَ ، رَ قُ وْ ى فَ لَ إِ  ْت رَ ظَ نَ  ینَ حِ ین. وَ مِ �َ الْ  مِ أَ  سارِ �َ الْ  جاهَ اتِّ  كُ لُ سْ تَ 

 ".  مّ هُ ال یَ  نْ لها؟ "إذَ  ْت " فماذا قالَ فُ رِ ها: "ال أعْ تْ جابَ ؟" أَ كِ تِ هَ جْ على وُ  دُ : "هذا �عتمِ ةُ طَّ قِ ها الْ تْ ؟" أجابَ ارُ تَ خْ أَ  �قٍ رِ طَ 

  وِ أَ  سارِ �َ الْ  جاهَ اتِّ  تَ كْ لَ سَ  نْ إِ  قُ رْ فَ ما الْ ما، فَ  كانٍ ى مَ لَ إِ  هابِ ي الذَّ فِ  ةٌ �َ غْ رَ  ، أوْ ةٌ طَّ خِ  وْ ، أَ دٌ ْص قَ  كَ �ْ دَ لَ  نْ كُ �َ  مْ لَ  وْ لَ 
ي  ، فِ نْ كِ ". لَ ینِ مِ �َ الْ  وِ ، أَ سارِ �َ الْ  جاهَ اتِّ  كَ لُ سْ تَ  نْ أَ  نُ كِ مْ . �ُ نِ ا�ارَ خِ  ى أِلس اآلنَ دَ : "لَ كِّرُ فَ ى هذا، نُ رَ نَ  ؟ حینَ ینِ مِ �َ الْ 
 وْ ، أَ ْت أتَ   ثُ یْ حَ   نْ مِ   ودَ عُ تَ وَ   فَّ تَ لْ تَ   وْ ، أَ ینِ مِ �َ الْ   جاهَ اتِّ   وِ ، أَ سارِ �َ الْ   جاهَ اتِّ   كَ لُ سْ تَ   نْ أَ   نُ كِ مْ . �ُ اتٍ �ارَ خَ   ةُ عَ �َ رْ ها أَ یْ دَ لَ   ةِ �قَ قِ حَ الْ 
 ها.  ونِ كُ ي سُ فِ  موتَ ى تَ تَّ حَ   ناكَ هُ   فُ قِ . تَ ارٌ �َ ًضا خِ ا أ�ْ ذَ هَ ًئا، وَ یْ شَ  لُ عَ فْ وال تَ  ناكَ هُ  فَ قِ تَ 

  وْ أَ  بٌ بَ ها سَ یْ دَ لَ  نْ كُ �َ  مْ لَ  وْ ؟" لَ ةِ عَ �َ رْ األَ  �اراتِ خَ الْ  نَ أ��ا مِ  تارُ خْ تَ  دْ ماذا قَ : "لِ وَ هُ  ؤالُ السُّ . فَ اتٍ �ارَ خَ  ةُ عَ �َ رْ ها أَ یْ دَ ، لَ نْ ذَ إِ 
لَ فَ تُ  نْ وها أَ عُ دْ ما یَ  ناكَ هُ  نْ كُ �َ  مْ لَ  وْ ؟ لَ ثُ دُ حْ �َ تماًما، فماذا سَ  ةً دَ حایِ ا مُ هَ تُ رادَ إِ  ْت و �انَ لْ ، وَ �ارِ تِ االخْ  وراءَ  لٌ یْ مَ    ضِّ
 .  ةً نَ اكِ سَ   فُ قِ تَ ًئا، سَ یْ شَ  ارَ تَ خْ تَ  نْ ؟ لَ تارُ خْ تَ ا سَ ماذَ ، فَ ةِ دَ وْ عَ ى الْ لَ عَ  وفَ قُ وُ الْ  وِ ، أَ ینِ مِ �َ ى الْ لَ عَ  سارَ �َ الْ 
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  ونَ دُ وَ   ةٍ عَ �َّ قُ   ونَ دُ   بٍ نَ رْ أَ   هورِ ظُ   نْ عَ   ةُ �مَ دِ قَ ها الْ اتُ ذَ   ةُ لَ كِ شْ مُ الْ   يَ هِ   ةِ �َّ رِّ حُ الْ   نِ عَ   يِّ سانِ نْ اإلِ   بِ هَ ذْ مَ الْ   يِ أْ رَ   عَ نا مَ تُ لَ كِ شْ ، مُ نْ ذَ إِ 
  ةً �جَ تِ نَ   ونُ كُ �َ ��ا. سَ قِ طِ نْ مَ   یلٌ حِ تَ سْ مُ   يُّ قائِ لْ التِّ   �ارُ تِ ، االخْ رَ ى آخَ نَ عْ مَ . �ِ بٍ بَ سَ   ونَ دُ   ةٌ �جَ تِ نَ ، وَ مِ دَ عَ الْ   نَ مِ   شيءٌ   . أيْ رٍ ساحِ 

 .بٍ بَ سَ  ونَ دُ 

  نْ مِ  �ادٍ ي حِ فِ  طُ اقِ السَّ  سانُ نْ اإلِ  ، ال ُ�عتَبرُ يِّ �حِ سِ مَ الْ  يِ أْ الرَّ  بِ سَ حَ �ِ  يْ ، أَ يِّ تابِ كِ الْ  ورِ ظُ نْ مَ الْ  نَ مِ  هُ نَّ ، إِ �فُ ِض أُ  إ�جازٍ �ِ 
.  هللاِ  ورِ مُ أُ  نْ یًدا عَ عِ ، �َ رِّ الشَّ  وَ حْ نَ  وَ هُ  لُ یْ مَ ذا الْ هَ ، وَ لٌ یْ مَ ، وَ زٌ یُّ حَ تَ  هِ �ْ دَ لَ ، وَ قٌ بَ سْ مُ  مٌ كْ حُ  هِ �ْ دَ لَ  لْ . بَ هللاِ  ورِ أمُ  ةِ هَ جِ 
 .ةِ رادَ اإلِ  ةِ �َّ رِّ حُ  نْ عَ   ةَ �َّ �حِ سِ مَ الْ  ةَ فَ لِ تَ خْ مُ الْ  اآلراءَ  ُض رِ عْ تَ سْ نَ  نُ حْ نَ ، وَ �جازٍ إِ �ِ  ثُ دَّ حَ تَ أَ سَ 

 :لِ قْ عَ الْ  اخت�ارُ 

 ز. دْ وارْ دْ وناثان إِ ، جُ �كيٍّ رِ مْ أَ   يٍّ وتِ الهُ   مِ ظَ عْ " ألَ ةِ رادَ اإلِ   ةُ �َّ رِّ "حُ   وَ هُ   موضوعِ هذا الْ   نْ عَ   تابٍ �ِ   لَ َض فْ أَ   ��ا أنَّ ِص خْ شَ   دُ قِ تَ عْ أَ 

تَ ي َص تِ ، الَّ ةِ �َّ انِ �طَ رِ بَ الْ  ةِ وعَ سُ وْ مَ الْ  نَ مِ  هُ نَّ كِ ي، لَ راعِ تِ اخْ  نِ مِ  َس �ْ " لَ يٍّ �كِ رِ مْ أَ  يٍّ وتِ الهُ  مُ ظَ عْ "أَ  بُ قَ ا اللَّ ذَ ، هَ ةِ �َ ناسَ مُ الْ (�ِ    ْت وَّ
" ةِ ادَ رَ اإلِ  ةَ �َّ رِّ "حُ  هُ �تا�َ  نَّ أَ  دُ قِ تَ عْ أَ ، وَ ةُ دَ حِ تَّ مُ الْ  ال�اتُ وِ الْ  هُ تْ جَ تَ نْ أَ  يٍّ �مِ كادِ أَ  لٍ قْ عَ  مَ ظَ عْ أَ  هِ تِ فَ ِص ز �ِ دْ وارْ دْ إِ  وناثانْ جُ  حِ صالِ لِ 
  نْ ر عَ وثَ ن لُ تِ مارْ لِ  یرُ هِ الشَّ  تابُ كِ ًضا الْ ، أ�ْ أكیدِ التَّ ). �ِ كِ ائِ الشَّ  وعِ ُض وْ مَ ا الْ ذَ هَ  نْ عَ  ُتهُ أْ رَ قَ  یلٍ لِ حْ تَ وَ  ةٍ راسَ دِ  لُ َض فْ أَ  وَ هُ 
 . هُ تُ راءَ قِ  ینَ یِّ �حِ سِ مَ ى الْ لَ عَ ا، وَ د� جِ  مٌّ هِ " مُ ةِ رادَ اإلِ  ةِ �َّ ودِ بُ "عُ 

  ولُ قُ �َ   وَ هْ ". فَ لِ قْ عَ الْ   �ارِ تِ ي اخْ فِ   ةِ رادَ اإلِ   ةُ �َّ رِّ حِ   وْ أَ   ةُ �َّ رِّ حُ الْ   نُ مُ كْ : "تَ ةِ رادَ اإلِ   ةِ �َّ رِّ حُ ز لِ دْ وارْ دْ إِ   �فِ رِ عْ ى تَ لَ إِ   اآلنَ   رِ ظُ نْ نَ لِ   نْ كِ لَ 
ى لَ عَ  لِ قْ عَ الْ  ةِ قَ وافَ مُ  ونَ دُ  ةً �َّ القِ خْ أَ  راراتٍ قَ  ذُ خِ تَّ ا نَ نَ سْ ما. لَ هُ لُ ْص فَ  نُ كِ مْ ال �ُ  نْ كِ ، لَ ةِ رادَ اإلِ وَ  لِ قْ عَ ن الْ یْ بَ  رِّقُ فَ نُ  لِ عْ فِ الْ نا �ِ نَّ إِ 

 .  �ارِ تِ االخْ 

  لِ قْ عَ الْ   نَ ًال مِ خُّ دَ تَ   بُ لَّ طَ تَ تَ   ةَ �َّ القِ خْ األَ   �اراتِ تِ االخْ   نَّ : إِ یرِ مِ الضَّ   نِ عَ   يِّ تابِ كِ الْ   ومِ هُ فْ مَ الْ �ِ   ةِ لَ الصِّ   ةِ �قَ ثِ وَ   بِ وانِ جَ الْ   نَ ا مِ ذَ هَ 
لُت وَ فَ  نْ �ِ ، وَ �اراتِ خَ الْ  َض عْ �َ  كُ رِ دْ ي أُ نِ نَّ أَ  ها. أيْ خاذِ التِّ   خاذِ اتِّ  لَ بْ ، قَ �َّةٌ لِ َض فْ أَ  يَّ دَ لَ  ْت �انَ  يْ ، أَ رِ ى اآلخَ لَ ًدا عَ احِ ضَّ
 ا. �� القِ خْ أَ  قرارُ ا الْ ذَ هَ   كونَ ى �َ تَّ ، حَ �اراتَ خَ الْ  َض عْ ي �َ عِ ي أَ نِ أنَّ  دَّ ال بُ فَ  ،رارِ قَ الْ 

ى لَ إِ  ةُ رادَ اإلِ  یلُ مِ ، تَ ولٌ بُ قْ مَ  هُ نَّ أَ �ِ  لُ قْ عَ الْ  ُكمُ ما َ�حْ . فَ هِ �ِ  ةً نَ رِ تَ قْ مُ  لُ مَ عْ تَ  لْ ، بَ لِ قْ عَ الْ  نِ عَ  ةً لَّ قِ تَ سْ مُ  ْت سَ �ْ لَ  ةُ ادَ رَ اإلِ ، فَ نْ إذَ 
 . هِ ت�ارِ اخْ 

 : ةٍ �َ غْ وى رَ أقْ 

  نَّ أَ  دُ قِ تَ عْ أَ ة"، وَ ادَ رَ اإلِ  ةِ �َّ رِّ حُ  نْ ز عَ دْ وارْ دْ إِ  ونُ انُ یها "قَ مِّ سَ ، أُ ةً لَ صِّ أَ تَ مُ  ةً دَ اعِ ز قَ دْ ارْ وَ دْ نا إِ لَ  مَ دَّ ، قَ اتِ �فَ رِ عْ ى التَّ لَ إِ  ةِ ضافَ اإلِ �ِ 
 . ةِ رادَ اإلِ  ةِ �َّ رِّ حُ  وعِ ُض وْ ي مَ فِ  هُ لَ  هامٍ سْ إِ  مَّ هَ أَ   ما �كونُ �َّ هذا رُ 
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ى  نَ عْ مَ ". �ِ �ارِ تِ االخْ  ةِ ظَ حْ ي لَ ها فِ یْ دَ لَ  لٍ یْ ى مَ وَ قْ أَ  بِ سَ حَ ًما �ِ ائِ دَ  فُ رَّ َص تَ تَ  ةَ رَّ حُ الْ  ةَ �َّ القِ خْ األَ  ناتِ كائِ "الْ  نَّ ز إِ دْ وارْ إدْ  قالَ 
 ما.  ةٍ ظَ حْ ي لَ نا فِ یْ دَ لَ  لٍ یْ ى مَ وَ قْ أَ  بِ سَ حَ ًما �ِ دائِ  تارُ خْ نَ نا، وَ ولِ یُ مُ  بِ سَ حَ ًما �ِ ائِ دَ  تارُ خْ نَ   نُ حْ ، نَ رَ آخَ 

طُ �َ أُ سَ    رَ بَ كْ أَ  ةِ �َّ طِ خَ الْ  كابِ تِ ي ارْ فِ  كَ تُ بَ غْ رَ  ْت انَ ، �َ ةِ �َّ طِ خَ الْ  كابِ تِ ارْ  ةِ ظَ حْ ي لَ فِ  كَ نَّ ا أَ ذَ ي هَ نِ عْ ، �َ ئُ طِ خْ تُ  ینَ . حِ مْ كُ ها لَ سِّ
ا ماذَ ، فَ ةِ �َّ طِ خَ الْ  كابِ تِ ي ارْ فِ  كَ تِ بَ غْ رَ  نْ مِ  رَ بَ كْ أَ  �حِ سِ مَ الْ  ةِ اعَ ي طَ فِ  كَ تُ بَ غْ رَ  ْت انَ �َ  وْ لَ . فَ �حِ سِ مَ الْ  ةِ اعَ ي طَ فِ  كَ تِ بَ غْ رَ  نْ مِ 
 . ةٍ �َ غْ ى رَ وَ قْ أَ  وْ ، أَ لٍ یْ ى مَ وَ قْ ًما أَ ائِ دَ   عُ �َ تْ ، نَ �ارِ تِ االخْ  ةِ ظَ حْ ي لَ فِ  نْ كِ . لَ ئَ طِ خْ تُ   نْ ؟ لَ لُ عَ فْ تَ سَ  تَ نْ كُ 

ا ماذَ : "لِ ُتكَ لْ سأَ  نْ ًال، إِ ثَ . مَ ةٍ حَ اِض وَ  �ابٍ سْ أَ  ونَ دُ  اءَ �َ شْ أَ  تارُ خْ ا نَ یًرا مَ ثِ نا �َ نَّ أَ  �ارِ تِ االخْ  وعِ ُض وْ ي مَ نا فِ و لَ دُ بْ ، یَ نْ كِ لَ 
  كَ مامَ أَ   ْت �انَ ي  تِ الَّ   �اراتِ خَ الْ   جاهَ تُ   ةِ �َّ لِ اخِ الدَّ   كَ لِ عْ فِ   ودِ دَ رُ وَ   كَ كارِ فْ أَ   یلُ لِ حْ تَ   كَ نُ كِ مْ �ُ   لْ ؟" هَ اآلنَ   يِّ سِ رْ كُ ا الْ ذَ ى هَ لَ عَ   ُس لِ جْ تَ 
 يِّ سِ رْ كُ ي الْ فِ  وَس لُ جُ ًما الْ دائِ  بُّ حِ ي أُ نِ ألنَّ  ةِ فَ رْ غُ الْ  رِ في آخِ  ٌس : "أنا جالِ وحٍ ُض وُ بِ  لُ وْ قَ الْ ، و ةَ فَ رْ غُ الْ  هِ ذِ َت هَ لْ خَ دَ  ینَ حِ 
  وْ "، أَ یراتِ كامِ ي الْ فِ  رَ هَ ظْ ى أَ تَّ حَ  ةِ مَ دِّ قَ مُ ي الْ فِ  وَس لُ جُ ُت الْ دْ رَ "أَ  وْ ن"، أَ یْ جِ  وارِ جِ �ِ  وَس لُ جُ ُت الْ دْ رَ ي أَ نِ نَّ "، أو "ألَ یرِ خِ األَ 

لْ فَ ، فَ قوفَ وُ الْ   �دُ رِ أُ   نْ كُ أَ   مْ لَ ي، وَ خالِ الْ   یدَ حِ وَ الْ   يَّ سِ رْ كُ الْ   وَ ا هُ ذَ هَ   "كانَ  ي  تِ بَ غْ رَ   ْت ذا، �انَ هَ لِ ، وَ قوفِ وُ الْ   نِ عَ   لوَس جُ الْ   تُ ضَّ
 ". تُ سْ لَ جَ ، فَ قوفِ وُ ي الْ ي فِ تِ بَ غْ ى من رَ وَ قْ أَ  لوسِ جُ في الْ 

، وال ولٌ سُ �َ  تَ أنْ  طْ ما فقَ �َّ ا. رُ د� �ًعا جِ رِ سَ  كَ رارُ قَ  ا �انَ مَ �َّ . رُ كانِ مَ ا الْ ذَ ي هَ فِ  كَ وسِ لُ جُ  راءَ ً�ا وَ بَ سَ  اكَ نَ هُ  نَّ إِ  نْ ذَ إِ  ولُ قُ أَ 
  قَ مَ عْ أَ  كونَ تَ  نْ أَ  نُ كِ مْ ، �ُ �ابُ سْ األَ  وِ ، أَ ُص رَ فُ الْ . وَ كَ �ْ لَ إِ  بُ رَ قْ األَ  وَ ًغا هُ ارِ فَ  هُ تَ یْ أَ ي رَ ذِ الَّ  يُّ سِ رْ كُ الْ  كانَ ، فَ ةَ كَ رَ حَ الْ  بُّ حِ تُ 
 ا. ذَ هَ  نْ مِ 

،  دِ عَ قْ مَ ى الْ لَ إِ  مْ هُ تَ ذْ خَ أَ  نْ ، إِ ؤالءِ هَ ، فَ خاصٍ شْ أَ  ةَ الثَ ثَ  عُ سَ اٍل، �َ ٌد خَ عَ قْ مَ  دُ وجَ یُ  ثُ یْ ، حَ ةِ �قَ دِ حَ ى الْ لَ إِ  مْ َتهُ ذْ خَ أَ  نْ ، إِ ُض عْ �َ الْ 
  ونَ سُ لِ جْ �َ . سَ طِ سَ وَ ي الْ فِ  َس �ْ لَ ، وَ دِ عَ قْ مَ الْ  فِ رَ طَ  دَ نْ ًما عِ ائِ دَ  ونَ سُ لِ جْ �َ ، سَ غٌ فارِ  دٌ عَ قْ مَ  اكَ نَ هُ ، وَ ةِ �قَ دِ حَ ى الْ لَ إِ  مْ هُ تَ ذْ خَ أَ  وْ أَ 

  أنْ  ونَ بُّ حِ . و�ُ حامَ الزِّ  ُض عْ �َ الْ  بُّ حِ ماذا؟ �ُ . لِ طَ سَ وَ الْ  ونَ تارُ خْ �َ سَ  رونَ ما آخَ نَ یْ ، بَ سارِ �َ الْ  أوِ  ینِ مِ �َ الْ  فِ رَ ى الطَّ لَ عَ  ةً عادَ 
،  ةٍ هولَ سُ �ِ  حابُ سِ االنْ  مْ هُ نُ كِ مْ �ُ  ثُ یْ حَ  وَس لُ جُ الْ  بُّونَ حِ �ُ  ونَ رُ . آخَ ةٌ �َّ ماعِ تِ اجْ  مْ هُ تُ یَّ ِص خْ شَ  . أيْ بِ خَ الصَّ  طِ سَ ي وَ وا فِ ونُ كُ �َ 
 . دِ عَ قْ مَ الْ  فِ رَ ى طَ لَ عَ  ونَ سُ لِ جْ ذا �َ هَ لِ وَ 

  بِ سَ حَ ًما �ِ دائِ   فُ رّ َص تَ نَ   نُ حْ نَ ، وَ هُ ذُ خِ تَّ نَ   رارٍ قَ   لِّ �ُ   وراءَ   بٌ بَ سَ   دُ وجَ یُ   نْ كِ ، لَ قراراتِ لْ نا لِ خاذِ اتِّ   بَ بَ سَ   ةٍ قَّ دِ بِ   حلِّلُ ًما نُ ائِ ا دَ نَ سْ لَ 
 ا.مَ  ةٍ ظَ حْ ي لَ ا فِ نَ یْ دَ لَ  لِ یْ ى مَ وَ قْ أَ 

 :كَ اتَ �َ حَ  وْ أَ  كَ الَ مَ  رْ تَ اخْ 

  نَ مِ   یرِ ثِ كَ الْ   نِ عَ   كَ رَ بِ خْ أُ   نْ ي أَ نِ نُ كِ مْ ًنا، �ُ سَ : "حَ وَ هُ   لُ وَّ األَ .  �ارِ تِ الخْ ز لِ دْ ارْ وَ دْ إِ   ونِ انُ على قَ   تراضانِ اعْ   حالِ ي الْ فِ   رُ هَ ظْ �َ 
 ". تُ ِبرْ ي ُأجْ نِ نَّ كِ ها، لَ �دُ رِ أُ  نْ كُ أَ  مْ لَ  اءَ �َ شْ ُت أَ لْ عَ فَ  ثُ یْ حَ  فِ واقِ مَ الْ 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٥   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

لٌ   وَ هُ   �ارُ جْ ًنا اإلِ سَ حَ  ما ، لَ وفُ رُ الظُّ   تِ فَ لَ تَ اخْ   وِ ، لَ �اءَ شْ أَ   لِ عْ ى فِ لَ ا عَ نَ �ارَ جْ إِ   لُ حاوِ ا، تُ نَ اتِ �َ ي حَ فِ   ةٍ �َّ جِ ارِ ى خَ وً قُ   نْ مِ   تدخُّ
  –  نِ یْ نَ نا إلى اثْ �اراتِ خَ  تُنِقَص  أنْ  فقطْ  ط�عُ ستِ تَ  ةُ �َّ رِ بْ جَ الْ  ةُ وَّ قُ الْ  هِ ذِ ، هَ �انِ حْ األَ  مِ ظَ عْ ي مُ فِ  نْ كِ ها. لَ لَ عَ فْ نَ  نْ ا أَ نَ رْ تَ اخْ 

 نا.  �اراتِ خَ  عددَ   تُنِقَص  أنْ  تستط�عُ 

  َص قَ نْ أَ  وَ هْ ". فَ كَ �اتَ حَ  وْ أَ  كَ مالَ  رْ تَ : "اخْ سي، و�قولُ أْ الًحا إلى رَ سِ  بُ وِّ َص ، و�ُ ارعِ في الشَّ  سلَّحٌ ي مُ نِ مُ هاجِ یُ  ینَ حِ 
  صٍ خْ شَ   نْ عَ   ثُ حَ �ْ أَ   نْ كُ أَ   مْ ، لَ ةِ �َّ �عِ بِ الطَّ   روفِ ي الظُّ . فِ ةٍ �َّ رِ بْ جَ   وْ أَ   ةٍ �َّ جِ ارِ خَ   ةٍ وَّ قُ   �قِ رِ طَ   نْ وم؟ عَ هُ فْ . مَ نِ یْ نَ ى اثْ لَ ي إِ �اراتِ خَ 
ً�ا  َص مُ   الحُ السِّ   صارَ   ینَ حِ   نْ كِ ي. لَ ودِ قُ نُ   لَ جُ هذا الرَّ   يَ طِ عْ أُ   أنْ   ةُ �َ غْ يَّ الرَّ دَ لَ   نْ كُ تَ   مْ لَ ، وَ مِ وْ یَ الْ   كَ ي ذلَ ي فِ ودِ قُ نُ   �هِ طِ عْ أُ  وَّ
ي، الِ مَ   دَ قِ فْ أَ وَ   �َش عِ أَ   نْ ي أَ ي فِ تِ بَ غْ رَ   ةً أَ جْ فَ   ْت ، صارَ هِ �ِ یْ ي جَ ي فِ نقودِ   یرَ ِص ، أو تَ وتَ مُ أَ   ا أنْ ي إمَّ أمامِ   ي، وصارَ سِ أْ رَ لِ 
ي  ي فِ تِ بَ غْ رَ  �اةِ حَ ي الْ ي فِ تِ بَ غْ رَ  وقُ فُ تَ  دْ قَ  ةِ ظَ حْ ي. ولهذا، في تلك اللَّ الِ مَ  دَ قِ ًضا أفْ �ْ أَ وَ  وتَ مُ أَ  نْ ي أَ ي فِ تِ بَ غْ رَ  نْ ى مِ وَ قْ أَ 
 ي. ودِ قُ نُ  �هِ طِ عْ ذا أُ هَ لِ ، وَ لِ جُ الرَّ  ةِ مَ قاوَ مُ 

،  الَ مَ الْ   هُ حَ نْ مَ   تُ ْض فَ رَ   نْ ي إِ نِ نَّ ُت أَ مْ لِ عَ   نْ ى إِ تَّ ، حَ المِ سْ تِ ى االسْ لَ عَ   تَ وْ مَ الْ   لُ ضِّ فَ : "أُ فِ قِ وْ مَ ا الْ ذَ ي هَ فِ   ونَ رُ آخَ   ولُ قُ قد �َ 
  مْ هُ تَ بَ غْ رَ   ةِ قاومَ مُ ي الْ فِ   مْ هُ تُ بَ غْ رَ   ْت اقَ ًضا، فَ �ْ ا أَ نَ هُ   نْ كِ ي". لَ نِ لْ تُ : "اقْ ونَ ولُ قُ �َ ". فَ هُ دَ ساعِ أُ   نْ ، لَ نْ كِ ي، ولَ ودِ قُ نُ   ذُ خُ أْ �َ ي وَ نِ لُ تُ قْ �َ سَ 
 وا. مُ ذا قاوَ هَ ، ولِ ةِ قاومَ مُ الْ  مِ دَ ي عَ فِ 

ى  رَ خْ أُ  ةٌ رَ كْ فِ  ناكَ هُ  –نا �اتِ غَ رَ  �اتِ وَ تَ سْ مُ  نْ مِ  ةٌ �َّ جِ ارِ ى خَ وً قُ  رُ یِّ غَ تُ ، وَ ةِ وَّ قُ الْ نا �ِ �اراتُ خَ  ُص ناقَ تَ تَ  ینَ ى حِ تَّ ، حَ نْ ح؟ إذَ واِض 
  نَ یْ بَ   تارَ خْ نَ   نْ أَ   رِ ادِ النَّ   نَ ، مِ قراراتِ لْ نا لِ خاذِ ي اتِّ فِ . وَ ةٌ یرَ ثِ �َ   يَ هْ ، وَ رُ یَّ غَ تَ تَ   ةَ �َّ رِ شَ �َ الْ   �اتِ غَ الرَّ   نَّ أَ   يَ هْ ها، وَ فَ رِ عْ نَ   نْ ي أَ غِ �َ نْ یَ 
  ةٍ دَ یِّ جَ  ش�اءَ أَ  نَ یْ بَ  �ارُ تِ االخْ  وَ هُ  نِ مِ ؤْ مُ ى الْ لَ عَ  قراراتِ الْ  بِ عَ ْص أَ  نْ . مِ ئٍ یِّ سَ  �ارٍ خِ وَ  دٍ یِّ جَ  �ارٍ خِ  نَ یْ ى بَ تَّ حَ  وْ ، أَ نِ �ْ �ارَ خِ 
  نَّ أَ  فُ رِ عْ ا. نَ د� ٌب جِ عْ ". وهذا َص ةٍ ورَ ُص  لِ َض فْ أَ �ِ  �حَ سِ مَ الْ  مُ دِ خْ �َ ما سَ هُ یُّ أَ  فُ رِ عْ ال أَ  نْ ، لكِ تانِ َص رْ نا فُ . "أمامَ ةٍ فَ لِ تَ خْ مُ 
 .دَّلُ بَ تَ تَ وَ  رُ یَّ غَ تَ نا تَ �اتِ غَ رَ  تو�اتِ سْ مُ 

 : هُ �دُ رِ أُ ا مَ  لُ عَ فْ أَ  تُ سْ لَ 

رَّ ولِ سُ الرَّ  َس ولُ بُ  �حُ رِ ْص تَ  وَ هُ  هُ قَّعُ وَ تَ ذي أَ ي الَّ انِ الثَّ  راَض تِ االعْ  نَّ كِ لَ  اِلَح الَِّذي ُأِر�ُدُه، َبِل الشَّ : "ِألَنِّي َلْسُت َأْفَعُل الصَّ
  ةٍ طَ لْ سُ نا، �ِ رُ بِ خْ �ُ  ولِ سُ الرَّ  َس ولُ بُ  نَّ أَ ي �ِ وحِ هذا یُ  نَّ و أَ دُ بْ یَ  .)١٩- ١٥: ٧(روم�ة  الَِّذي َلْسُت ُأِر�ُدُه َفِإ�َّاُه َأْفَعُل"

 .  هِ �اتِ غَ رَ  َس كْ عَ  ، أيْ هُ ما یر�دُ  َس كْ عَ   �ختارَ   أنْ  دٍ ألحَ  نُ كِ مْ �ُ  هُ ، أنَّ ةٍ �َّ ولِ رسُ 

،  �ارِ تِ االخْ   ةِ �َّ كانِ مْ إِ   یداتِ قِ عْ تَ   نْ عَ   ثَ دُّ حَ التَّ   نِ كُ �َ   مْ نا لَ هُ   سولِ الرَّ   َض رَ غَ   أنَّ   دُ قِ تَ عْ ي أَ نِ نَّ وى أَ سِ   ولَ أقُ   نْ ، لَ كَ لِ ا على ذَ د� رَ 
ًما  دائِ   وزُ فُ ال تَ   ةَ �َ غْ الرَّ   كَ لْ تِ   نَّ كِ ، لَ �حَ سِ مَ الْ   يَ ِض رْ أُ   أنْ   ةً �َ غْ ي رَ لِ داخِ يَّ بِ دَ لَ   أنَّ   –لُّنا  �ُ   هُ رُ بِ تَ خْ نَ   ءٍ يْ شَ   نْ عَ   بِّرُ عَ �ُ   �انَ   هُ نَّ كِ لَ 

 . ةُ مَ اسِ حَ الْ  ةُ ظَ حْ ي اللّ تِ أْ تَ   ینَ حِ 
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  أكونَ   أنْ   بُّ حِ ًعا أُ �ْ : "طَ كَ ی�ُ جِ أُ ؟" سَ ةٍ �َّ طِ ال خَ بِ   تكونَ   أنْ   بُّ حِ تُ   ي: "هلْ َتنِ لْ أَ سَ   وْ ، لَ ةٍ �َّ �عِ بِ طَ   روفٍ ي ظُ ، فِ ا�� �حِ سِ ي مَ نِ وْ كَ 
ي.  تِ رادَ إِ ا، �ِ هَ لَ  مَ لِ سْ تَ سْ أَ ، فَ ةِ �َّ طِ خَ ي الْ ي فِ تِ بَ غْ رَ  دَّ تَ شْ تَ ، وَ ةُ �َ رِ جْ عليَّ التَّ  طَ غَ ْض تَ  نْ أَ  لَ بْ هذا قَ  ولُ ي أقُ نِ نَّ كِ ". لَ ةٍ �َّ طِ ال خَ بِ 
 ي. تِ رادَ إِ �ِ  فُ رَّ َص تَ ي، أَ �اتِ غَ رَ  بِ سَ حَ �ِ  فُ رَّ َص تَ أَ  ینَ حِ فَ 

  طَ اقِ السَّ  نسانَ اإلِ  نَّ أَ  ةِ رادَ اإلِ  ةِ �َّ رِّ حُ �ِ  دُ ِص قْ ا نَ نَّ �ُ  نْ : "إِ ةِ رادَ اإلِ  ةِ �َّ رِّ حُ  وعِ ُض وْ مَ لِ  هِ تِ راسَ ي دِ ن، فِ فِ الْ �َ  . قالَ لْ مِ كْ نُ ًنا، لِ سَ حَ 
. وَ  طُ اقِ السَّ  نسانُ ًعا اإلِ طْ قَ ، فَ �دُ رِ ما یُ  تارَ خْ �َ  أنْ  رٌ قادِ   هِ �ْ دَ ، لَ ةِ طَ اقِ السَّ  هِ تِ ي حالَ ، فِ سانَ نْ اإلِ  ذا أنَّ هَ بِ  دُ ِص قْ ا نَ نَّ �ُ  نْ �ِ حرٌّ
". ةٌ یدَ دِ شَ  ةٌ غَ م�الَ  �هِ فِ  هِ �ْ لَ عَ  ةِ رادَ اإلِ  ةِ �َّ رِّ حُ  ةِ فَ ِص  قاطُ إسْ  ونُ كُ ، س�َ نْ ، إذَ رَّ بِ الْ  تارَ خْ �َ  نْ أَ  ةُ �َّ خالقِ األَ  ةُ �َّ انِ كَ مْ اإلِ وَ  ةُ رَ دْ قُ الْ 
 ي.أْ ا الرَّ ذَ هَ  عَ مَ  قُ فِ تَّ وأَ 

 یَّن: عَ مُ وَ  رٌّ حُ 

 .  ةِ قَ فارَ مُ الْ  نَ مِ  عٍ وْ ى نَ لَ إِ  أُ جَ لْ نَ سَ ، وَ ةِ رادَ اإلِ  ةِ �َّ رِّ حُ  نْ عَ  يِّ ِص خْ الشَّ  يیِ رأْ   اآلنَ  رَ نَ ن، لِ فِ �الْ  يَ أْ نا رَ یْ أَ رَ ز، وَ دْ وارْ دْ إِ  يَ أْ نا رَ یْ رأَ 

،  رٌّ حُ  �ارٌ تِ اخْ  وَ هُ  هُ ذُ خِ تَّ نَ  رارٍ قَ  لُّ . �ُ لُ بْ قَ  نْ مِ  یَّنٌ عَ مُ  وَ هُ  هُ ذُ خِ تَّ نَ  رارٍ قَ  لُّ �ُ ، وَ رٌّ حُ  �ارٌ تِ اخْ  وَ هُ  هُ ذُ خِ تَّ نَ   رارٍ قَ  لُّ ي، �ُ یِ أْ ي رَ فِ 
 .  یَّنٌ عَ مُ  وَ هُ  هُ ذُ خِ تَّ نَ  رارٍ قَ  لُّ �ُ وَ 

  ءٍ يْ شَ عیًَّنا �ِ مُ   ءٌ يْ شَ   ا �انَ ذَ إِ   هُ إنَّ   ینَ لِ ، قائِ نِ ا �َض قِ " نَ ةَ �َّ رِّ حُ "الْ " وَ ینَ یِ عْ "التَّ   أنَّ   ةً ى عادَ رَ نا نَ نَّ �ًحا، ألَ رِ ًضا َص ناقُ تَ ا  ذَ و هَ دُ بْ یَ 
 ر�ا تماًما.  حُ  َس �ْ لَ  هُ ي أنَّ نِ عْ ذا �َ هَ ، فَ رُ آخَ  ءٌ يْ شَ  �هِ فِ  بَ بَّ سَ تَ  ، أيْ رَ آخَ 

ى لَ إِ  ةِ ضافَ اإلِ �ِ  نْ كِ . لَ ةٍ �َّ جِ ارِ ى خَ وً قُ  لِ عْ فِ �ِ  طْ قَ ي فَ لِ  ثُ دُ حْ تَ  ش�اءَ األَ  ي أنَّ نِ عْ ي تَ تِ الَّ  ةِ �َّ رِ دَ قَ الْ  ا عنِ نَ هُ  ثُ دَّ حَ ني ال أتَ نَّ لكِ 
دُ حَ تُ  لَ وامِ عَ �َ  ةِ �َّ جِ ارِ خَ ى الْ وَ قُ الْ  دَ حَ مُ  لُ وامِ عَ  يَ هِ  ةٌ �َّ لِ اخِ ى دَ وً أ�ًضا قُ  ناكَ نا، هُ لَ  ثُ دُ حْ ما �َ  دِّ  . ةٌ دِّ

  ةً �جَ تِ ي نَ عالِ فْ أَ   ْت انَ �َ   نْ �ِ ي، وَ �اتِ غَ رَ   وْ ي، أَ یولِ مُ   نْ مِ   ةً عَ ا�ِ ي نَ �اراتِ تِ اخْ   تِ �انَ   نْ إِ   هُ أنَّ   وَ إدواردز و�الفن، هُ   عَ ، مَ هُ قولُ ما نَ 
دُ حَ تي تُ الَّ  يَ هِ  ةَ �َّ ِص خْ ي الشَّ تِ بَ غْ رَ  نَّ إِ ، فَ �ابٌ سْ ها أَ لَ   ي! ِص خْ ي الشَّ �ارِ تِ اخْ  دِّ

دُ ي تُ �اتِ غَ رَ  ْت �انَ  نْ �ِ وَ  ؟  یَّنٌ عَ مُ رٌّ وَ ا حُ نَ �ارُ تِ ، اخْ ارٍ رَ قَ  لِّ ي �ُ فِ  هُ نَّ إِ  ُتهُ لْ ا قُ مَ  رونَ كَّ ذَ تَ تَ ر�ا؟ أَ حُ  ونُ كُ أَ  فَ �ْ كَ ي، فَ اتِ �ارَ تِ اخْ  حدِّ
.  ةِ �َّ رِّ حُ الْ   رُ هَ وْ جَ   هُ نَّ ، لكِ ةِ �َّ رِّ حُ كاًرا للْ إنْ   َس �ْ لَ   وَ هْ وَ ،  يٌّ ذاتِ   ینٌ یِ عْ ، تَ مْ عَ . نَ ینَ یِ عْ تَ - فراغَ الْ   ألِ امْ –�هِ مِّ سَ ا نُ ذَ وهَ –هُ یِّنُ عَ �ُ   ي َمنْ نِ نَّ كِ لَ 
 . ةِ ادَ رَ اإلِ   ةُ �َّ رِّ حُ  �هِ نِ عْ ا تَ مَ  وَ ها هُ �اراتِ تِ اخْ  یدِ دِ حْ على تَ  اتِ الذَّ  ةَ رَ دْ قُ  نَّ إِ فَ 

ًما  دائِ  ختارُ ًقا نَ نا حَ نَّ كِ ، لَ طْ قَ ًنا فَ مكِ مُ  َس �ْ نا لَ �اتِ غَ رَ  حسبِ نا �ِ ت�ارَ اخْ  أنَّ  وَ ها هُ یلَ ِص وْ تَ  لُ اوِ حَ ي أُ تِ الَّ  ةُ �طَ سِ �َ الْ  ةُ رَ كْ فِ الْ 
 رُ هَ وْ جَ   وَ ا هُ ذَ ما. هَ   ةٍ ظَ حْ ي لَ نا فِ یْ دَ لَ   لٍ یْ ى مَ وَ قْ أَ   بِ سَ حَ ًما �ِ دائِ   تارَ خْ نَ   أنْ   دَّ نا ال بُ نَّ إِ   أقولَ   أنْ   نُ كِ مْ نا؛ و�ُ �اتِ غَ رَ   �حسبِ 

 . هُ ر�دُ ما تُ  �ارِ تِ اخْ ى لَ عَ   ةُ رَ دْ قُ الْ  –  �ارِ تِ االخْ  ةِ �َّ رِّ حُ 
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 وا:ئُ طِ خْ �ُ  نْ أَ  ونَ �دُ رِ یُ  طاةُ خُ الْ 

، وال  ولٌ قُ عُ   طاةِ خُ لْ لِ   زالُ . ال یَ �ارِ تِ االخْ   ةَ �َّ كانِ مْ إِ   دَ قَ فَ   دْ قَ   هِ قوطِ سُ �ِ   ئَ خاطِ الْ   أنَّ   ْت سَ �ْ لَ   ئِ خاطِ الْ   ةَ شكلَ مُ   أنَّ   حِ واِض الْ   نَ مِ 
. ئُ اطِ خَ الْ   هُ �دُ رِ ا یُ مَ   لِ عْ على فِ   ةً رَ ادِ قَ   يْ ، أَ ةً رَّ حُ   ةُ رادَ اإلِ   . وال تزالُ ةٌ ادَ رَ �ِ ، وَ �اتٌ غَ رَ   مْ هِ یْ دَ لَ   زالُ ، وال تَ یرُ كِ فْ التَّ   مْ هِ كانِ مْ إِ �ِ   زالُ یَ 
،  ةِ �َّ طِ خَ ي الْ فِ   ةً �َ غْ ، ورَ ا�رً رِّ شِ   ًال یْ مَ   هِ �ْ دَ لَ   نَّ ألَ . فَ ئِ خاطِ الْ   نِ سانْ اإلِ   بِ لْ قَ   اءِ وَ هْ أَ   ورِ ذُ ي جُ فِ   ةُ لَ كِ شْ مُ الْ   نُ مُ كْ ؟ تَ ةُ لَ كِ شْ مُ الْ   نَ یْ أَ 
 .  ئُ طِ خْ �ُ 

  َض فْ رَ   ونَ �دُ رِ یُ   مْ هُ نَّ ألَ   �حَ سِ مَ الْ   طاةُ خُ الْ   ُض فُ رْ . یَ مْ هِ تِ رادَ إِ �ِ   ونَ ئُ طِ خْ �ُ   مْ ، هُ نْ ذَ وا. إِ ئُ طِ خْ �ُ   نْ أَ   ونَ ر�دُ یُ   مْ هُ ألنَّ   طاةُ خُ الْ   ئُ طِ خْ �ُ 
  تارَ خْ ، و�َ �حَ سِ مَ الْ  ارَ تَ خْ �َ ، وَ هللاِ  مورِ أُ  عَ ��ا مَ �جابِ إِ  دٌ حَ أَ  بَ جاوَ تَ یَ  نْ أَ  لَ بْ قَ . وَ مْ هِ تِ ادَ رَ �إِ  هُ ونَ ُض فُ رْ یَ  مْ ، هُ نْ ذَ . إِ �حِ سِ مَ الْ 
 هللا؟  ورِ مُ ي أُ فِ وَ  ي هللاِ فِ   ةٍ �َ غْ رَ  ةَ أ�َّ  هِ �ِ لْ ي قَ فِ  طُ اقِ السَّ  سانُ نْ اإلِ  ظُ فَ حْ �َ  لْ : هَ وَ هُ  ؤالُ ا. السُّ هذَ  �دَ رِ یُ  أنْ  دَّ ، ال بُ �اةَ حَ الْ 

 :ةِ �َّ طِ خَ لْ یٌد لِ بِ عَ 

  ةِ هَ جِ  نْ ، مِ سانِ نْ اإلِ  سادِ فَ لِ  ةِ لَ صِّ أَ تَ مُ الْ  ةِ �عَ بِ الطَّ  عنِ  يُّ تابِ كِ الْ  يُ أْ الرَّ  وَ هْ ي، وَ الِ ا التَّ نَ وعِ ُض وْ مَ لِ  ةً �عَ رِ سَ  ةً مَ دِّ قَ ي مُ طِ عْ أُ سَ 
ز. دْ وارْ دْ وناثان إِ جُ   هُ نَ لَ عْ أَ   یرٍ هِ شَ   آخرَ   نٍ �ایُ تَ بِ   هُ طُ �ِ رْ ا نُ ونَ عُ ، دَ ةً رَ �اشَ مُ   ءَ زْ جُ ا الْ ذَ هَ   لَ اوَ نَ تَ نَ   نْ أَ   لَ بْ قَ   نْ كِ �. لَ ما    يفِ   هِ تِ بَ غْ رَ 
 .  ةِ �َّ �عِ بِ الطَّ  ةِ رَ دِ قْ مَ الْ وَ  ةِ �َّ القِ خْ األَ  ةِ رَ دِ قْ مَ الْ  نَ یْ بَ  فرَّقَ  دْ قَ فَ 

،  دُّثِ حَ ى التَّ لَ عَ ، وَ یرِ كِ فْ ى التَّ لَ عَ   ةُ �َّ �عِ بِ الطَّ   ةُ رَ دِ قْ مَ يَّ الْ دَ أنا لَ . فَ ةِ �عَ بِ الطَّ ا �ِ نَ یْ دَ ي لَ تِ الَّ   اتِ �َّ كانِ مْ اإلِ �ِ   ةُ �َّ �عِ بِ الطَّ   ةُ رَ دِ قْ مَ الْ   قُ لَّ عَ تَ تَ 
 ماكِ سْ ى األَ دَ . لَ واتٍ دَ أَ  ةِ دَ ساعَ مُ  ونَ دُ  رانِ یَ ى الطَّ لَ عَ  ةُ �َّ �عِ بِ الطَّ  ةُ رَ دِ قْ مَ يَّ الْ دَ لَ  ْت سَ �ْ لَ  نْ كِ �ًما. لَ قِ تَ سْ مُ  یرَ سِ أَ  نْ أَ  �عُ طِ تَ سْ أَ وَ 
  فَ عانِ طاها زَ أعْ   هللاَ   نَّ ، ألَ صٍ وْ غَ   اتِ وَ دَ أَ ، وَ ینَ جِ سِ كْ أُ   واناتِ طُ سْ أُ   ونَ دُ   ةٍ �لَ وِ طَ   راتٍ تَ فَ لِ   ماءِ الْ   تَ حْ تَ   ح�اةِ الْ ى  لَ عَ   ةُ رَ دِ قْ مَ الْ 

ي. دِ نْ عِ  ْت سَ �ْ لَ  ةٌ �َّ �عِ بِ طَ  ةٌ رَ دِ قْ ا مَ هَ یْ دَ ، لَ نْ ذَ البیئة. إِ  هِ ذِ ي هَ ا فِ �َ حْ تَ لِ  مَ زِ الالَّ  يَّ �عِ بِ الطَّ  هازَ جِ ا الْ طاهَ عْ أَ  دْ قَ �م. فَ �اشِ وخَ 
 وم؟  هُ فْ ي. مَ دِ نْ عِ  ْت سَ �ْ لَ  ةً �َّ �عِ بِ طَ  راتٍ دُ قُ  ورَ یُ الطُّ  ى هللاُ طَ عْ أَ 

  ةِ �َّ كانِ مْ إِ �ِ   سانُ نْ اإلِ   قَ . ُخلِ طاةً خُ   وْ راًرا، أَ بْ أَ   ونَ كُ نَ   على أنْ   ةَ رَ دِ قْ مَ ها الْ بِ   دُ ِص قْ ، نَ ةِ �َّ القِ خْ األَ   ةِ رَ دِ قْ مَ الْ   نِ عَ   ثُ دَّ حَ تَ نَ   ینَ حِ   نْ لكِ 
  هِ ذاتِ  نْ مِ  ةُ �َّ بِ دَ األَ  ةُ رَ دْ قُ الْ  هِ �ْ لدَ  دْ عُ تَ  مْ ، لَ ةِ طَ اقِ السَّ  هِ تِ في حالَ  هُ ز إنَّ واردْ دْ إِ  قولُ �َ . وَ طَ قَ سَ  هُ نَّ كِ ًئا، لَ خاطِ  ار�ا أوْ �َ  كونَ �َ  أنْ 
 هُ ولَ ُص وُ  لُ عَ جْ ، تَ ةٌ ئَ خاطِ  ةٌ �عَ بِ ، طَ ةٌ طَ ساقِ  ةٌ �عَ بِ طَ  هِ �ْ دَ . لَ ةِ �َّ لِ ْص األَ  ةِ �َّ طِ خَ ، الْ ةِ �َّ طِ خَ ي الْ فِ  وَلدُ یُ  هُ نَّ ًال، ألَ �امِ  كونَ �َ  أنْ 
  هُ . لكنَّ �ارِ تِ على االخْ  ةُ رَ دِ قْ مَ الْ  لد�هِ  لُّ ظَ ، وتَ فكیرِ على التَّ  ةُ رَ دِ قْ مَ الْ  لد�هِ  لُّ . تظَ مِ عالَ ا الْ ذَ ي هَ ماًما فِ یًال تَ حِ تَ سْ مُ  مالِ كَ لْ لِ 
 ى. وَ قْ ي التَّ فِ  ةِ �َ غْ الرَّ  وِ أَ  لِ یْ مَ ى الْ لَ إِ  رُ قِ تَ �فْ 

  اآلنَ  ثُ دَّ حَ ي أتَ نِ نَّ ال، لكِ  وْ أ  ةِ طَ اقِ السَّ  نسانِ اإلِ  ةِ حالَ  نْ عَ  ُس دَّ قَ مُ الْ  كتابُ الْ  هُ ًقا مع ما �علِّمُ فِ هذا متَّ  �انَ  نْ ى إِ رَ سنَ 
 .�جازٍ �إِ 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٨   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠٢٠ ©

دُ ال یُ   هِ �ْ لدَ   سانَ نْ اإلِ   نَّ إِ   وُس ینُ طِ سْ وغُ أُ   . قالَ هٍ شا�ِ مُ   نٍ �ایُ ي تَ روٍن فِ قُ �ِ   هُ لَ بْ قَ   وُس ینُ طِ سْ وغُ أُ   هُ وى ما علَّمَ إدواردز هنا سِ   ردِّ
 ةُ �َّ رِّ حُ الْ   ُس دَّ قَ مُ الْ   كتابُ ا الْ یهَ مِّ سَ تي �ُ الَّ –"libertas"  ةَ �َّ رِّ حُ الْ   قوطِ ي السُّ فِ   دَ قَ فَ   هُ نَّ كِ ، لَ )liberum arbitrium("  ةٍ رادَ إِ   ةُ �َّ رِّ "حُ 
 .  ةُ �َّ القِ خْ األَ 

 ةِ �َّ رِّ حُ الْ  بَ انِ جَ  دَ قَ فَ  ةِ �َّ ودِ بُ عُ الْ  هِ ذِ ي هَ فِ  نْ مَ  لُّ كُ . فَ ةِ �َّ طِ خَ لْ یٌد لِ بِ عَ  مْ هُ �أنَّ  ینَ طِ اقِ السَّ  رَ شَ �َ الْ  ُس دَّ قَ مُ الْ  تابُ كِ الْ  فُ ِص �َ 
  نِ عَ  دُ عِ تَ بْ تَ ، وَ رِّ ى الشَّ لَ إِ  یلُ مِ تَ  ةُ رادَ اإلِ  كَ لْ تِ  ْت صارَ  نْ كِ ، لَ ةٍ إرادَ  ةُ �َّ رِّ حُ  مْ هِ یْ دَ لَ  لُّ ظَ تَ ، وَ �ارُ تِ االخْ  مْ هِ كانِ مْ إِ . �ِ ةِ �َّ القِ خْ األَ 
هذا   لُّ دُ . یَ )١٢-١٠: ٣(روم�ة  . َلْ�َس َمْن َ�ْطُلُب َهللا، َلْ�َس َوَال َواِحدٌ َ�ْعَمُل َصَالًحا. َلْ�َس َ�ارٌّ . َلْ�َس َمْن رِّ بِ الْ 

 . ثَ دَ حَ  دْ شیًئا داخل��ا قَ  على أنَّ 

  قاًال. ال َتخُرجُ تُ رْ بُ  ینِ التِّ  ةُ رَ جَ شَ  ال ُتثِمرُ  .)٢٠- ١٧: ٧(متى  ةِ رَ جَ الشَّ  ةِ �عَ بِ طَ  نْ ي مِ تِ أْ تَ  ةِ رَ جَ الشَّ  ثمارَ  نَّ إِ  �سوعُ  قالَ 
  نْ كِ . لَ َبدُ عْ تَ ُمسْ الْ  انبُ جَ ا. هذا هو الْ نَ ولُ یُ مُ ا وَ نغ�اتُ رَ  دُ وجَ تُ  ثُ یْ نا، حَ لِ داخِ بِ  ةٌ لَ كِ شْ مُ  دُ وجَ . تُ ةٍ دَ یِّ جَ  ةٍ رَ جَ شَ  نْ مِ  ةٌ �َّ دِ ماٌر رَ ثِ 

 .  �ارِ تِ االخْ  ةَ �َّ كانِ مْ ي إِ غِ لْ ال یُ   قوطُ ى هذا السُّ حتَّ 

 نَ یْ ز بَ دْ ارْ وَ دْ إِ   هُ حَ َض وْ ي أَ ذِ الَّ   نُ �ایُ التَّ ة"، وَ �َّ رِّ حُ   ونَ ، دُ ةٍ ادَ رَ إِ   ةُ �َّ رِّ ا حُ نَ یْ دَ لَ   لُّ ظَ : "تَ وُس ینُ طِ سْ وغُ أُ   هُ ما قالَ   نَ یْ بَ   قَ رْ ، ال فَ نْ إذَ 
 . ةِ �َّ �عِ بِ الطَّ  ةِ رَ دِ قْ مَ الْ وَ  ةِ �َّ القِ خْ األَ  ةِ رَ دِ قْ مَ الْ 

  هُ ما �قولُ  ى رَ نَ ، لِ يٍّ تابِ �ِ  ورٍ ظُ نْ مَ  نْ ا مِ ذَ هَ  ُس رُ دْ نَ ، سَ ةِ �َ الِ التَّ  ةِ رَ حاَض مُ ي الْ فِ . وَ دَ فَ نَ  تَ قْ وَ الْ  نَّ ا ألَ نَ هُ  فُ قَّ وَ تَ أَ ًنا، سَ سَ حَ 
 . هللاِ  ورِ مُ أُ  ةِ هَ جِ  نْ ا، مِ هَ �ابِ غِ   وْ ، أَ ةِ �َّ القِ األخْ  سانِ نْ اإلِ  ةِ رَ دِ قْ مَ  نْ عَ  ُس المقدَّ  الكتابُ 

 

 .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 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
https://www.ligonier.org/learn/series/chosen_by_god/everyone-believes-this-doctrine/?

