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 هللا  نَ مِ   مختارٌ 
 اإل�مان؟  مَ عدَ  هللاُ  قُ هل �خلُ : ٥المحاضرة 

 أر. سي. سبرول 

  ةِ سالَ في رِ  عِ اسِ التَّ  صحاحِ من األ قِ سبَ مُ الْ  عیینِ التَّ  عن موضوعِ  سةِ المقدَّ  األسفارِ  وى تصر�حاتِ أقْ  ْت ما جاءَ �َّ رُ 
  وعَ ُض وْ مَ  فصیلِ �التَّ  صُّ النَّ  لَ تناوَ  ع�سو. وقدْ  ونَ دُ  عقوبَ �َ   ت�ارِ اخْ  نِ عَ  صُّ النَّ ذا هَ  ثُ . یتحدَّ ةَ �َ ومِ رُ  لِ هْ إلى أَ  َس بولُ 
 ال.   ًجا أمْ وِ دَ زْ مُ  قُ بَ سْ مُ الْ  ینُ یِ عْ التَّ  �انَ  نْ عمَّا إِ  يِّ لِ دَ جَ الْ  ؤالِ للسُّ  عرََّض ًضا تَ أ�ْ  هُ نَّ كِ ، لَ امٍّ عَ   هٍ جْ وَ بِ   قِ بَ سْ مُ الْ  یینِ عْ التَّ 

  هُ ولُ قُ ى ما �َ إلَ   هْ �ِ تَ نْ ، ونَ ةَ �َ ومِ رُ   ةِ سالَ رِ   نْ مِ   عِ اسِ التَّ   احِ حَ ْص ى األلَ إِ   ظرِ ي النَّ فِ   ةِ رَ حاَض مُ الْ   هِ ذِ ي هَ فِ   تِ قْ وَ الْ   َض عْ �َ   ْف رِ ْص نَ لِ 
 .ولُ سُ الرَّ 

 َلْم ُیوَلَدا َ�عد: انِ مَ أَ وْ تَ 

 .  عِ اسِ التَّ  حاحِ ْص األ نَ مِ  ةِ عَ اسِ التَّ  ةِ اآل�َ  نَ مِ  أُ دَ بْ أَ سَ 

ْط، َبْل  ِألَنَّ َ�ِلَمَة اْلَمْوِعِد ِهَي َهِذِه: «َأَنا آِتي َنْحَو َهَذا اْلَوْقِت َوَ�ُكوُن ِلَساَرَة اْبٌن». َوَلْ�َس َذِلَك َفقَ 
َال َخْیًرا َأْو ِرْفَقُة َأْ�ًضا، َوِهَي ُحْبَلى ِمْن َواِحٍد َوُهَو ِإْسَحاُق َأُبوَنا. ِألَنَُّه َوُهَما َلْم ُیوَلَدا َ�ْعُد، َوَال َفعَ 

ِإنَّ  َشر�ا، ِلَكْي َیْثُبَت َقْصُد ِهللا َحَسَب اِالْخِتَ�اِر، َلْ�َس ِمَن اْألَْعَماِل َبْل ِمَن الَِّذي َیْدُعو، ِقیَل َلَها: «
ِغیِر». َ�َما ُهَو َمْكُتوٌب: «َأْحَبْبُت َ�ْعُقوَب َوَأْ�َغْضُت ِع�ُسَو». - ٩:  ٩(روم�ة    اْلَكِبیَر ُ�ْسَتْعَبُد ِللصَّ

١٣(   

  نِ أنَّ االثنیْ   مِّ هِ مُ الْ   نَ . ومِ نِ یْ لَ جُ رَ   ثاًال توض�ح��ا عنْ مِ   مَ تخدَ ، فاسْ هيِّ لَ اإلِ   االخت�ارِ   عنِ   هِ رِ كْ فِ   �حَ ِض وْ نا تَ هُ   ُس بولُ   حاولَ 
 عِ قِ وْ مَ الْ ها، وَ سِ فْ نَ  ةِ �َّ فِ لْ خَ الْ ها، وَ سِ فْ نَ  ةِ لَ عائِ الْ  نَ مِ  يْ . أَ نِ یْ مَ أَ وْ تَ  لْ ، بَ طْ قَ فَ  نِ �ْ وَ خَ أَ  َس �ْ لَ ، وَ نِ �ْ وَ خَ ما �انا أَ هُ تارَ اخْ  نِ یْ ذَ اللَّ 
  دَ عْ یًال �َ لِ قَ  ُس مَّ حَ تَ . أَ كَ رُ كُ شْ " (أَ مٍ حِ ا رَ �كَ رِ "شَ  ةِ حق�قَ ي الْ ا فِ مَ ًدا. هُ واحِ  �انَ  هُ خیُّلُ تَ  نُ كِ مْ �ُ  ءٍ يْ شَ  لُّ . �ُ هِ سِ فْ نَ  يِّ افِ رَ غْ جُ الْ 
لَ طَ مُ  ةٍ راسَ دِ   ). قِ بَ سْ مُ الْ  ینِ یِ عْ لتَّ لِ  ةٍ وَّ

  وعَ ُض وْ "َوُهَما َلْم ُیوَلَدا َ�ْعُد" مَ   یرُ بِ عْ هذا التَّ   یرُ ثِ دا. یُ ولَ یُ   نْ أَ   لَ بْ قَ   رِ ى اآلخَ لَ عَ   دِ واحِ الْ   یلِ ِض فْ تَ   ةَ رَ كْ فِ   حَ رَ هذا، طَ   هِ ثالِ ي مِ فِ وَ 
 . ةِ قَ �َ الُمسْ  هللاِ  ةِ فَ رِ عْ مَ 
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،  طینيِّ سْ األوغُ  رِ كْ ٍض للفِ افِ رَ  سبقِ المُ  التعیینِ  عنِ  يٍ أْ رَ  رَ هَ شْ ، أَ ةِ الُمس�قَ  ةِ فَ رِ عْ مَ الْ  بَ سَ حَ  االخت�ارَ  �هِ ما نسمِّ  دُّ ُ�عَ 
  هُ لُ عَ فْ �َ ًقا ما سَ �َ سْ مُ   مَ لِ عَ ، فَ منِ الزَّ   رَ بْ عَ   رَ ظَ نَ   لِ األزَ   منذُ   هللاَ   أنَّ   �عني ب�ساطةٍ   المسبقَ   التعیینَ   : أنَّ ةُ �َّ األساسِ   هُ تُ یَّ ِض وفرَ 
 م.  هُ تارَ ، اخْ ةِ قَ �َ الُمسْ  هِ تِ معرفَ ى لَ عَ   ناءً ، و�ِ رُ شَ �َ الْ 

هما "َوُهَما َلْم  نَّ إِ  . نقرأُ شدیدٍ  بوضوحٍ  الفكرةِ  هذهِ  عنْ  ثُ یتحدَّ  ةَ �َ ومِ رُ  ةِ رسالَ  نْ مِ  التاسعَ  صحاحَ األ نا أنَّ هُ  نالحظُ 
 . جملةِ الْ  إلى هذهِ  رْ ظُ نْ نَ . لِ )١١:  ٩(روم�ة  ُیوَلَدا َ�ْعُد، َوَال َفَعَال َخْیًرا َأْو َشر�ا"

ونا  كُ �َ  لمْ  نِ یْ التوأمَ  إنَّ  �قولُ  فقطْ  . بلْ هِ ما س�فعالنِ  فَ عرَ  هُ نَّ إِ  ، أوْ هِ ما س�فعالنِ  ْف �عرِ  لمْ  هللاَ  هنا إنَّ  بولُس  لْ قُ �َ  مْ لَ 
ع�سو   دونَ  قوبَ عْ �َ لِ  هللاِ  اخت�ارَ  أنَّ  وَ هُ  وضوحٍ بِ  صُّ النَّ  هُ ما �علِّمُ  لُّ ، �ُ نْ ًئا. إذَ ال شیْ عَ فَ  ونا قدْ �كُ  مْ لَ د، وَ عْ دا �َ لِ وُ  دْ قَ 

 وَلدا. یُ  أنْ  لَ بْ تمَّ قَ 

 : تٍ مْ َص  بُ رَ غْ أَ 

  قُ فِ تَّ . یَ دٌ أحَ  دَ یولَ  أنْ  ، قبلَ عالمِ الْ  �سِ سِ أْ تَ  لَ بْ قَ  ثَ دَ حَ  قَ بَ سْ مُ الْ  هللاِ  یینَ عْ تَ  على أنَّ  ةِ قَ �َ الُمسْ  ةِ فَ عرِ مَ الْ  يُ أْ ا رَ نَ هُ  قُ فِ تَّ یَ 
 �ارَ تِ االخْ   نَّ إِ   ةِ الُمس�قَ   ةِ عرفَ مَ الْ   يُ رأْ   �قولُ   ، لكنْ رِ شَ �َ الْ   قِ لْ خَ   لَ قبْ   هللاِ   رِ ي فكْ فِ   ثَ دَ حَ   قَ بَ سْ مُ الْ   ینَ یِ عْ التَّ   على أنَّ   �عُ مِ جَ الْ 
 .  مْ هِ تِ الدَ وِ  دَ عْ �َ  هُ ونَ لُ عَ فْ �َ ا سَ مَ �ِ  هللاِ  ةِ فَ رِ عْ مَ  ءِ وْ ي َض فِ  نْ كِ ، لَ رِ شَ �َ الْ  ةِ الدَ وِ  لَ بْ قَ  ثُ دُ حْ �َ 

 . تابِ كِ الْ  يِ تَ دَ لْ جِ   نَ یْ بَ  تٍ مْ َص  بَ رَ غْ أَ  دُّ عَ ا �ُ . ممَّ یدِ دِ حْ �التَّ  ةِ عن هذه الفكرَ  صُّ النَّ  تُ مُ ْص ا �َ نَ هُ 

 �شرِ الْ  ألفعالِ  لٍ فعْ  دِّ �رَ  ثُ دُ حْ تَ  سبقِ المُ  والتعیینِ  في االخت�ارِ  هللاِ  أفعالَ  أنَّ  توض�حَ  أرادَ  قدْ  الرسولُ  �انَ  فلوْ 
،  الُمس�قةِ   ةِ فَ رِ عْ مَ الْ   يُ رأْ   اهُ ما یتبنَّ   وَ هُ   الكتابيُّ   المنظورُ   �انَ   لوْ   . أيْ �حِ ِض وْ للتَّ   �اقٍ سِ   هذا أفضلَ   ، فس�كونُ ةِ المستقبل�َّ 

 وَ فهْ ؟  طْ هذا قَ   ُس قدَّ مُ الْ   كتابُ الْ   َیذُ�رِ   ًال، لماذا لمْ أوَّ ، فَ ةِ �َّ ستقبلِ مُ الْ   القراراتِ �ِ   هِ فتِ رِ عْ مَ   ءِ وْ ًما في َض دائِ   �ختارُ   هللاَ   أنَّ   أيْ 
 ي.  ها هِ هذا، فَ  رَ كُ ذْ یَ لِ  ةٌ َص رْ فُ  هناكَ  ْت . ولو �انَ ًئا عنهُ یْ شَ  رْ یذ�ُ  مْ لَ 

ر�ا. علینا  شَ  وْ ًرا أَ یْ ال خَ عَ �فْ  أنْ  لَ بْ قَ وَلدا، وَ یُ  نْ أَ  لَ بْ تمَّ قَ  �ارَ تِ االخْ  نَّ إِ  ولَ قُ �َ ًتا لِ قْ وَ  فَ رَ وَص  لْ ، بَ ُس بولُ  هُ رْ كُ ذْ یَ  مْ ، لَ نْ كِ لَ 
  رُ یِّ حَ تُ س  هذه الكلماتِ   ةَ ضافَ إِ   ، فإنَّ ُمس�قةٍ   �معرفةٍ   اخت�ارٍ   عنِ   ثَ یتحدَّ   أنْ   یر�دُ   �انَ   هذا؟ لوْ   لماذا أضافَ   نسألَ   أنْ 
 �ذلك؟ ، أل�َس هللاِ  بَ شعْ 

 : هللاِ  دُ قْص   َیثُبتُ 

َشر�ا". عالَم ر�َّز بولس هنا؟ "ِلَكْي َیْثُبَت َقْصُد ِهللا َحَسَب . "ِألَنَُّه َوُهَما َلْم ُیوَلَدا َ�ْعُد، َوَال َفَعَال َخْیًرا َأْو عْ لنتا�ِ  نْ كِ لَ 
  .)١١: ٩(روم�ة   اِالْخِتَ�اِر"
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ال عَ فْ �َ  نْ أَ  لَ بْ قَ ما، وَ هِ تِ والدَ  لَ بْ قَ  قرارِ الْ  خاذِ اتِّ  سببَ  نَّ إِ  ُس بولُ  قولُ . و�َ هللاِ  دِ ْص نا على قَ هُ  كیزُ رْ التَّ  رى، �انَ أخْ  ةً مرَّ 
 . هللاِ  دُ ْص قَ  َیثُبتَ   أنْ  وَ شر�ا، هُ  خیًرا أو

؟  مْ تُ ظْ الحَ  لْ ؟ هَ ةِ قَ ُمس�َ الْ  ةِ فَ رِ عْ مَ الْ  بَ سَ حَ  قِ بَ سْ مُ الْ  یینِ عْ التَّ  هومِ فْ مَ ماًما لِ تَ  ٌض ناقِ مُ  ّصِ هذا النَّ  هَ جُّ وَ تَ  نَّ أَ  نَ وْ رَ تَ  لْ هَ 
 ر�ا؟ شَ  وْ ًرا أَ یْ عال خَ فْ �َ  مْ ا لَ مَ هُ على أنَّ  سولِ الرَّ  كیزِ رْ تَ لِ  هُ تقد�مُ  نُ كِ مْ �ُ  آخرَ  سببٍ  فلماذا، وأيُّ 

 أيُّ  یؤَخذْ  مْ ، لَ هللاِ  منظورِ  نْ مِ  . أيْ هللاِ  نِ هْ ي ذِ ًضا فِ �ْ ًنا، أَ مْ ِض  لْ ، بَ مانِ والزَّ  مكانِ ي الْ ال فِ عَ فْ �َ  مْ ما لَ هُ نَّ أَ  فقطْ  َس ل�ْ 
مَ الَّ   بُ بَ السَّ   هذا، أيْ   هِ لِ وْ قَ   بُ بَ سَ ، وَ يَ هِ   ةَ ت�جَ النَّ   نَّ ، ألَ ي االعت�ارِ فِ   رٍّ شَ   وْ أَ   رٍ یْ خَ   تَ بُ ثْ یَ   أنْ   وَ هذا، هُ لِ   سولُ الرَّ   هُ ذي قدَّ
 ، "َلْ�َس ِمَن اْألَْعَماِل َبْل ِمَن الَِّذي َیْدُعو".  �ارِ تِ االخْ  بَ سَ حَ  هللاِ  دُ ْص قَ 

  َض عْ �َ الْ ، وَ �مَ لِ السَّ  قرارَ الْ  ونَ ذُ خِ تَّ یَ سَ  َض عْ �َ الْ  ى أنَّ رَ ، و�َ بلِ قْ تَ سْ مُ ى الْ لَ إِ  رُ ینظُ  هللاَ  نَّ إِ  الُمس�قةِ  رفةِ عْ مَ الْ  يُ رأْ  �قولُ 
  لٍ مَ َنى على عَ ُیبْ  يِ أْ في هذا الرَّ  االخت�ارَ  في أنَّ  ةِ قَ ُمس�َ الْ  ةِ فَ عرِ مَ الْ  يِ أْ رَ  ةُ لَ كِ شْ مُ  نُ مُ . تكْ ئَ خاطِ الْ  القرارَ  ونَ خذُ سیتَّ 
  �مانُ اإلِ  وَ هُ  حٍ صالِ  لٍ مَ ى عَ مَ سْ وأَ  .)٢٩: ٦(یوحنا  هُ لَ سَ رْ ذي أَ الَّ �ِ  نَ مِ ؤْ نُ  ، أنْ هللاِ  لُ مَ عَ  وَ هذا هُ  ا �أنَّ ، ظان� حٍ صالِ 

  َس ل�ْ  رَ األمْ  أنَّ  حِ اِض وَ الْ  نَ مِ  نَّ نا إِ هُ  قولُ �َ  نْ كِ . لَ حِ الِ الصَّ  ملِ عَ لْ لِ  ةِ �َّ تابِ كِ ي الْ معانِ الْ  دُ حَ . وهذا أَ �حِ سِ مَ الْ  �سوعَ  بِّ الرَّ �ِ 
 و.  عُ دْ ي یَ ذِ الَّ  نَ مِ  لْ ، بَ ةٍ �َّ رِ شَ �َ   ِمن أعمالٍ 

  ت�ارِ ى االخْ لَ ًدا إِ نِ تَ سْ نا مُ لخالِص  یرَ خِ األَ  قرارَ الْ  لُ عَ �جْ –رِ وَ والصُّ  كالِ شْ األَ  نَ مِ  دیدُ عَ الْ  هُ ذي لَ الَّ –ینيُّ مِ رْ األَ  يُ أْ الرَّ 
  َس �ْ هذا لَ   على أنَّ   یدِ دِ شْ ، �التَّ هُ نُ كِ مْ ما �ُ ى  وَ قْ نا، �أَ هُ   هذا الرأيَ   مُ دِ هْ یَ   َس بولُ   أنَّ   . أعتقدُ يٍّ هِ لَ إِ   لٍ عْ إلى فِ   َس ، ول�ْ يِّ رِ شَ �َ الْ 
 . دَ جْ مَ الْ  هُ وحدَ  ذَ خُ أْ �َ   وأنْ  .�ِ  بَ ُینسَ   نْ ین�غي أَ   مْ كُ في فدائِ  لَ ْض فَ الْ  نَّ و. وأَ عُ دْ ي یَ ذِ الَّ  نَ مِ  لْ ، بَ مالٍ عْ أَ  نْ مِ 

 ؟ هللاِ  دَ عنْ  مٌ لْ ظُ 

و، "ِقیَل َلَها: «ِإنَّ اْلَكِبیَر ُ�ْسَتْعَبُد  عُ ذي یدْ الَّ  نَ مِ  ، بلْ أعمالٍ  نْ مِ  ال �كونَ  ، و�يْ دُ ْص قَ هذا الْ  تَ بُ ثْ یَ  يْ ، �َ نْ إذَ 
ِغیِر»"  . هِ دِ ْص وَّ قَ مُ وَّه وسُ مُ سُ  ِهرَ ُ�ظْ  نْ أَ  وَ هُ  هللاِ  ت�ارِ اخْ  بَ بَ سَ  أنَّ  . أيْ )١٢- ١١:  ٩(روم�ة  ِللصَّ

ي  نِّ ألَ   ظاتٍ حَ لَ   دَ عْ �َ   ةِ اآل�َ   إلى هذهِ   ودُ عُ . سأَ )١٣:  ٩(روم�ة    َوَأْ�َغْضُت ِع�ُسَو»""َكَما ُهَو َمْكُتوٌب: «َأْحَبْبُت َ�ْعُقوَب  
 .  ١٤  ةِ ى اآل�َ لَ إِ  رْ ظُ نْ نَ لِ  نْ كِ . لَ ةِ َض غْ �ُ الْ  ةِ رَ كْ فِ  بِ بَ سَ �ِ  التِ كِ شْ مُ الْ  ثیرُ ها تُ أنَّ  فُ رِ عْ أَ 

 . "َفَماَذا َنُقوُل؟ َأَلَعلَّ ِعْنَد ِهللا ُظْلًما؟" يٌّ الغِ بَ  ؤالٌ سُ  ١٤  ةُ اآل�َ 
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 یدٍ �ِ وْ تَ  ةِ ورَ ى ُص وَ أقْ  مَ تخدَ اسْ  ؟" ال، فقدِ مٌ لْ ظُ  هللاِ  دَ نْ عِ  َس �ْ : "ال، لَ لِ وْ قَ ى �ِ فَ تَ اكْ  لِ ؟ هَ هِ ؤالِ سُ  عنْ  ُس ولُ بُ  أجابَ  ك�فَ 
  لْ هَ –هذا السؤالِ  نْ عَ   ةُ "َحاَشا!". اإلجا�َ  نَ و ا"، وآخر ذَ هَ   ونَ كُ �َ  ًدا أنْ بَ أَ  نُ كِ مْ وها: "ال �ُ بُ �تَ  ینَ مِ جِ رْ تَ مُ الْ  ُض عْ . �َ ةٍ نَ كِ مْ مُ 
 . )١٥: ٩(روم�ة  دٍ ارِ وَ  رُ یْ ! هذا غَ ةَ تَّ بَ  الْ الَّ : �َ هيَ – هللاِ  دَ نْ عِ   مٍ لْ ى ظُ لَ هذا عَ  لُّ دُ یَ 

 : ُمتوقَّعٌ  اعتراٌض 

 ؟ يَّ الغِ بَ الْ  هذا السؤالَ  سولُ الرَّ  حَ رَ ، لماذا طَ مْ كُ فكِّروا في هذا. في رأ�ِ تُ  نْ أَ  مْ كُ یًال، وأر�دُ لِ ًعا قَ مَ  مِّنَ خَ نُ   أنْ  اآلنَ  ر�دُ أُ 

  علِّمُ مُ الْ   لُ حاوِ ما �ُ   مِ هْ ي فَ فِ   ةٍ صعو�َ   نْ أح�اًنا مِ   البُ عاني الطُّ �ُ ، سَ َس رْ الدَّ   حُ رَ شْ �َ   حینَ   هُ أنَّ   علِّمُ مُ الْ   فُ رِ عْ معلٌِّم، و�َ   ُس بولُ 
 . التُ كِ شْ مُ الْ  أُ شَ نْ تَ سَ  نَ أیْ  نْ مِ ، وَ تراَض االعْ  عُ یتوقَّ  دُ یِّ جَ الْ  المعلِّمُ . وَ هُ یلَ ِص وْ تَ 

  ونَ عُ مَ سْ �َ   حینَ   اُس النَّ   قولَ �َ   أنْ   عَ : "َفَماَذا َنُقوُل؟" ماذا توقَّ قالَ   ، حینَ �هِ عِ سامِ   نْ راًضا مِ تِ ، اعْ علِّمٍ مُ ، �َ ُس ولُ نا بُ هُ   عَ قَّ وَ تَ 
 . )١٤:  ٩(روم�ة ؟ مٌ لْ ظُ   هللاِ  دَ نْ عِ  لْ ًال، هَ دْ عَ   َس �ْ !" هذا لَ مٌ لْ ذا؟ "هذا ظُ هَ 

 .  النِ مَ تَ حْ مُ  انِ �َ بَ سَ  ًنا، هناكَ سَ ؟ حَ راَض تِ هذا االعْ  عَ قَّ وَ ا تَ ماذَ : لِ وَ ي هُ ؤالِ سُ 

  ینَ شِ ائِ ، طَ ةَ سالَ الرِّ  هِ ذِ هَ  ونَ أُ رَ قْ �َ  وْ ي، أَ نِ ونَ عُ مَ سْ �َ  نْ مَ  ُض عْ ما �َ �َّ هكذا: "رُ  كِّرُ فَ �ُ  �انَ  هُ ألنَّ  راَض تِ هذا االعْ  قَّعَ وَ ما تَ �َّ رُ 
ًما،  لْ ظُ  الفعلِ �ِ  ، وهذا س�كونُ �ارِ تِ االخْ  نِ ��ا عَ ینِ طِ سْ وغُ ًرا أُ كْ ماتي فِ لِ في �َ  او دُ جِ �َ ین��ا، وَ طِ سْ وغُ ًفا أُ قِ وْ ا مَ وْ نَّ بَ تَ یَ   نْ أَ  ةِ جَ رَ دَ لِ 

،  ینوَس طِ سْ وغُ أُ   ُض حَ دْ هذا یَ �ِ ال!" وَ   یدِ أكِ "َأَلَعلَّ ِعْنَد ِهللا ُظْلًما؟ �التَّ :  أقولَ   نْ أَ   وَ هذا هُ   عِ نْ مَ لِ   هُ لُ ما عليَّ فعْ   ، �لُّ كَ لِ ذَ ولِ 
 .  هُ قَّعَ وَ ما هذا ما تَ �َّ م". رُ هُ رَ یْ غَ ر، وَ وثَ ن، ولُ فِ �الْ ، وَ يَّ �نِ وِ كْ واألَ 

، وعَ ُض وْ مَ الْ  ما أثارَ لَّ �ُ  ثُ یْ ، حَ قِ بَ سْ مُ الْ  عیینِ التَّ  ةِ یدَ قِ عَ  �مِ لِ عْ ي تَ فِ  ةٌ رَ بْ خِ  هِ �ْ دَ ین��ا، ولَ طِ سْ وغُ أُ  هُ سُ فْ نَ  ُس بولُ  ما �انَ ، ر�َّ أوْ 
 !" مٌ لْ ا ظُ ذَ : "هَ وَ هُ  لُ وَّ األَ  لِ عْ فِ الْ  دُّ رَ  �كونُ 

 ةَ تَّ بَ الْ   دٍ حَ أَ   نْ وا ما مِ فُ رِ عْ تَ   نْ أَ   �دُ رِ ي أُ نِّ ، ألَ يِّ الغِ بَ الْ   ؤالِ لهذا السُّ   ولِ سُ الرَّ   حِ رْ طَ   بُ بَ سَ   وَ هذا هُ   ي أنَّ يٌّ فِ فِ خَ   �اهٌ تِ لديَّ اشْ 
 . ةَ لَ كِ شْ مُ الْ  ي هذهِ غِ لْ یُ   ثُ یْ �حَ   مَّمٌ َص مُ  ینيَّ مِ رْ األَ  رَ كْ فِ الْ  نَّ أَ  لْ . بَ يِّ ینِ مِ رْ األَ  رِ كْ فِ على الْ  هذا السؤالَ   حُ �طرَ 

نا. "َأَلَعلَّ هُ  ُس ولُ ها بُ ناولَ تي تَ الَّ  يَ هِ  قِ بَ سْ مُ الْ  ینِ یِ عْ التَّ  نِ ي عَ یِ أْ رَ  نِ أْ شَ �ِ  ثارُ ي تُ تِ ها الَّ سَ فْ نَ  ةَ لَ ئِ سْ األَ  أنَّ  وَ ي هُ نِ ر�حُ ما یُ 
 . كَ لِ ذَ و �َ دُ بْ ��ا، یَ رِ اهِ ، ظَ رَ مْ األَ  ِعْنَد ِهللا ُظْلًما؟" ألنَّ 

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


https://ar.ligonier.org   

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

  لْ ، بَ ةِ �َّ لِ تقبَ سْ مُ الْ  مِ هِ ألفعالِ  اعت�ارٍ  ونَ ر�ا، ودُ شَ  ًرا أوْ یْ ٌد خَ أحَ  لَ عَ فْ �َ  أنْ  لَ قبْ  يٍّ س�ادِ  يٍّ هِ إلَ  اخت�ارٍ  نِ عَ  ثُ دَّ حَ تَ نَ  ینَ حِ فَ 
 ؤالَ السُّ  ٍر، فإنَّ شَ �َ  الِ أعمَ  نْ مِ  َس �ْ ، ولَ مةٍ عْ نِ  نْ ها مِ �أنَّ  هللاِ  دُ مقاِص  رَ هَ ى تظْ ، حتَّ �ِ  الس�اديِّ  دِ ْص قَ الْ  بِ سَ حَ ماًما �ِ تَ 
 ًال؟"  دْ هذا عَ  �كونُ  فَ �ْ : "كَ وَ هُ  ذي ُ�طَرحُ الَّ  يَّ یهِ دِ بَ الْ 

. "َحاَشا! ِألَنَُّه َ�ُقوُل ِلُموَسى: «ِإنِّي َأْرَحُم َمْن َأْرَحُم، ةٍ عَ اطِ ال قَ بِ  هُ ؤالَ سُ  یبُ جِ ُظْلًما؟" و�ُ : "َأَلَعلَّ ِعْنَد ِهللا ُس ولُ بُ  �قولُ 
 .)١٥-١٤: ٩(روم�ة   َوَأَتَراَءُف َعَلى َمْن َأَتَراَءُف»"

 :مَ حَ رْ یَ  نْ أَ  �دُ رِ یُ  َمنْ  مُ حَ رْ یَ 

 ْت یرَ ثِ أُ ، وَ ةِ قَ �َ ُمسْ الْ   فةِ رِ عْ مَ الْ   بَ سَ حَ   �ارِ تِ االخْ   نِ عَ   أُعلِّمُ   تُ نْ ، و�ُ سولِ الرَّ   كانَ ُت مَ نْ �ُ   نْ �ِ ، وَ ینُ مِ خْ التَّ   نَ كَ مْ أَ   نْ ى، إِ رَ خْ أُ   ةً مرَّ 
 ؟  هِ �ْ لَ إِ  أُ جَ لْ ذي سأَ ، ما الَّ راضاتُ تِ االعْ  هذهِ 

  معَ  هُ ًما ألنَّ الِ ظَ  َس �ْ لَ  ًما. هللاُ الِ ظَ  َس �ْ لَ  . هللاُ ةً ظَ حْ لَ  رْ ظِ تَ : "انْ ولُ قُ أَ ، فسَ مِ لْ الظُّ �ِ  �ِ  هامٍ يَّ اتِّ ماًما أَ تَ  مَ سِ حْ أَ  نْ ُت أَ دْ رَ أَ  إنْ 
  لُ مَّ حَ تَ تَ  تَ نْ ، أَ نْ ذَ ، إِ ةِ �َّ لِ بَ قْ ستَ مُ الْ  مْ هِ اتِ �ارَ تِ اخْ  ءِ وْ ي َض فِ  �ختارُ  هُ نَّ كِ ر�ا، لَ شَ  وْ ًرا أَ یْ خَ  دٌ حَ أَ  لَ عَ فْ �َ  نْ أَ  لَ بْ قَ  هُ رارَ قَ  ذُ خِ تَّ یَ  هُ أنَّ 

 . دِ بَ ى األَ لَ إِ  لَ دَ جَ الْ  مُ سِ حْ �َ وهذا سَ ". كَ �ارِ تِ اخْ  بِ عواقِ 

  أنَّ  وَ هُ   نْ ذَ إِ  ّصِ ى هذا النَّ نَ عْ . مَ مَ حَ رْ یَ  نْ أَ  �دُ رِ یُ  نْ مَ  مَ حَ رْ یَ  نْ ي أَ فِ  هللاِ  قِّ ى حَ لَ ا؟ إِ اذَ ى مَ لَ إِ  أَ جَ لَ  لْ هذا. بَ  لْ عَ فْ �َ  مْ لَ  هُ نَّ لكِ 
 .  ونَ رُ آخَ  هُ ذُ خُ أْ ال �َ  ةِ مَ حْ الرَّ  نَ ًرا مِ دْ قَ  ونَ ذُ خْ أَ �َ  َض عْ �َ الْ 

و، �سُ عِ ًما لِ لْ ظُ   َس �ْ هذا لَ   نْ كِ ، لَ ةِ �َّ هِ لَ اإلِ   ةِ مَ حْ لرَّ لِ   وعٍ ُض وْ على ع�سو �مَ   ت�ارُ االخْ   عِ قَ ًدا. لم �َ أحَ   مُ لِ ظْ ال �َ   ى، هللاُ رَ خْ أُ   ةً مرَّ 
 ءِ وْ ًما في َض هذا دائِ   لُ عَ ، �فْ هللاُ   �ختارُ   حینَ   هُ ، ألنَّ طٍ ساقِ   سانٍ �إنْ   هللاِ   دَ نْ روٌف عِ عْ ، مَ وَلدَ یُ   نْ أَ   لَ بْ ى قَ تَّ و، حَ �سُ عِ   نَّ ألَ 

 . قوطِ السُّ 

 ال  ، و�الَّ الصِ خَ ى الْ لَ إِ   ةَ حاجَ ًقا الْ �َ سْ مُ   ُض رِ تَ فْ تَ   الصِ خَ للْ   هللاِ   اخت�اراتِ   �عُ مِ جَ . فَ خالصِ لْ لِ   طینَ ساقِ   طاةً خُ   هللاُ   �ختارُ 
  ةُ �َّ لِ ، عمَ نْ ذَ . إِ الصِ خَ لْ لِ  ونَ اجُ تَ حْ ال �َ  خالصِ لْ اًسا لِ نَ أُ  هللاُ  �ختارَ  أنْ  تِ قْ وَ لْ لِ  ةً عَ �َ ْض مَ  . س�كونُ �ارِ تِ الخْ ى لِ نَ عْ مَ 

 . وضالٍّ  طٍ ساقِ  �شريٍّ  سٍ نْ جِ  ءِ وْ ي َض فِ  ثُ دُ حْ ها تَ لِ مَ كْ أَ �ِ  �ارِ تِ االخْ 

  هللاُ  طبَّقَ  وْ ؟ لَ ثُ دُ حْ �َ ، ماذا سَ لَ دْ عَ الْ  طبَّقَ  وْ لَ  هُ أنَّ  فُ رِ ، و�عْ طٌ ساقِ  هُ لَّ �ُ  مَ عالَ الْ  نَّ أَ  فُ رِ عْ �َ ، وَ مِ عالَ الْ  لِّ إلى �ُ  هللاُ  رُ ظُ نْ یَ 
ع�سو    . ونالَ ةً مَ حْ رَ   قوبُ عْ �َ   ذَ خَ . أَ َض عْ �َ الْ   مَ حَ رْ یَ   نْ أَ   هللاُ   ارَ تَ اخْ   نِ كِ . لَ �عُ مِ جَ الْ   كُ لِ هْ یَ ، سَ طٍ ساقِ   سٍ نْ على جِ   طْ قَ فَ   لَ دْ عَ الْ 
 ًال.  دْ عَ 
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ًنا،  سَ : حَ وَ ا هُ ذَ هَ  وراءِ  نْ نا مِ رُ كْ فِ . وَ اةٌ ساوَ مُ  دُ وجَ ال تُ  هُ نَّ أَ  �هِ نِ عْ ا نَ مَ . وَ مٌ لْ هذا ظُ  نَّ إِ  قولُ ي هذا؟ نَ فِ  ةٌ لَ كِ شْ مُ  كَ �ْ دَ لَ  لْ هَ 
رَ  نْ إِ    هللاُ  مَ حِ رَ فَ –دامِ عْ اإلِ �ِ  مُ كْ حُ الْ  رَ دَ َص ، وَ �انِ نِ ذْ ما مُ هُ ما �أنَّ هِ یْ لَ عَ  ُحِكمَ  النِ جُ رَ  ناكَ هُ  �انَ  نْ إِ  – مَ حَ رْ یَ  نْ أَ  هللاُ  قرَّ
ًنا،  سَ ؟ حَ ةِ �َّ قِ �َ الْ   َس �ْ لَ وَ   دٍ احِ وَ   ینٍ جِ ى سَ لَ عَ   ةَ فَ أْ الرَّ   مُ حاكِ الْ   بِّقَ طَ �ُ   نْ أَ   لِ دْ عَ الْ   نَ مِ   لْ هَ ؟ فَ اآلخرَ   مَ حَ رْ یَ   نْ ي أَ غِ �َ نْ ، أال یَ مْ هُ حدَ أَ 
ي فِ   قٍّ حَ   يُّ أَ   هِ �ْ دَ لَ   َس �ْ ًال. لَ دْ عَ   نالَ   ُص خْ ذا الشَّ هَ ، وَ ةً مَ عْ نِ   الَ نَ   ُص خْ ا الشَّ ذَ رى، هَ خْ أُ   ةً رَّ مَ   نْ كِ . لَ ساواةٌ مُ   دُ وجَ ًعا ال تُ طْ قَ 

 ي هذا. فِ  مٍ لْ ظُ  نْ ا مِ . مَ رِ ذمُّ التَّ 

 : �فٌ دِ جْ تَ و  هامٌ اتِّ 

 . اآلخرَ  مَ حَ رْ یَ   نْ أَ َزًما �ِ لْ مُ  َس �ْ لَ  وَ هْ ًدا، فَ واحِ  مَ حِ رَ  نْ �ِ . وَ مَ حَ رْ یَ   نْ أَ  �دُ رِ یُ  نْ مَ  مَ حَ رْ یَ   أنْ  هِ قِّ حَ  نْ مِ  راًرا، أنَّ ، مِ نا هللاُ و�ذ�ِّرُ 

ها  �فِ رِ عْ تَ  مِ ُحكْ �ِ  ةَ مَ حْ الرَّ  نَّ ، ألَ ةً مَ حْ رَ  هِ ذِ هَ  دْ عُ تَ  مْ ذا؟ لَ ى هَ نَ عْ ما مَ ، فَ مَ حَ رْ یَ  نْ أَ �ِ  َزمٌ لْ مُ  هللاَ  نَّ نا أَ دْ قَ تَ اعْ  نِ ى، إِ رَ خْ أُ  ةً رَّ مَ 
  لْ . بَ هِ ً�ا �ِ طالَ مُ   َس �ْ لَ . وَ هُ لَ عَ فْ �َ   ًرا أنْ بَ جْ مُ   َس �ْ لَ . وَ هِ ًما �ِ زَ لْ مُ   َس �ْ لَ ا. وَ �� عِ وْ طَ   هللاُ   هُ لُ مَ عْ �َ   ءٌ يْ شَ   ةُ مَ حْ الرَّ   لِ . بَ ةً �َّ زامِ لْ إِ   ْت سَ �ْ لَ 
 . هِ �ِ لْ قَ  الحِ َص   لِ ْض فَ �ِ   طْ قَ فَ  هُ لُ عَ فْ �َ   وَ هُ 

ي".  فِ كْ ا �َ مَ �ًما �ِ حِ رَ   تَ سْ ، لَ "�ا هللاُ :  �مٍ حِ رَ   هٍ لَ ًدا إلِ بَ وا أَ قولُ  تَ الَّ و أَ جُ رْ أَ -ني بُ عِ رْ ي یُ ذِ الَّ   رُ مْ األَ –�مٍ حِ رَ   هٍ لَ إلِ   قولَ  نَ الَّ ي أَ غِ �َ نْ �َ وَ 
  هُ نَّ أَ �ِ  يْ ، أَ ئُ طِ خْ �ُ  دْ قَ  هللاَ  نَّ أَ ًنا �ِ مْ ي ِض وحِ یُ  هامَ ا االتِّ ذَ هَ  نَّ ي، ألَ فِ كْ ا �َ مَ �ًما �ِ حِ رَ  َس �ْ لَ  هُ نَّ أَ �ِ  هللاَ  مَ هِ تَّ نَ  ، أنْ �فٌ دِ جْ ا تَ ذَ هَ 
 .  ةً مَ حْ رَ  رَ ثَ كْ أَ  ونَ كُ �َ  نْ أَ  هِ �ْ لَ عَ  ي. �انَ غِ �َ نْ ا یَ مَ �َ  ْف رَّ َص تَ یَ  مْ لَ 

 .  ةٌ َص اقِ نَ   هُ تَ مَ حْ رَ  نَّ ، إِ اآلنَ  ُس فَّ نَ تَ تَ   تَ نْ أَ  هِ تِ مَ حْ رَ ي بِ ذِ ، الَّ كَ قِ الِ خَ لِ  قولَ تَ لِ  تَ نْ أَ  نْ مَ وَ 

 .)١٥:  ٩(روم�ة  "ِألَنَُّه َ�ُقوُل ِلُموَسى: «ِإنِّي َأْرَحُم َمْن َأْرَحُم، َوَأَتَراَءُف َعَلى َمْن َأَتَراَءُف»"

 َلْ�َس ِلَمْن َ�َشاُء:

 يَ هِ  هِ ذِ . "َفِإًذا" هَ دِ بَ ى األَ لَ إِ  ةَ �َّ ینِ مِ رْ األَ  مَ دِ هْ تَ  نْ أَ  بُ جِ ها �َ ا، أنَّ ق� ، حَ دُ قِ تَ عْ ي أَ تِ الَّ  ةُ اآل�َ ، وَ ةُ �َ قاِض الْ  ةُ �َ رْ ي الضَّ تِ أْ تَ  اآلنَ 
   .)١٦:  ٩(روم�ة  ِ�ِ الَِّذي َیْرَحُم". "َلْ�َس ِلَمْن َ�َشاُء َوَال ِلَمْن َ�ْسَعى، َبْل ةُ �جَ تِ النَّ 

  هُ نَّ إِ  �قولُ  يَّ ینِ مِ رْ األَ  رَ كْ فِ الْ  نَّ كِ ، لَ ى هللاِ لَ عَ  َس �ْ ، ولَ سانِ نْ ى اإلِ لَ عَ  دٌ مِ تَ عْ مُ  هِ لِ مَ كْ أَ �ِ  رَ األمْ  نَّ إِ  يُّ ینِ مِ رْ األَ  رُ كْ فِ الْ  ال �قولُ 
 ةِ مَ عْ نِ   نْ لٍّ مِ ى �ُ لَ عَ   دُ مِ تَ عْ �َ   وَ هْ نا. فَ �ارِ تِ ى اخْ لَ ًضا عَ أ�ْ   رُ مْ األَ   دُ مِ تَ عْ �َ   نْ كِ . لَ �حٌ حِ ذا َص هَ . وَ الَص ، ال خَ هللاِ   ةِ مَ حْ رَ   دونَ 
ي  فِ  �ارُ تِ االخْ  دُ مِ تَ عْ ، �َ نْ ذَ . إِ َنخُلَص  يْ ، �َ يِّ هِ لَ اإلِ  لِ دخُّ التَّ  نِ عَ  لٍ زِ عْ مَ نا �ِ تَ رادَ إِ  َس مارِ نُ  ي أنْ غِ �َ نْ ا یَ نَ نَّ �ِ نا، وَ �ارِ تِ واخْ  هللاِ 
 �ًحا". حِ َص  َس �ْ ا لَ ذَ : "هَ ُس ولُ بُ   قولُ . �َ رِ شَ �َ الْ  �اراتِ تِ على اخْ  ةِ قَ �َ الُمسْ  ةِ فَ رِ عْ مَ الْ  يِ أْ رَ 
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  دُ َتمَ ا ُ�عْ مَ  وَ ا هُ ذَ . هَ ى هللاِ لَ عَ  لْ ى، بَ عَ سْ �َ  َمنْ  وْ ، أَ اءُ شَ ى َمن �َ لَ عَ  رُ مْ األَ  دُ مِ تَ عْ ؟ ال �َ رَ ثَ أكْ  حَ ضِّ وَ یُ  نْ أَ  هُ نُ كِ مْ �ُ  فَ �ْ كَ 
 . ةِ مَ حْ الرَّ  حِ نْ ي مَ فِ  هِ �ْ لَ عَ 

ِتي، وَ  عَ تا�َ  مَّ ثُ  ِلَكْي ُیَناَدى ِ�اْسِمي  قائًال: "ِألَنَُّه َ�ُقوُل اْلِكَتاُب ِلِفْرَعْوَن: «ِإنِّي ِلَهَذا ِ�َعْیِنِه َأَقْمُتَك، ِلَكْي ُأْظِهَر ِف�َك ُقوَّ
ي َمْن َ�شَ    هُ سْ رُ دْ نَ . لِ بٌ عْ َص  المٌ هذا �َ  . )١٨- ١٧:  ٩(روم�ة  اُء"ِفي ُ�لِّ اْألَْرِض». َفِإًذا ُهَو َیْرَحُم َمْن َ�َشاُء، َوُ�َقسِّ

 یًال.لِ ًعا قَ مَ 

 : ةٌ سَ دَّ قَ مُ  ةٌ َض غْ �ُ 

 و؟  �سُ عِ  َض غَ �ْ أَ  هللاَ   نَّ ى أَ نَ عْ . ما مَ )١٣:  ٩(روم�ة  "َأْحَبْبُت َ�ْعُقوَب َوَأْ�َغْضُت ِع�ُسَو" ةَ لَ كِ شْ ًال مُ بْ ُت قَ رْ كَ ذَ 

هٍ وَ ي تَ فِ   كِّرُ فَ ا، نُ نَ تِ غَ ي لُ " فِ ُض غِ �ْ "یُ   ةَ مَ لِ �َ   مُ دِ خْ تَ سْ نَ   ینَ حِ  ،  �نَ رِ اآلخَ   ةِ َض غْ �ُ   نْ ینا عَ ُنهِ   دْ قَ ؛ لَ ةِ ینَ غِ الضَّ �ِ   عورٍ شُ   نْ مِ   عٍ ا�ِ نَ   جُّ
   .)٤٤:  ٥(متى  نائِ ادَ عْ ى أَ تَّ حَ  ةِ �َّ حَ مَ ینا �ِ وِص أُ وَ 

  ناكَ . هُ مْ عَ ؟ نَ ةَ �رَ رِّ الشِّ  ةَ اللَ الدَّ  هِ ذِ هَ  لُ مِ حْ ى ال تَ رَ خْ أُ  ةٍ �قَ رِ طَ  ةِ �َّ أَ " �ِ ةَ َض غْ "�ُ  ةَ مَ لِ �َ  ُس قدَّ مُ الْ  كتابُ الْ  مَ دَ خْ تَ اسْ  لِ هَ  نْ كِ لَ 
 ؟  ) ٢٢:  ١٣٩(مزمور  : "ُ�ْغًضا َتام�ا َأْ�َغْضُتُهْم"قالَ  ینَ ، حِ �مِ دِ قَ الْ  دِ هْ عَ ي الْ ، فِ دَ وا داوُ كَّرُ ذَ . تَ ةِ �َّ طِ خَ الْ  ةُ َض غْ �ُ 

  َس �ْ لَ وَ  ةَ �َّ طِ خَ الْ  ُض غِ �ْ "یُ  یرَ بِ عْ ، تَ عُ مَ سْ كما نَ –هنا صُّ النَّ  ال �قولُ  . لكنْ مْ عَ ، نَ رِّ لشَّ لِ  ةٌ َض غْ . �ُ ةٌ سَ دَّ قَ مُ  ةٌ َض غْ �ُ  هناكَ 
 "َأْحَبْبُت َ�ْعُقوَب َوَأْ�َغْضُت ِع�ُسَو".   لْ و"، بَ �سُ عِ   ةَ �َّ طِ خَ  تُ ْض غَ �ْ أَ ، وَ قوبَ عْ �َ  تُ بْ بَ حْ ا: "أَ نَ هُ  هللاُ   لِ قُ �َ   مْ "؟ لَ ئَ اطِ خَ الْ 

 �ابُ غِ  وَ هُ  ّصِ ي هذا النَّ " فِ ةُ َض غْ �ُ "الْ  �هِ نِ عْ ما تَ  لُّ . �ُ ةِ �َّ رِ بْ عِ الْ  غةِ ي اللُّ فِ  �اقيٍّ طِ  ازٍ وَ تَ  )١٣: ٩(روم�ة  انَ نا هُ یْ دَ لَ 
.  رِ اآلخَ  نِ عَ  هُ عُ نَ مْ �َ ، وَ سانٍ إلنْ  ةً �َّ حَ مَ ، وَ ةٍ مَ حْ رَ  لَ عْ فِ ا، وَ اص� ��ا خَ هِ لَ ساًنا إِ حْ إِ  ي هللاُ طِ عْ �ُ  ذْ ، إِ خاّصِ الْ  يِّ هِ لَ اإلِ  سانِ حْ اإلِ 

  يَّ هِ لَ اإلِ  سانَ حْ ا اإلِ ذَ هَ  عُ نَ مْ �َ  هللاَ  نَّ كِ و. لَ �سُ عِ  جاهَ تُ  ةِ ینَ غِ الضَّ  نَ مِ  ةً ئَ یِّ سَ  ةً �َّ لِ داخِ  رَ مشاعِ  نُّ كُ �َ  هللاَ  ا أنَّ ذَ ي هَ نِ عْ ال �َ 
 ؤالَ هذا سُ  ثیرُ ، یُ نْ كِ ذا. لَ هَ بِ  ودُ هُ یَ الْ  هُ دَ َص ما قَ  وَ و. هذا هُ �سُ ها عِ ذْ خُ أْ �َ  مْ لَ  ةً �َّ طِ عَ  قوبُ عْ �َ  أخذَ و. �سُ عِ  نْ عَ  الخاصَّ 

 ال.   مْ ًجا أَ وِ دَ زْ مُ  قُ بَ سْ مُ الْ  ینُ یِ عْ التَّ  �انَ  إنْ 

 :جِ وِ دَ زْ مُ الْ  قِ بَ سْ مُ الْ  ینِ یِ عْ التَّ  نِ عَ  رأ�انِ 

 ".جَ وِ دَ زْ مُ الْ  قَ بَ سْ مُ الْ  ینَ یِ عْ التَّ  یقُ طِ ال أُ   نْ كِ ، لَ قِ بَ سْ مُ الْ  ینِ یِ عْ �التَّ  نُ مِ ؤْ : "أُ ونَ قولُ �َ  یر�نَ ثِ ُت �َ عْ مِ سَ 

 ما.  هُ نَ یْ بَ   بولِ ى القُ لَ عَ   ُس نافُ التَّ  حَ راوَ تَ ، وَ ةِ �سَ نِ كَ الْ  �خِ ي تارِ فِ  جِ وِ دَ زْ مُ الْ  قِ بَ سْ المُ  ینِ یِ عْ التَّ  نِ عَ  فانِ لِ تَ خْ مُ  انِ �َ أْ رَ  رَ هَ ظَ 
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 ي:ساوِ تَ المُ  القضاءُ 

  ینَ عیِ التَّ   نَّ أَ   يْ ، أَ قِ بَ سْ مُ الْ   ینِ عیِ التَّ   نِ " عَ رَ ناظِ تَ لمُ ا"  يَ أْ �اًنا الرَّ حْ أَ   �هِ مِّ سَ و نُ ي"، أَ تساوِ المُ   ضاءَ "القَ   �هِ مِّ سَ ما نُ   وَ هُ   لُ وَّ األَ 
 لُ مَ عْ �َ  يْ ا، أَ �� رِ ناظُ تَ  نِ یْ هَ جْ وَ ال الْ ي �ِ فِ  لُ مَ عْ �َ  هللاَ  نَّ . وأَ ةُ ینونَ الدَّ وَ  خالُص ، الْ فُض الرَّ وَ  �ارُ تِ : االخْ هانِ جْ وَ  هُ لَ  قَ بَ سْ مُ الْ 

 و.  �سُ عِ   في ح�اةِ  لُ مَ عْ �َ وَ  قوبَ عْ �َ   ي ح�اةِ فِ  هللاُ 

في   أنَّ  ينِ عْ �َ  وَ هْ . فَ اإل�جابيُّ  اإل�جابيُّ  قس�مُ التَّ  وَ ا هُ ذَ ". هَ ةَ �َّ اإل�جابِ  ةَ �َّ "اإل�جابِ  حكامَ هذا أ�ًضا األَ  يَ مِّ سَ نُ  نْ أَ  نُ كِ مْ �ُ 
 فٍ رَ طَ   نْ مِ   لٍ خُّ دَ تَ   خاللِ   نْ مِ   مْ هُ الَص خَ   نُ مَ ْض �َ ، وَ خالصِ لْ ، لِ وبَ قُ عْ �َ   لَ ثْ ًقا، مِ �َ سْ مُ   َض عْ ال�َ   هللاُ   عیِّنُ ، �ُ �نَ ارِ تَ خْ المُ   ةِ حالَ 
  هُ نَّ ى إِ تَّ ، حَ مْ هُ تَ ونَ نُ یْ ًقا دَ �َ سْ مُ  هللاُ  نُ یِّ عَ ًضا �ُ ، أ�ْ ینَ فوِض رْ مَ الْ  ةِ ي حالَ فِ م؛ وَ هِ ي قلو�ِ فِ  �مانُ اإلِ  قَ لُ خْ �َ ، لِ مْ هِ �اتِ ي حَ فِ  دٍ واحِ 

  قُ لْ ، خَ نِ یْ بَ جانِ ال الْ �ِ   �اةِ ي حَ فِ   يٌّ �جابِ إِ   لٌ عْ فِ   ناكَ ، هُ نْ ذَ م. إِ هِ و�ِ لُ ي قُ فِ   �مانِ اإلِ   مَ أو عدَ   رَّ ًقا الشَّ خالِ   مْ هِ في ح�اتِ   لُ یتدخَّ 
 "؟  رِ ناظِ تَ مُ "الْ  أيِ الرَّ �ِ   اآلنَ  صودَ قْ مَ الْ  همونَ فْ . أتَ رِ اآلخَ  بِ لْ في قَ  اإل�مانِ  مِ دَ عَ ، وَ مْ هِ دِ حَ أَ  �اةِ ي حَ فِ  اإل�مانِ 

  قَ وْ "فَ   هُ سمُّونَ �ُ   عُض �َ . الْ يَّ ینِ طِ سْ وغُ األُ   يَ أْ الرَّ   وَ هذا هُ   َس �ْ . لَ ماعِ جْ اإلِ �ِ   يَ أْ هذا الرَّ   ونَ ینیُّ الكالفِ وَ   ونَ یُّ ینِ طِ سْ وغُ األُ   َض فَ رَ 
  قَ وْ "فَ  َس �ْ لَ  أيَ هذا الرَّ  نَّ "، ألَ ةِ �َّ ینِ فِ الْ الكَ  قَ وْ ا "فَ هذَ  يَ مِّ سَ نُ  نْ أَ  نْ ون �الفِ جُ لِ  ةٌ یرَ بِ �َ  ةٌ انَ هَ إِ  هذهِ  نَّ أَ  دُ قِ تَ عْ ". أَ ةِ �َّ ینِ فِ الْ الكَ 

  نْ كُ �َ   مْ . لَ ةَ قَ فائِ الْ   ةَ ي الكالفین�َّ نِ عْ تَ   دْ " قَ ةِ �َّ ینِ فِ كالْ الْ   قَ وْ "فَ   نَّ ". إِ ةِ �َّ ینِ فِ كالْ الْ   دَّ "ِض   وْ "، أَ ةِ �َّ ینِ فِ الْ كَ الْ   ونَ "دُ   ءٌ يْ شَ   لْ "، بَ ةِ �َّ ینِ الكالفِ 
 . ةَ �َ مِ سْ التَّ  هِ ذِ هَ  بَّ حِ �ُ لِ  نْ فِ الْ كَ 

 :يُّ ینِ طِ سْ وغُ األُ  يُ الرأْ 

.  نِ یْ هَ جْ وَ  هُ لَ  نَّ . وأَ ونَ ُص لُ خْ �َ  �عُ مِ جَ الْ  َس �ْ لَ  نْ ، ألَ جٌ وِ دَ زْ ًعا مُ طْ قَ  قَ بَ سْ مُ الْ  ینَ یِ عْ التَّ  أنَّ  وَ هُ  يَّ ینِ طِ سْ وغُ األُ  يَ أْ الرَّ  نَّ كِ ولَ 
. ةِ لَ كِ شْ مُ الْ   يْ هَ جْ ال وَ �ِ   عَ مَ   لَ عامَ تَ نَ   نْ ا أَ نَ یْ لَ عَ ، وَ ةِ لَ مْ عُ لْ لِ   هانِ جْ وَ   ناكَ ، هُ نْ ذَ . إِ كَ لِ ذَ وا �َ سُ �ْ لَ   ونَ رُ واآلخَ   ونَ ختارُ مُ   ُض عْ �َ الْ فَ 
 ".  يٌّ بِ لْ سَ  يٌّ �جابِ ا "إِ نَ هُ  �مَ سِ قْ التَّ  نَّ كِ لَ وَ 

ي فِ   نْ كِ . لَ مْ هِ و�ِ لُ ي قُ فِ   �مانَ اإلِ   هِ تِ �ادَ ي سِ فِ   قُ لُ خْ �َ ، وَ مْ هِ �اتِ ي حَ فِ   لِ عْ فِ الْ �ِ   هللاُ   لُ ، یتدخَّ �نَ تارِ خْ المُ   في حالةِ   ي هذا أنَّ نِ عْ �َ 
ي  فِ  �مانِ اإلِ  مَ دَ عَ  قُ لُ خْ �َ  وْ ، أَ مْ هِ و�ِ لُ في قُ  رَّ الشَّ  قُ لُ خْ �َ وَ  لُ خَّ دَ تَ ال یَ  وَ هْ . فَ مْ هِ سِ فُ نْ ألَ  مْ هُ كُ رُ تْ ، یَ يِّ رِ شَ �َ الْ  سِ نْ جِ الْ  ةِ �َّ قِ �َ  ةِ الَ حَ 
 .  يٌّ ابِ �جَ ، ال إِ يٌّ بِ لْ ا سَ نَ هُ  هللاِ   لُ مَ ، عَ نْ ذَ . إِ مْ هِ سِ فُ نْ ألَ  مْ هُ كُ رُ تْ �َ ، وَ مْ هُ نْ عَ   رُ بُ عْ �َ  هُ نَّ كِ . لَ مْ هِ و�ِ لُ قُ 

، مْ هِ و�ِ لُ ي قُ دیًدا فِ ر�ا جَ شَ  هللاُ  قُ لُ خْ . ال �َ يٍّ جِ خارِ  یرٍ ثِ تأْ  دونَ  ر�دونَ ما یُ  فوضونَ رْ مَ الْ  لُ عَ فْ نا، �َ ؟ هُ قَ رْ فَ الْ  فهمونَ تَ  هلْ 
 م. هِ نِ أْ شَ لِ  مْ هُ كُ رُ تْ �َ ، وَ مْ هُ نْ عَ  رُ بُ عْ �َ  طْ قَ فَ  هُ نَّ كِ . لَ ةِ ونَ نُ یْ ى الدَّ لَ ��ا إِ ارِ �َ جْ إِ  هللاُ   مُ هُ عُ فَ دْ هذا. ال یَ   نْ مِ  ًئایْ أو شَ 
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ي  قَ �ُ وَ   َض عْ �َ الْ   مُ حَ رْ یَ   هللاَ   نَّ إِ (ِتْسَعٍة)    ٩  ةَ �َ ومْ ي رُ فِ   ُس بولُ   قولُ ماذا �َ ًنا، لِ سَ : "حَ وَ هُ   رُ هَ ظْ ذي �َ الَّ   يَّ رِ وْ فَ الْ   ؤالَ السُّ   نَّ لكِ  سِّ
 ؟"  رَ اآلخَ  َض عْ �َ الْ 

 : نَ وْ عَ رْ فِ  ِب لْ قَ   ةُ �َ ِس قْ تَ 

  فٌ ْص ونِ  ةٌ �قَ قِ دَ  يَّ دَ ٌب. لَ عْ ثاٌل َص ذا مِ هَ . وَ �مِ دِ قَ الْ  دِ هْ عَ ي الْ فِ  نَ وْ عَ رْ فِ  بِ لْ قَ لِ  هللاِ  ةُ �َ سِ قْ تَ  وَ هُ  ةِ �َ سِ قْ التَّ  نِ عَ  د�مُ قَ الْ  ثالُ مِ الْ وَ 
 �ًعا. رِ ا سَ ذَ هَ  لُ حاوِ أُ سَ ، وَ هِ �ْ لَ عَ   یبَ جِ ألُ  طْ قَ فَ 

 هُ �َ مِّ سَ نُ  نْ أَ  نُ كِ مْ ما �ُ  وْ ، أَ ةِ �َّ بِ لْ السَّ  ةِ �َ سِ قْ والتَّ  ةِ �َّ ابِ �جَ اإلِ  ةِ �َ سِ قْ التَّ  نَ یْ بَ  قَ رِّ فَ نُ  نْ نا أَ یْ لَ ، عَ ةِ �َ سِ قْ التَّ  نِ عَ  ثُ نتحدَّ  ى حینَ تَّ حَ فَ 
 .  ةِ رَ �اشَ مُ الْ  رَ یْ غَ   ةَ �َ سِ قْ التَّ  وِ أَ  ةَ رَ �اشَ مُ الْ  ةَ �َ سِ قْ التَّ 

يَ قَ �ُ  نْ أَ  نُ كِ مْ �ُ  تانِ یلَ سِ وَ  اكَ نَ هُ    قَ لُ خْ �َ ، وَ نَ وْ عَ رْ فِ  اةِ �َ ي حَ فِ  لَ خَّ دَ تَ �َ ، وَ لَ زِ نْ یَ  نْ أَ  يَ ى هِ ولَ . األُ نَ وْ عَ رْ فِ  بَ لْ قَ  ما هللاُ هِ بِ  سِّ
ا ماذَ ا، فَ ذَ هَ  لَ عَ فَ  نْ إِ  نْ كِ . لَ ئُ طِ خْ �ُ  نَ وْ عَ رْ فِ  لَ عَ جْ �َ  نْ أَ  هِ كانِ مْ إِ �ِ  �انَ  هُ دَ قاِص مَ  هللاُ  مَ مِّ تَ یُ  يْ كَ . فَ نَ وْ عَ رْ فِ  بِ لْ ي قَ فِ  رَّ الشَّ 

  لُ عَ جْ �َ ؟ سَ ةِ �َّ طِ خَ الْ  على هذهِ  هُ �َ عاقِ �ُ  مَّ ، ثُ ئَ طِ خْ �ُ  نْ أَ  نَ وْ عَ رْ فِ  رَ بِ جْ �ُ  نْ ا، أَ �ار� ًال وَ عادِ  �انَ  نْ ، إِ �ِ  نُ كِ مْ �ُ  فَ �ْ ؟ �َ نْ ذَ إِ 
 . سِ دَّ قَ مُ الْ  تابِ كِ تماًما في الْ  وٌض فُ رْ ذا مَ هَ ، وَ ةِ �َّ طِ خَ الْ  رَ دَ ْص مَ  هذا هللاَ 

ى بِ تَ یَ  نْ أَ  نُ كِ مْ �ُ  ى �انَ رَ خْ أُ  ةٌ یلَ سِ وَ  دُ وجَ تُ  نْ كِ لَ    نَّ كِ . لَ طاةٌ نا خُ �عُ مِ جَ ، وَ ئٌ اطِ خَ  نَ وْ عَ رْ فِ  وا أنَّ رُ كَّ ذَ . تَ نَ وْ عَ رْ فِ  بُ لْ ا قَ هَ قسَّ
 دَ سُ فْ نَ   نْ أَ   نْ نا مِ عُ نَ مْ نا، تَ لِ وْ حَ   نْ مِ   ةِ مَ قاوَ مُ الْ   ضِ عْ �َ   خاللِ   نْ ، مِ ةٌ دَ یَّ قَ مُ   وْ أَ   طرةِ �ْ السَّ   تَ حْ ما تَ   ةٍ جَ رَ دَ بِ   يَ �ًعا هِ مِ خطا�انا جَ 

 ماًما.  تَ 

  ةِ �َّ طِ خَ الْ  كابِ تِ ى ارْ لَ عَ  مْ هُ تُ رَ دْ قُ  دُ تزایَ ، تَ ةَ �َّ �عِ بِ الطَّ  زَ واجِ حَ الْ  ونَ رُ بُ عْ �َ  مْ هُ لُ عَ جْ �َ  فوذِ النُّ  نَ مِ  رٍ دَ ى قَ لَ إِ  رُ شَ �َ الْ  لُ ِص �َ  ینَ حِ وَ 
  نْ كُ تَ   مْ ًعا لَ طْ . قَ ةُ دَ یِّ ُمقَ الْ   هللاِ   ةُ وَّ قُ   يَ هِ   لِ كامِ الْ �ًرا �ِ رِّ شِ   ونَ كُ �َ   نْ أَ   نْ مِ   نَ وْ عَ رْ فِ   عُ نَ مْ ي �َ ذِ الَّ   یدَ حِ وَ الْ   ءَ الشيْ   نَّ ي أَ نِ عْ . أَ ةٍ �َّ رِّ حُ �ِ 
 .  لِ عْ فِ الْ �ِ   ا �انَ مَّ رَّ مِ شَ أَ  ونَ كُ �َ   نْ أَ  نْ مِ  نَ وْ عَ رْ فِ  ْت عَ نَ مَ  هللاِ  یودُ قُ  طْ قَ . فَ هِ �ْ لَ عَ  رُ طِ �ْ سَ تي تُ الَّ  يَ هِ  رَ ْص مِ  ةُ كومَ حُ 

  عَ فَ رْ یَ  نْ أَ  وَ هُ  هُ لَ عَ فْ �َ  نْ أَ  نُ كِ مْ ما �ُ  لُّ یًدا؟ �ُ دِ ا جَ ر� شَ  �هِ فِ  قَ لُ خْ �َ  نْ أَ  هِ �ْ لَ عَ  �انَ  ، هلْ نَ وْ عَ رْ فِ  بَ لْ قَ  يَ سِّ قَ �ُ  نْ أَ  هللاُ  أرادَ  نْ إِ 
ى  قَ ذا تَ كَ ا. هَ هَ تاجُ حْ ي �َ تِ الَّ   ةَ �َّ رِّ حُ الْ   نَ وْ عَ رْ فِ   يَ طِ عْ �ُ ، وَ هِ �ْ دَ یَ    ةٌ ونَ نُ یْ دَ –يٌّ هِ لَ إِ   ةٍ ونَ نُ یْ دَ   لُ عْ فِ   هِ ذاتِ   دِّ ي حَ ذا فِ هَ ، وَ نَ وْ عَ رْ فِ   بُ لْ قَ سَّ
 . هِ �ْ لَ عَ  ْت عَ قَ وَ  ةٌ لَ عادِ  ةٌ �َّ هِ إلَ 

ت قُ قَ ، تَ مْ هِ تِ رادَ إِ �ِ   وهُ ُض فَ رَ وَ   یلَ جِ نْ اإلِ   اُس النَّ   عَ مِ ما سَ لَّ . �ُ ینَ وِض فُ رْ مَ الْ   �اةِ ي حَ فِ   جیلُ نْ اإلِ   هُ لُ عَ ما �فْ   وَ هذا هُ  .  رُ ثَ كْ أَ   مْ هُ و�ُ لُ سَّ
ى قَ ي قَ ذِ الَّ   وَ هُ   نُ وْ عَ رْ ، فِ ةِ صَّ قِ الْ   هِ ذِ ، في هَ نْ ذَ إِ    ولُ ؤُ سْ مَ الْ   وَ هُ   نُ وْ عَ رْ ، فِ نْ ذَ . إِ زِ واجِ حَ الْ   ةُ الَ زَ إِ   وَ هُ   هللاُ   هُ لَ عَ ما فَ   لُّ . �ُ هُ �َ لْ سَّ

 .  هِ �ِ لْ قَ  ةِ �َ سِ قْ تَ   نْ عَ 
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  هللاُ  مُ حَ رْ . یَ رارٌ شْ أَ  م�عَ جَ الْ ، وَ ونَ طُ اقِ سَ  �عَ مِ جَ الْ  ، أنَّ �ارِ تِ االخْ  هومِ فْ ي مَ فِ ، وَ �مِ سِ قْ ا التَّ ذَ ي هَ ى فِ رَ ى نَ رَ خْ أُ  ةً رَّ ، مَ نْ ذَ إِ 
دَ مَ تَ ى یَ تَّ حَ   ةً مَ حْ رَ   ةُ موعَ جْ مَ الْ   هِ ذِ هَ   ذُ خُ أْ . تَ لَ دْ عَ وا الْ ذُ خُ أْ �َ . لِ مْ هِ سِ فُ نْ ألَ   �نَ رِ اآلخَ   كُ رُ تْ �َ ، وَ وبَ قُ عْ �َ   ةِ الَ حَ   يا فِ مَ ، �َ َض عْ �َ الْ    جَّ

 .هللاِ  دُ ْص قَ  ى َیثُبتَ تَّ حَ ، وَ هللاُ 

 

�ِس أْنْدرو  ُس هْیَئِة َخَدماِت ِل�ُجوِنیر، و�اَن أحَد ُرعاِة �ن�سِة القدِّ  .St(الد�تور أْر. ِسي. سْبُرول ُهَو ُمَؤسِّ

Andrews Chapel (  َل رئ�ٍس لُكلِّ�َِّة الكتاِب اْلُمَقدَِّس لِإلْصالح في مدیَنِة سانفورد بوال�ِة فُلوِر�دا، �ما �اَن أوَّ
)Reformation Bible College(" ُكلَُّنا الهُوِتیُّون . َوْهَو َألََّف أْكَثِر ِمْن ماَئِة ِ�تاٍب، ِ�َما في َذِلَك ")Everyone’s 

A Theologian(. 

 

 .  ل�جونیر عِ قِ وْ ي مَ فِ  لِ ْص في األَ  ةِ رَ حاَض مُ هذه الْ  رُ شْ نَ   تمَّ 
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