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 ةمدقملا

 

 ديدش دقنو موHIل تضرعC ةABخألا ةنوألا <= >;لاو رايتخالا ةديقع لوح ةشقانم ءدب لبق

 نم ABثكلا تراثأ دق ةديقعلا هذZ نأ امب :ةVWاو اناياون نوUت نأ دRرن ،نAسرادلا ABغ نم

  ماسقنالل ةليسو اeل انمeف نوUي نأ دRرن ال نحنف ، رركتم لUشf اeمeف ةءاسإ متو لدaIا

 مeف عم حفاUن نحنو صلqrا حيسملاب نAنمؤم انلo .حيسملا دسج ةدحول ةليسو لب

 لوبق لبق ،ھنلعC امو هللا ةملo مامأ عضاوتلل ىCوعدف ،ھتطخو ةيدايسلا هللا دصاقم

 .هللا ةملo مeف <= انكرحت >;لا <� ا~{أoو ةيفسلفلا تارايتلا

ارظن
ً

 ةديقع نع ةحارصب ثدحتن نأ دRرن اننإف ،ل�I الب هللا ةملUب ةزاركلل نRوعدم اننأل 

 انعم نوفلتخي نيذلا كئلوأ مكحي الأ ��متأ .نAنمؤملا نAب ةدابعلاو عضاوتلا ABثت نأ بجي

 نZاري نأ دحأ عيطتس� الو حيسملا لجأ نم نيدوقفملا ��إ لوصولل انفغش وأ اناياون ��ع

 كلذ <= سوفنلا صالar م~�بحمو ايساو ايقRرفا <= ��سرملا لمعلا <= نAي�يفلاUلا ��ع

 .ملاعلا لوح ةيخيشملا ةس�نكلا نم ��سرملا لمعلا ةيادب ��ع دZاش خRراتلاو لاqIا

 نمؤت تنك اذإ .رايتخالاب نونمؤي نAيحيسملا عيمج نأ دكؤن نأ بجي ، ءدب يذ ئداب

 <= رشابم ABغو رشابم لUشf ھميلعC متي ھنأل رايتخالاب نمؤت تنأف ، سدقملا باتكلاب

 مeفن فيك لب ، رايتخالاب نمؤن انك اذإ ام س�ل لاؤسلاف اذل .ةيباتكلا عطاقملا نم ديدعلا

 .ةملUلا ��عم

 <�دن دارفأo اننأ يأ .ةقبسملا ةفرعملا ��ع موقت رايتخألا ةديقع نأ سانلا نم ABثكلا دقتع�

 نم ملعو ةيلبقتسملا خRراتلا ¥AلاZد <= لخد هللا نأ وأ انصالخ <= ي£ا~¢لا تRوصتلا قحب

 ةفرعمب هللاو ، صلخمك حيسملا لبقي ال نأ ررق ىذلا نمو ھمدع نم ھلوبق ��ع قفاويس
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Zل "انراتخي" اذ¨Wنأ �©م ىرت الأ .ةيدبألا ةاي Zف ريدقلا هللا تافصب قيلي ال اذeموقي ال و 

 للدي ديحو  دZاش ��إ صاªrألا ءالؤAB Zش� ،ةقلطملا ھتدايسf انعنقي نا لجأ نم ةبعلب

اقفو نوراتخم" اننإ لع
ً

 ��ع موقي رايتخالا نأ ��ع ليلدك "ةقبسملا بآلا هللا ةفرعمل 

 ةفرعملا ةملo نإف ،كلذ عمو .2-1 :1 ��وألا سرطب ،قباسلا ھملعf هللا نم عقوتملا ناميإلا

 >�عC ال ، °اب قلعتي اميف سدقملا باتكلا <= اeمادختسا دنع ،دZاشلا اذZ �= ةقبسملا

اقبسم فرعC نأ ةطاس±ب
ً

اضيأ >�عC ا~¢كلو ،
ً

 ��ع ."ھعم ةقالع ةماقإ" وأ "لوألا بaWا" 

افورعم" حيسملا ناo ، لاثملا لي±س
ً

اقبسم 
ً

 ليق .)٢٠:١ ��وألا سرطب( ملاعلا س�سأت لبق "

افلس ةفورعم" تناo ا~{أ ليئارسإ نع
ً

 ABش� نأ نكمي ال ھنأ «Vاولا نم .)2 :3 سوماع( "

Zبعتلا اذAB ا "ةقبسملا ةفرعملا" ��إ ةطاس±بarفت امك °اب ةصاeفملاب مeىفسلفلا مو 

اضيأ ABش� ھنأل ،قباسلا ملعلل
ً

 .ليئارسإب ةصاarا ةقالعلاو حيسملاب ةيدبألا هللا ةقالع ��إ 

 

 الب نAس�دق نوUن �;ح ، ملاعلا س�سأت لبق ھيف انراتخإ امك"  4 :1 سسفأ ةلاسر لوقت

 نم راتخإ هللا  نأ ملعC ىرخألا تايآلا نم ديدعلا كانZو تايآلا هذZ لثم ."ھمامأ مول

  .ملاعلا قلخ لبق كلذ مت ھنأو  صلخيس

اقلعتم نكي مل رايتخالا نإ لوقلاب تايآلا هذZ لثم ABسفت ضعبلا لواحي
ً

 ABش¿و صالarاب 

 ، "مول الب نوسدقم" اننإ ��ع� رايتخالا نإ  وأ  "حيسملا <=" نوUن نأ انل هللا رارق ��إ طقف

 ةيآلل ةVWاولا راثآلا هذAB Zسفتلا تالواحم لZاجتت ،صالr¨ل رايتخالا س�ل نكلو

 هرايتخإ ��ع لماUتم ركف هللا ةملo يفف صالr¨ل راتخي هللا نأ ملعC >;لا ىرخألا عطاقملاو

 .ىدايسلا
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Zل Zور درجم اننأ >�ع� اذÂراتخإ نم بولق <= لمع� هللا نأل ، ال ؟ةرح ةدارإ نودب تاتوZم 

 بلغتي لب م~Äدارإ هللا ىطختي ال .كلذ نودRري م~{أل حيسملاب نونمؤي اذكZو .مeصلخيل

ادر .ھب نونمؤي دق يذلا ناميإلا مeحنمRو �Åورلا مZامع ��ع
ً

 يÆراتخا لZ :لاؤسلا ��ع 

 تنا ، ھتمعÆ ��إ ةباجتساو ، كراتخا هللا نأ وZ باوaIا ، هللا تÇBخا ىذلا انأ مأ هللا

اعبت ھتÇBخا
ً

 نم مغرلا ��ع .)٤٤:٦ انحوي( دحأ ھيلإ يCأي نل ،ھتوعدو هرايتخا نودب .كلذل 

 ملع¿و ، انتدارإ ��ع هللا ةدايس انملع� سدقملا باتكلا نإف ،نAتقيقaWا نAب «Vاولا رتوتلا

اضيأ
ً

  .نAنثالا نAب ضراعC دجوي الو ةRرش±لا ةيلوؤسملاب 

Zضوقي رايتخالاب ناميإلا ل oا لaIeش±تلا دوABسفن ةزاركلا ةيلمعو ةيeضعبلا لوقي ؟ا  

 اذاملف ،مeل انتزارك نع رظنلا ضغf نوصلخيسف ، نوصلخيس نوراتqrا ناo اذإ

 ، رايتخالا نع ملع ىذلا ممألا لوسر سلوب لوسرلا نإف ، كلذ عمو ؟ليجنالاب ةداeشلا

 بتك !دوقولاب اZدRو¥Çل اeمدختسا دقل ،ةيABش±تلا ھتسامح ةلقرعل ةديقعلا مدختس� مل

 ماق يذلا  حيسملا عوس� نأ  ، نRراتqrا صالar ھمدختس� هللا نأ نمؤي ناo ھنأل  سلوب

 نوoأ نأ ةجردل �;ح يÆاعأ ھلجأ نم يذلا ،<�يجنإ وZ اذZ .دواد لسÆ نم تاومألا نAب نم

اديقم
ً

 نم ء>ÍÎ لo لمتحأ انأ كلذل .ةديقم تس�ل هللا ةملo نكل .مرجم لثم لسالسلاب 

اضيأ مZ اولصحي يUل ، نRراتqrا لجأ
ً

 يدبأ دجمب ، عوس� حيسملا <= يذلا صالarا ��ع 

 موo <= ةربأ نع ثحبي نمك نRراتqrا نع ثحبلا نع ملUتي انZو ، 10-8 :2 سواثوميت 2

 .رشfأ ال تنك نإ �� لRوف ھيلع ةرورض كانZو شق

ابلاغ
ً

لع� الأ :ضاÇBعالا راثُي ام 
ّ

 نم"و عيمaIا اوعدنو بZذن نا <Õب�ي سدقملا باتكلا م

لع� ام اذZ عبطلاب .معÆ باوaIا ؟لUلل ةوعدلاف !! يCأي حيسملا ��إ "يCأي
ّ

  سدقملا باتكلا ھم

 دشانن نأ بجي .ليجنالا ةلاسرل عامتسالا <= نAبغارلا عيمaI ةوعدلا هذZ نالعإ بجRو
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 نأ نم مغرلا ��ع ھنأ عضاوتب فÇBعÆ امدنع �;ح اوصلخيل حيسملا ��إ اوتأي نأ ةاطarا

 - نRراتqrا طقف - هللا توص نوعمس� نيذلا كئلوأ الإ ،عيمI¨ل ةeجوم ةوعدلا

ايخRرات .ھتوعدل نوبيجتس�س
ً

احيÖW نوUي دق 
ً

انايحأ هABسفت ء>Î×أ رايتخالا نأ 
ً

 ھنأ ��ع 

 اندوeج نع رظنلا ضغf نوصلخيس نRراتqrا نأ نيدقتعم ، ةزاركلا <= ةيبلسلا ��إ ةوعد

 طاش�لل ادوقو نايحألا بلغأ <= ناo ظaWا نسaW نكل .ليجنالا ةلاسرب ABش±تلا <=

 جروجو ، زدراودإ ناثانوجو ، يراo مايلRو ةلاح <= امك ،ميظعلا <�يجنإلاو يABش±تلا

 رايتخالا ةديقعf نوملع� اوناo مeلo نRرخآلا نم ةعومجمو ، نوجÜBس زلراشCو ، دليفتRو

 .ھتملo <= هللا نالعإ ا~{أل

 ةصاخ تاABسفت ا~{إ لوقتو هللا ةملo <= رايتخألا ةديقع لZاجتت نأ ةلوeسلا نم س�ل

 نم س�لو قaWا اذZ راeظإ <= ةدحاو اماروناب ديدaIاو ميدقلا دeعلاف صوصنلا ضعبل

 ضفرت تنأ انeف رايتخالا ةديقع ضفرأ ةيصÞrلا �;يلؤسم ��ع لوقت نأ ةلوeسلا

Cميلاع oو ،ءزج ضفرتو ءزج لبقتو هللا ةملZعم ضراعتي اذ oنبا كنو Cةعاطلا ملع 

 ةيدوجولاو ةيفسلفلا تارايتلا راUفأ عم تضراعC ول �;ح اeمeف ةلواحمو هللا ةملUل

 «àáيل لب ىرش±لا ركفلا دRؤيل دجوي مل �ßلألا نالعألاف نالا انملاع <= ةثيدaWا ةفاقثلاو

 .اياضقلا لوانت �= ھتقRرط نم لدع¿و هراسم

 ال امÂرو ناÜBZلاو ليلدلا مدقيلاف ضفري نم ��عو كضفر نلعC نأ لبق سردت نأ كيلع 

 لوقعملا نم س�ل نكلو ةديقع <= انفلتخإ ول �;ح حيسملا دسج <= ىقب�س كلذ <= فالخ

 !!!!ةRرح لوقتو اeس£انك ربانم ��ع نم ةيخيشملا رايتخالا ةديقع عم ضراعتي امب ملعC نأ

Zمأ تنك ناف ةيحيسملا ةنامألا ةقطنم <= انلخد نحن انAعتل نeناميالا ةمدخ <= كد 

 تABغ اذإ جرح الف رايتخالا ةديقعf ا~{اميا تارارقإ نمؤت >;لا س£انكلا لخاد �âيسملا
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اصلخم اeلوقأ ةنامألا نم س�ل نكلو  !!ةعامaIا هذZ كرتاو ءود~ã كلذ نلعتلف كداقتعإ
ً

 

 ةادانملا ��ع رصت تنأو رايتخألا نع ةيخRراتلا ا~{اميا تارارقإ لo ةس�نك طسو <= لظت نا

fاف !!كلذ فلاخت دئاقعaIميلاعتلا س£انك كرتا عونتم حيسملا دسج نأ رمألا <= ليم 

 <= نكل رايتخالاب نوملع� اضيأ مZو ةي�يمرألا دئاقعلاب نوملع� نم ��ا بZذäو ةي�يفلاUلا

 اذZو ؟؟ةيعيبطلا ا~�ناUم نم ABثكب ÜBكأ ردق ةRرش±لا ةدارإلل عضي رخأ ىABسفت هاجتا

ابيع س�ل
ً

 نكلو دراو خRراتلا ÜBع حيسملا دسج <= رظنلا تاeجو <= فالتخالاف تلق امك 

 ABغ ةديقعf ىدانت تنك اذاف لوبقم نوUي نأ نكمي ال ىذلا وZ ءامتنالا <= طلarا

 حيسملا دسج عمو كسفن عم نAمأ نكو !! ا~æف ةمدarاو ةيخيشملا كرتا رابغ الف ةيخيشملا

fشUم تنك نإ نكلو ماع لçيشملا ميلعتلا نم ككشè� كوعدأ !! رايتخألا ةديقع لوح 

ã~رو ةساردلل ءودÂام Zثكب وأ ليلقب كعنقي باتكلا اذAB وZي انUا دق نوCكسفن عم تقس 

 سوسقو خويش ��ا �éلق لo نم اذZ لوقأ !ةيخيشملا ةيليجنألا كتس�نك ھب ىدانت ام عمو

 ةديقع ركفل ا~íاضعأ �ìت�ي نم س£انكلا لoو ،طسوألا قرشلا <= ةيخيشملا ةس�نكلا

 �= ھتعطق ىذلا دeعلل ةنامألا ما¥Çلا كيلع ھنإب كيلا سمZأ ديدش عضاوتÂو ،رايتخالا

اخيش كتماسر
ً

اسق وأ 
ً

 .�âيسملا كABمض ��ا كلذ كرتاو  ةيليجنالا انس£انك <= 

 نم اABZغ وأ ةيخيشملا ةيليجنألا ةس�نكلا ��ا �ìت�ت تنك ءاوس مRركلا ئراق كوعدأ

 اذZ ةسارد ��ع كنيع� ام ھيف دجت امÂر ةديدج نAعf ىîاتك ءارقت نأ ىرخألا فئاوطلا

 حيسملا توUلم <= ءابحأو ءاقدصأ ىقب�سف انZ ھتمدق امب عنتقت مل نإ �;حو عوضوملا

الZأ باتكلا اذZ ةءارق <= كتلحر ةيادب لجأل �éلق لo نم كركشاو
ً

 !! كب 

 ميZاربا قيفر سقلا
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 لوألا لصفلا

 ABيسملا ركفلا خ=رات ;: رايتخألا ةديقع

 
 ،رايتخألا ةديقع نع عافدلا نم خRراتلا ÜBع «¨صملا ديلقتلا <= نAيليجنألا لïIي مل

-1483( رثول نترام تاباتك <= دجن و  ،هدحو هللا  لجأ نم ةاطarا صالar هللا ةدايسو

 ناقحتس� رثول ام~òتك طقف نAلمع نم دحاو - )1525( ةدارإلا ةيدوبع لوح ، )1546

 رايتخإ <= ةيطr¨ل ةئطاarا ةRرش±لا ةيدوبع ةديقع رثول سسأ - ةمداقلا لايجألا مامتZا

اقبسم فرع� هللا نأ حيàWلا نم ھنأ اندقتعا اذإ" :يدايسلا هللا
ً

 oل ÍÎ<راتخإ دقو ء 

افلس
ً

 ء>ÍÎ ال نأو ، ھن�يعC قيع� الو قبسملا ھملع <= ئطخي نأ نكمي الف ، )٢٩:٨ ةيمور( 

 رايخ يأ كانZ نوUي نأ نكمي ال اeسفن لقعلا ةداeش ��ع ًءانب مث ، ءاش� امك الإ ثدحي

 ." قولخم يأ وأ كالملا وأ ناسÆإلل رح

 

 ��بçي ھلالخ نم يذلا" ھنأ ��ع ةمارصب >ßلإلا رايتخألا )1564-1509( نفلاo نوج فّرع

 ".يدبألا توملاب نRرخآلا ��ع مكحRو ،ةيدبالا ةايaWا ءاجر ��ع ضعبلا هللا

 

 نوUي نأ ءاش� ام عضو ھبجومب يذلاو ،" <�زألا هللا ءاضق " ظفل رايتخألا ��ع قلطن نحن

 ةردقم ةيدبألا ةايaWا ىرحألاب .ةRواسçم ةلاح <= اوقلخي مل عيمaIا نأل .ناسÆإ لUل

خ دق ناسÆإ يأ نأ امب كلذل .نRرخآلل ةيدبألا ةنعللاو ، ضعبلل
ُ

 نم ىرخأل وأ دحاول قل

Zل ردقم ھنأ ��ع ھنع ثدحتن اننإف ،تاياغلا هذ¨Wتوملل وأ ةاي. 
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 ةئطاarا رظنلا تاeجو ةaIاعمل دقعÆإ يذلا )1619-1618( <�ودلا ترود عمجم <=

  ملاعلا س�سأت لبق . . .ھتطساوب يذلا تباثلا هللا فدZ" ھنأ ��ع رايتخالا فّرٌع ،ةي�يمرألل

اقفو  ةقلطملا ةمعنلاب
ً

 نم ددحم ددع صالr¨ل حيسملا <= راتخإ ،ةيناqIا ھتدارإ رورسل 

 مZاطعاو .ةيلصألا ةيطarا ب±سf اوطقس نيذلا نم ، ھلمكأب يرش±لا س�aIا نم سانلا

 .ةنونيدلاو  داسفلاو ةيطarا نم ةءاÜBلا

 

اABخأ
ً

 ديلقتلا <= ��زألا �ßلالا ءاضقلاو رايتخألا نع ةديقعلل ةيفاو ةصالخ مZأ لوقن 

 1.)1647( ةنس رداصلا ناميإلل ÇBس�متس¿و رارقäو فاÇBعا �= هدجنس ��يجنألا

لعتي اميف
ّ

  :° ّ<�زألا ءاضقلاب ق

�كلا ةصاarا ھتúيشم يأر بسحب ،لزألا ذنم ،هللا -1
ّ
 نAّع دق ،ةسادقلاو ةمكaWا <ِ

اردصم اذ~ã س�ل °اف ،كلذ عمو :ثدحي ام ناo اþيأ ،ABيغتلل ةَّيلباق نودو ،ٍةRَّرحب
ً

 

ت ال اذ~ã تاقولqrا ةدارإ نأ امك،ةَّيطr¨ل
ُ

ت الو ،كَ~�ن
ُ

 نم ةَّيلامتحالا وأ ةRَّرaWا عَ¥Çن

ملا
ُ

ت ىرحألاب لب ،ةRَّوناثلا تابِّ±س
ُ

طو
َّ

  .د

 نكمملا فورظلا لo تحت ثدحي نأ نكمي وأ لمتحُي ام لo فرع� هللا نأ مغُر -2

 تحت ثدحيس يذلاo وأ ،ٍلبقتسمك هآرف قبس ھنأل ء>ÍÎ يأب >Î!قي مل ھنأ الإ،اZروصت

  .فورظلا كلت

اقباس نوراتخُم ةكئالملاو رش±لا ضعf ،هدجم راeظإ لجأل ،هللا ءاضق �Î!تقمب -3
ً

 ةايW¨ل 

اقباس نونّيعُم نورخآلاو ؛ةيدبألا
ً

  .ّيدبألا ِتوملل 

4- Zا ،رش±لاو ةكئالملا ءالؤqrاقباس نورات
ً

اقباس نونيعملاو ،
ً

، Zنودَّدحُم م fشUصاخ ل 

  .ھناصقن وأ ھتداRز امإ نكمي ال ھنأ ثيحب ،ٌددحمو ٌديكأ مZددعو ،ABيغC مدعو

اقباس نوراتqrا كئلوأ -5
ً

 املبق ،حيسملا <= ،هللا مZراتخا دق ،ةايW¨ل ىرش±لا س�aIا نم 

 ةaWاصلا ةرسملاو ةRرسلا ةروشملاو ،تباثلاو ّ<�زألا هدصق �Î!تقمب ،ملاعلا ساسأ عِضُو

 
1 https://ar.ligonier.org/creeds-and-confessions/westminster-confession-of-faith/#Chapter_03 
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قوت يأ نودÂو ،نAت�ناqIا ھتبحمو ھتمعÆ درجم نم ،يدبألا دجملل ،ھتدارإل
ّ

 وأ ،ناميإلل ع

 بابسأ وأ ،طورشك ،قولqrا <= رخآ $ÍÎ يأ وأ ،م~¢م ّيأ <= ةرباثملا وأ ،ةaWاصلا لامعألا

  .ةديqIا ھتمعÆ حدمل لUلاو؛كلذل ھعفدت

امامت رaWاو <�زألا دصقلا ةطساوب كلذك ،دجملل نRراتqrا هللا نAَّع دق امك -6
ً

 ،ھتúيشمل 

 اوطقس م~{وUل ،نوراتqrا كئلوأف ،كلذل .كلذ قيقحت لجأل طئاسولا لo نAّعف قبس دق

 ھحور ةطساوب حيسملاب ناميإلل ةّيلعافب َنوَعدRُو ،حيسملا ةطساوب َنوَدفُي مZ ،مدآ <=

الماع
ً

فحRُو ،َنوسَّدقRُو ،َنوّنَ±َتRُو ،َنورRُÜBّو ،بسانملا تقولا <= 
َ

 ،ھتوق ةطساوب َنوظ

 ،َنورÜBُّي الو ،ةّيلعافب َنوَعدُي الو ،حيسملا ةطساوب نورخآ ىدفُي الف .صالr¨ل ،ناميإلاب

  .طقف نRراتqrا الإ ،نوصلخي الو ،َنوسَّدقُي الو ،َنوّن±تُي الو

 يذلاو ،ءاصقتسالا ميدع ھتúيشم يأر �Î!تقمب ،هللا رُس دقف ىرش±لا س�aIا ةيقب نإ -7

 نأ ،ھقئالخ قوف ةّيدايسلا ھتردق دجم لجأل ،ھترسم بسح ،ةمحرلا عنمي وأ حنمي ھب

  .ديqIا ھلدع حدمل ،م~�يطخ لجأل بضغلاو ناوeلل م~¢ّيع� نأو ،م~¢ع ÜBع�

 ةيانعو ةمكحب قباسلا نAيعتلل ميظعلا رسلا اذZ ةديقع عم لماعتلا بجي -8

ملا هللا ةدارإ ��إ نوغصي نيذلا سانلا نأ �;ح،ةصاخ
ُ

 ةعاطلا نومّدقRُو ،ھتملo <= ةنلع

فوت كلذل .<�زألا مZرايتخا نم اوقثي نأ ،ةلاّعفلا م~Äوعد ةّي�يقي نم ،نوعيطتس� ،اeل
ّ

 ر

Zاب±س ةديقعلا هذ
ً

 ABفولا ءازعلاو ،دا~�جالاو ،عضاوتللو ،هللا ةدابعو ،ليجبتو ،حي±سçل 

aIصالخإب ليجنإلا نوعيطي نيذلا عيم. 
 

 يروفلا يدحتلل نفلاoو رثول لثم يÆاثلاو لوألا نAليaIا نم نوW¨صملا ضرعC اذeل

 ميلاعتلا عم قفاوتت ال >;لا ةديقعلا ميلعC <= م~Äأرج لوح كيلوثاUلا لبق نم رمتسملاو

 باتكلا نأل ءايشألا هذ~ã اونمآ م~{أل ، لدaIاب نوW¨صملا أدب .مZرصع <= ةيكيلوثاUلا

 <= ةئRرaIا رثول تاملÎ� o&�ي نأ عيطتس� نم .م~ÄاعاÇBخإ تس�لو اZايإ مeملع سدقملا

 ةطلس لبقأ ال انأ - «Vاو ب±سîو سدقملا باتكلاب عنتقأ مل ام" ؟ھل تRرجإ >;لا ةمكاqWا
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 <= ".هللا ةملUل ABسأ يABمض .ضعبلا مeضعf نوضقاني م~{أل ، سلاqIاو تاوابابلا

 .سدقملا باتكلل ايلعلا ةطلسلاب ھناميإ لثملاب رeظأ ،ةABثكلا ھتاقيلعCو ھتاظع

 

 مغرلا ��ع ،هدحو سدقملا باتكلا، sola scriptura ��ع اeلo م~Äايح راUفا ءانب مت دقل

ادبأ نفلاoو رثول لوحتي مل ،كلذ نم
ً

الدب .سدقملا باتكلا راUنإ  nuda scriptura ��إ 
ً

 نم 

 ملعتنو ،ھيف ش�عÆ ىذلا عمتqIا ةنRرق <= سدقملا باتكلا أرقن نا <Õب�ي ھناب اوملع، كلذ

 فيكو لضفأ لUشf سدقملا باتكلا ميلاعC مeفن فيك - تاومألاو ءايحألا - نRرخآلا نم

 باتكلا عم ى£ابألا ديلقتلا قفتي ال امÂر .يîاتكلا انABسفت <= ءايمعلا طاقنلا «àáن

ادج ةديفم ةادأ ھنكل ، سدقملا
ً

 .ةيدئاقعلا تاغايصلاو ةيباتكلا تالRوأتلا نم ققحتلا <= 

 

 

 ا~{أ نم مغرلا ��ع ، مZرظن تاeجو نأ ةقيقح <= ءازعلا نفلاoو رثول دجو ، عقاولا <=

 خRرات <= ةيخRرات قباوس اeل ، مZرصع <= ةيكيلوثاUلا ةس�نكلل دئاسلا ميلعتلا تس�ل

  .ةس�نكلا

 ا~æف نلعأ يذلاو ، 1517 ماع <= >;سالوUسلا"�Î×ردملا" توZاللا دض رثول عازن <= دجن

 ءاطخألا عاونأ عيمج دض باeسإب لداجي ،«¨صملا ركفلل ةرeش 4Bكألا دنب 95 ـلا ھتاحورطأ

 لعفي نأ الإ ردقي ال ،ةئيدر ةرªI ھنوo ناسÆإلا"  بتكو  هرصع <= ةيصالarا دئاقعلا نع

 ةيصÞrلاو ةمعنلل أطarا نم موصعم دادعإ لضفأ نإ" .)4 ةحورطأ( "ھلعفيسو رشلا

  .)29 ةحورطأ( "°  �ßلالا رايتخألاو يدبألا رايتخالا وZ ةمعنلا هاجت ةديحولا

 حرصو ، 1518 ماع جÜBلدياZ <= نAي�يطسغوألا نابZرلا نم ةعومqI ھئارآ رثول حرش

الئاق
ً

 ھنيZارب �5تمت .)13 ةحورطألا( "طقف مسالاب ةدوجوم طوقسلا دعf ةرaWا ةدارإلا" :

 حورلا"باتك <= ھبتك امب دeشçس¿و سونيطسغوأ ��إ تاراشإلاب تاحورطألا ��ع

 ىوس ء>ÍÎ يأ لعف ��ع ةردقلا اeل س�ل ةمعÆ نودب ةرaWا ةدارإلا" لوقيف "ةلاسرلاو
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 <= ا~¢كل ، ةرح ةدارإلا وعدت تنأ" ، نايلوج دض باتك نم يÆاثلا باتكلا <=و  "ةيطarا

  "ةدبعتسم ةدارإ ةقيقaWا

  يقيقح ذيملت ھنأب ھفصوو )1358 ماع ( >�يمRر سوRروغ¿رغ ��إ ةداعسf رثول راشأ امك

 رايتخألاب كسمتلا <= ھبناج ��إ ناo سوRروغ¿رغ نأ رثول حاترا دقو .سونيطسغوأل

 .نRزجاعلا تاومألا ةاطarا ��ع ° ةدايسلاو

 ھباتك لالخ .ةديدج تناo ھميلاعC نأ ةم~�ب نAيديلقتلا نفلاo ىدحت ، ةديدع تابسانم <=

 برقأ ةميدقلا روصعلا عم انقافتا" نأ لوقي ، لاثملا لي±س ��ع ، "Sadoleto ��ع هدر"

 ىدأ امم ،ملظملا ىطسولا روصعلا ركف نم برقأ ناo ى£ابالا ركفلا نأ ��عمب "كنم ABثكب

 ةديقعلا اوقنتعا نيذلا ةس�نكلل ��وألا نورقلا نم نAملعملا نم ديدعلا روeظ ��إ

 امدنع ةبسانم لo <= كلذ ��ع دكؤي ناoو ،هدوجوم نوUت نا �;ح لبق ةيçناتسCوÜBلا

 يذلا صÞrلا هرابتعاب سونيطسغا نأ دكؤRو ، >ßلإلا رايتخألا لوح ھميلاعC نع عفادي

 ، سونيطسغوأ نم لماo دلجم Æ89 تدرأ اذإ" ، نفلاo لوقيف . راUفأللا سفنب نمؤي

 ال >�كل .ھتغل ABغ ىرخأ ةغل ��إ ةجاحب تسل >�نأ ي£ارقل رeظأ نأ ةلوeسf >�نكمي ھلاوقأ

الدب ." ةملUلاب مeلقثأ نأ دRرأ
ً

 سونيطسغوأ لمأت ��ع ةطاس±ب انZ نفلاo قفاو ، كلذ نم 

 ."رايتخالل نAبسانم مeلعجت لب ءالؤZ دجت ال هللا ةمعÆ" :9 ةيمور <=

Zدأ >;لا تاقيلعتلا هذ�� ã~و رثول اoلا ��إ اندوقت ى£ابالا ركفلا نع نفلاçطبضلاب لؤاس 

 نم ناo لeف .رشع سداسلا نرقلا <= >;ناتسCوÜBلا حالصإلا لبق "ةي�يفلاUلا" ةلاح نع

 نم 4Bكأ سمي >�يفلاUلا بZذملا نأ نم مغرلا ��ع ؟؟ نWA¨صملا لبق رايتخالاب ىداني

 و ا~ã ظعولاو اABZسفتو ةملUلاب ميلعتلا ةيمZأل ضرعتي وeف رايتخالا ةديقع درجم

 ةصاخ ةفصب رايتخألا ةديقع ��ع انZ انZابçنا زكرن فوس نكلو ةقلطملا هللا ةدايسو
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 ءابألا تاباتك <= حوضولا كلذ دجيس روصعلا ÜBع �âيسملا ركفلا خRراتل ققدملا سرادلاو

 .رايتخألا ةديقع نع

 

 :سونيطسغوأل ءابآلا رصع نم رايتخالا ةديقع خ&رات-١

 ��ع ديدaIا دeعلا ةينوناق قالغإ دعf "لسرلا ءابألا" لئاوألا نويحيسملا باتكلا دكؤي مل

 سونيطسغوأ ا~æف رعش >;لا مايألا �;ح عقاولا <= .ددحم لUشf نRراتqr هللا رايتخا

 ىرخأ رومأ نAب نم يذلا( سويجالبل ةيقطرeلا راUفألا ��ع درلل رطضم ھنأب )354-430(

 كلذ اوملع نيذلا( نAقحاللا سويجاليب هابشأو )ةيلصألا ةيطr¨ل ةيباتكلا ةقيقaWا ركنأ

 نRرداق نولازي ال اوناo م~{أ الإ ، مدآ نم ةيطarا اوثرو رش±لا لo نأ نم مغرلا ��ع ،

  )ةمعنلاب هللا ھل بيجتس�س يذلا <Åورلا arABا ضعf لعف ��ع مeسفنأب

 نترام لثم سانأ( ةس�نكلا خRرات <= ءامظعلا نRركفملا ضعf ملUتي مل اذامل لاؤسلاو

 ةديقع نع ، قمعf اوبتكو قمعf اوركف نيذلا ، )سويسانثأو نايلترتو سوئانRريäو ديeشلا

 مeف �ßيدب رما تناo ا~{أل امÂر ؟ديدaIاو ميدقلا نيدeعلا نم لo <= ادج ةVWاو ودبت

 عجري امÂرو ةعاطلا رش±ك انيلعو ء>ÍÎ لo ��ع دوس� وZ ريدقلا هللا نأ فيك قمعf اومeف

  :ىCالا ا~¢م بابسألا ضعبل كلذ

 

الوأ
ً

 ، ةينمزلا ةÇBفلا هذZ لالخ قمعf اوركف نAيحيسملا نم ديدعلا نأ نم مغرلا ��ع :

 نAطنطسق دeع �;ح ةRروطاÜBمإلا قاطن ��ع اًنايحأو اًعطقتم اًداeطضا نويحيسملا ھجاو

oمإÜBطنطسق موسرم حنم .امورل روطاAيحيسملا 313 ماع وناليم <= نAخأ نABًرح اRة 

 ةملo <= قمعf لمأتلل ةيZافرلا نم م~Äايح لجأ نم نولتاقي نيذلا نونمؤملا مرحُي .نيدلا
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 ةينامورلا تاطلسلا ترمد ، داeطضالا نم طغضلا اذZ ��إ ةفاضإلاب .نوبغري امك هللا

انايحأ
ً

 .نAنمؤملل سدقملا باتكلا ;Æ8 ةصاخو ،دمع نع ةيحيسملا تاباتكلا

 

ايناث
ً

 اًدZاج اوعس ، ةيداعم ةئ�ب <= مeسفنأ فRرعتل لئاوألا نويحيسملا حفاo امن�ب :

 نايدألا ��إ ةفاضإلاب ، ةRردق تناo >;لا ةيقاورلا اوضراع .م~{امز ءاطخأ نم ABثكلا بنجتل

  .ىرخألا ةRردقلا تافسلفلاو

 

اثلاث
ً

 لئاوألا نويحيسملا ددش ، مABZغو نAيصونغلا ةRردق نأشf مeفواخمب قلعتي اميف :

 ءاطخأ دحأ نأ نم فوr¨ل ب±س م~>دل ناo .ةيحيسملا ةايaWا <= ةعاطلا ةيمZأ ��ع

 .ةئيطarا هاجت ">Î&فن دعاسأ نأ عيطتسأ ال" نم اًعون ناo ، لاثملا لي±س ��ع ، ¥AشÆاملا

oسلا ناAB ردق عم بنج ��إ اًبنجRة Zا هذaIش�علا ��ع ةقفاوملل ةعفد ةباثمب تاعام 

 <= هللا ةدايس ��ع يوقلا ديكأتلا نع اودعتبا ، )قaWا( روجفلا ��ع مeلعف در .دسافلا

  صالarا

arص ZABاللا ذاتسأ كنيفاب نامZتو fشUلوح ةركفلا ديج ل Zعوضوملا اذ: 

 راUفألاو  ةي�ثولا ةRردقلا عم لماعتت نأ ا~æلع ناo يذلا تقولا <= ، ��وألا ةس�نكلا <="

اRرصح اZولثمم زكر ، ةيسونغلا
ً

 ، رش±لا ةيلوؤسمو ، ةRرaWاو ، ةيقالخألا ةعيبطلا ��ع 

 ��ع .رايتخألاو هللا ةدايسf قلعتي اميف سدقملا باتكلا ميلاعC فاصنإ نم اونكمتي ملو

ارارحأ اولظ م~{أ الإ ، رخآب وأ لUشf ةيطarا م~Äدسفأ دق رش±لا نأ نم مغرلا
ً

 اوناoو 

ائ�ش ءابإلا رصع <= ةس�نكلا ميلاعC نمضتت مل .ةمدقملا هللا ةمعÆ لوبق ��ع نRرداق
ً

 

اVWاو
ً

ت ال >;لا ةمعنلاو قلطملا رايتخألا ةديقع نع 
ُ

 .مواق
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اعfار
ً

 صنلل مABZسفت <= نAئطخم اوناo امÂر لئاوألا نAيحيسملا ضعf نأ حاÇBقإ ��ع أرجتأ :

 لثم ،ىرخأ تاABسفت <= اوأطخأ دقل ؟ھنم اZوصلختسا >;لا تاجات�تسالاو يCاروتلا

 اوطبترا >;لا ةRر8Wلا ءارآلا ضعîو ، مeس£انك <= ةيفقسألا ةطلسلا وحن ع¿رسلا مeكرحت

ã~رلا ءاشعلا <= لوحتلا ةركف عم اÂاÆرودو ، يZلافطألا ةيدومعم وحن م fشUلا ھلæ~ىدو ، 

 ÜBكأ ةحاسم ةaáIا هذZ قرغتسçس ،ةطرفملا ةRزاqIا ةيباتكلا م~ÄاABسفت نم ضعîو

 باتكلا ةطلسو خRراتلا ةطلس نAب ةقالعلا حرشل ىرخأ تاباتك بلطتçسو( رRوطتلل

 نوقفاويس .لقألا ��ع انZ ھتلق امم ءازجأ عم نوقفتي تناتسCوÜBلا مظعم نكل  )سدقملا

 صالarا ةديقع مeف وحن ةرخأتملا ىطسولا روصعلا <= ةس�نكلا كرحت نأ ��ع ديكأتلاب

 ��و رeطملا نم فوarا ھيذغ� ناoو ةيصÞrلا ةرادaIاو ةaWاصلا لامعالا ��ع مئاق

 .سدقملا باتكلا <= اeل ساسأ ال  ةديقع

îي îقي دليفراو يÇBح fھنأ قمع oنا Zةيدئاقعلا ��وألا ةس�نكلا تاشقانمل قطنم كان 

  :ىCالا ظحالRو ا~Äارارقو

"oا تناarرألا نورقلا <= ةيس�ئرلا تافالîرعتلاو ��وألا ةعRةديقعلا نع ةجتانلا تاف 

 ةلئسألا هذZ نكت مل امو )لوألا ماقملا <= �<ولوتسرك( حيسملا صªrو هللا ةعيبطب قلعتت

 ��إ اZeابçنا لوحت نأ ةس�نكلل نكمي ،ةيئا~¢لا ةRوسçلا ��إ اeقRرط <= ةيحيسملاو ةيتوZاللا

الجاع أش�ي نأ متqWا نم ناo ،صالarا ةديقع يأ ةقيقaWا نم ةيتاذ 4Bكألا بناaIا
ً

 مأ 

الجآ
ً

 ªrدكؤيس ام ص fشUا يداحأ لaIنم رخآ وأ رصنع ��ع بنا Cةس�نكلا ميلاع 

 لادaIا لالخ نم  ةس�نكلا عفدRو ،ةعدبلا ةeجاوم <= ھسفنب يقلي ثيحب ،صالarا لوح
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 سونيطسغا صªr <= ققحت اذZو ةمعنلاو ةدارإلا ةRرح بZاذمل قيقد فRرعC ��إ  ھعم

 .ةيسويجاليبلا دض

 

 :CD&وكألا 2@إ ن=طسغوأ  نم رايتخألا نع 12يسملا ركفلا خ&رات-٢

 لوح ا~Äادقتعمل ةس�نكلا نRودت <= ،ABبعتلا اذZ زاج اذإ  رانلا تلعشأ >;لا ةارابملا

 ناo ام ةRؤرو امور ��إ ھلاقتنا دنع .)420( سويجاليب يÆاطيÜBلا بZارلا ناo صالarا

 لح عيطتس� ھنأ سويجاليب دقتعا ،كانZ نAيحيسملل طابضنالا <?ارت ھنأ دقتع�

  ، )ةيلصألا ةيطarا ةديقع اوركنأ يأ( مدآب نيديقم ABغ م~{أ سانلا ملع طقف :ةلUشملا

 لo نوUيسو ، ةيافكلا ھيف امب دجب نولمعيس اوناo اذإ نAلماo اونوUي نأ نكمي مÜBZخأو

ÍÎ<انسح !ماري ام ��ع ء
ً

 ھميلاعC نأل ، سويجالبل ةبس�لاب ماري ام ��ع ء>ÍÎ لo نكي مل ،

 ��ع ھلعف درب "ةمعنلا روتكد" ب بقلي يذلا ، يCوZاللا سونيطسغوأ بضغ تراثأ

Zع سونيطسغوأ دكأ .سويجاليب ةقطر�� Æاعوفدم ھلإلا ةمع
ً

 سلوب لئاسرل ھتءارقب 

اموق[ م~¢يع دقو " ھلاق ام نAب نم
ً

 ھنيع نأ قبس يذلا ديدجتلل ]مدآ <= م~æلع موUحم 

 توملاب اًقبسم م~¢ّيع نيذلا كئلوأل ةبس�لاب .ةمعنلا يطعم محرأ هرابتعاب ، ةيدبألا ةايW¨ل

 <= ا~{وفيضي >;لا اياطarا ب±سf طقف س�ل ، م~òقاع� نم راتخأ اًضيأ وeف ، يدبألا

 لافطألا ةلاح <= امك ، ول �;ح ، ةيلصألا م~�ئيطخ ب±سf اًضيأ نكلو ، م~Äدارإب لZاسçلا

 ا~æلإ ائ�ش نوفيضي ال م~{إف ،

fرج بتك امك ، ىرخأ ةرابعRرمألا" نأ سونيطسغوأ دقتع� ، نوس�لأ ج oع دمتع� ھل�� 

 ".رخآلا ضعبلا زواجتو ضعبلا رايتخا <= ةيدايسلا هللا ةدارإ
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fسونيطسغوأ ةافو دع، Zنوج لثم سويجاليب ھبش لبق نم ھئارآ تمجو oنايسا 

 عفاد  )490 ت( ¥RAر يد سوتسوافو ، )450 ت( ¥CيABل نم ت�يس�يف ،)430 دعf �=وتملا(

 سدون�س <= ھتورذ لدaIا غلب .)٤٤٩ ت( لرآ نم يراليZو )٤٦٣ ت( نAتRوoأ ÜBسورب م~¢ع

 <= تاABيغتل قRرطلا دeم امم ، سونيطسغوأ ءارآل رتاف ديكأت ��إ ىدأ يذلا )529( جناروأ

 :ىطسولا روصعلا لئاوأ <= ھتديقع

 

 امن�ب .ةلدتعم تناo ا~{أ الإ ، ةي�يطسغوأ ةمغÆ تناo سدون�سلا جئاتن نأ نم مغرلا ��ع

اينمض ناo ھنأ نم مغرلا ��ع( طورشملا ABغ رايتخالا ركذ متي مل ، رايتخالاب فاÇBعالا مت
ً

(  

 ��إ سدون�سلا اعد .ةحارص رايتخألا مRرحت متو ، مواقت ال ا~{أ ��ع ةمعنلا ��إ رظنُي ملو

 .سونيطسغوأ روظنم نم يÆواعتلا صالarا

 يروغ¿رغ ابابلا ةطلس دوعص دنعو سونيطسغوأ ركف ABصمل ةبس�لاب رومألا ديقعC مت

 راUفأ ةغايص ديع� ةطاس±ب ناo ھنأ دقتع� ناo ھنأ نم مغرلا ��ع .)604-590 مكح( لوألا

 )ةس�نكلا خRرات <= ھيلع قلطي امك( ABبكلا يروغ¿رغ نأ الإ ، ديدج ليaI سونيطسغوأ

 سونيطسغوأ أرق ھنأ ودبي .<<اليب ھبش نولب سونيطسغوأ ركف نRولتب عقاولا <= ماق

 نايساo ركف ةسدع لالخ نم

 روصعلا <= كيلوثاUلا نم ةديدع لايجأ يديأ <= سونيطسغوأ ركف عضو دقف ، اذكZو

 اوناo ، سونيطسغوأ ركفل اً~ãاشم اًئ�ش سانلا ملع امدنع ، نايحألا ضعf <= .ىطسولا

 <=وت( س�اÂروأ نم كلاشCوج عم لاaWا وZ اذZ ناo .كلذ ب±سf داeطضالل نوضرعتي

 تناo .جودزملا ا~òناج كلذ <= امب -�ßلالا رايتخألا نع ةلماo ةي�يطسغوأ ةديقعf ملع )869

 ةيا~{ <= ن8Iلاو ةمكاqWا نم ىÆاع ھنأ نم مغرلا ��ع ، ھمايأ <= لدI¨ل ةABثم ھئارآ
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 و Ratramnus و Remigius و Prudentius لثم - نRرخآ نأ نم مغرلا ��ع ،فاطملا

Lupus - ھعم اوقفاو. 

 سونيطسغوأ اوعبت نيذلا نAقحاللا نAمeملا نRركفملا ضعf كانZ لازي ال ناo ، كلذ عمو

ايئزج لقألا ��ع
ً

 )1153 �=وتملا( وفABلo نم درانرب نأ ودبي .ةيليجنالا دئاقعلا نم ABثك <= 

اقفو .صالarا <= سونيطسغوأ ةديقع ديأ دق
ً

ت اذإ" ھنأ درانرب دقتع� ، نAل يÆوتل 
ُ

 اوoر

 ا~{أ ةجردل ةدارإلا كرحت ةمعنلا . . . .الإ اوئطخي نل نAطقاسلا رش±لا نإف ، مeسفنأل

 لعف نم ةدارإلا ABغC ةمعنلا نأ" نلع¿و لوقيف .رطاخ بيط نعو ةRرحب «aاصلا راتخت

 " ا~íالو لقنب لب ا~�Rرح ABمدتب س�ل - arABا ��إ رشلا

 

  :حالصإلا تقو 2@إ CD&وكألا اموت نم رايتخالا ركف نع خ&رات -٢

 

-R�< )1225وoألا اموت ، ىطسولا نورقلا ةسردمل ميظعلا توZاللا مِلاع ��إ لصن امدنع

افوغش اموت نكي مل  ديكأتلاب .انءارو سونيطسغوأ ركف انكرت اننأ دقتعÆ دق ، )1274
ً

 

 عونلا وأ ھجازم ب±سf كلذ ناo امÂر .سونيطسغوأ لثم ةيeلإلا ةمعنلل ةRولوألا ءاطعإب

 لUشf سونيطسغوأ عبت دقف ، كلذ عمو ، عقاولا <= .ةيفسلفلا ھتاباتك ھيف بتك يذلا

 يدبألا صالarاب صاªrألا ضعf نم رمأ" وZ "رايتخألا" :لاقو .رايتخألا <= >Î&�ئر

 دق ، لزألا ذنم اًقبسم ھن�يعC لالخ نم" ، هللا نأ ��إ راشأو .">ßلإلا نZذلا <= دوجوملا

 بجي ام طقف يطغ� ال رايتخألا نأل .حيسملا عوس� لالخ نم متي ثيحب ، انصالخ ررق

 <= هزاجنإ ھب مت�س يذلا ب�تÇBلاو بولسألا اًضيأ لمش� لب ، بسانملا تقولا <= ھقيقحت

 ةي�يطسغوألا رايتخألا ةديقع نAب  ةنراقملاب" ھباتك <= ��وزوم لوقيف" .بسانملا تقولا
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 قرف يأ ىرأ ال ، )نفلاo نوج ��ا ةبسÆ( ةي�يفلاUلاو )��Rوoالا اموتل ةبسÆ(ةيçسموتلاو

 " .2يرZوج

 

اقباس انيأر
ً

 دويق نم ا~òحاصي امو رادقألا نع ھبZذم <= ھباشçلا ھعªI دق "رثول" نأ 

 ��إ اًضيأ راشأ دق نوUي امÂر .>�يمRر سوRروغ¿رغ ةديقع عم ةئيطarا ��ع ناسÆإلا ةدارإ

 ماع <=وت( نيدراودارب ساموت ي¥Aلجنإلا وZو ، رشع عfارلا نرقلا <= نAطسغوأ عابتأ دحأ

 ھنأ نيدراودارب <Kدي .)1344( نAيجاليبلا دض هللا ةلاح ، مeملا لمعلا فلؤم ، )1349

 ب±سf ةيدبأ ةايح ناسÆإلا حنمي ال هللا نإ" :لاق ، ھبناج ��إ نAطسغوأ فوقو ةÇBف لاوط

 دق >;لا ةaWاصلا لامعألا ب~> ، كلذ نم سكعلا ��ع لب ، لبقتسملا <= ةaWاصلا ھلامعأ

Cا ��إ هديعaWم <= ".ةيدبألا ةايUام" ، لداجي ، رخآ نا Zنكمي >;لا ةوسقلاو ملظلا و 

 ، رخآ قولخم ةمدar ھتاقولخم نم اًدحاو قلخRو نAِّع� نأ راتخا ھنأل هللا ��ع اeليمحت

 (20( "؟ھتماركو هدجمو ھحي±سCو ةصاarا ھتمدar امZالكو

 

oر ناRو >�يمÂاءزج نيدراودار
ً

 ةيلقعلا يوذ نAيتوZاللاو ةنeكلا نم ةعومجم نم 

 .حالصإلا ركفل ةمeم تناo >;لاو )ةثيدaWا ةي�يطسغوألا ةسردملا �ìسC( ةي�يطسغوألا

 ، ةمعنلا ��إ ةجاaWا ��ع ¥AكÇBلا" لثم نAطسغوأ ميلاعC نم تاعوضوم نع اوعفاد دقل

 .>ßلإلا رايتخألا ��عو ريÜBتلا <= ةيeلإلا ةردابملا ��عو ، ا~�يطخو ةRرش±لا طوقس ��عو

 
1. J.B.	Mozley,	A	Treatise	on	the	Augustinian	Doctrine	of	Predestination	(London:	John	Murray,	

1855),	267.			
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 ول �;ح ، عوس� حيسملا موي �;ح ھتمعنب كظفحيس كصلخ نم نأ ��ع مZديكأت ناoو

 .ةÂوتلاو عوجرلل ةيeلإلا تابيداتلا ا~ã دوصقملاو ةABثك تاقيض <= كلذ لعف

 يذلاو ، )1384( فيلRUو نوج وZ ، ةرeش 4Bكأ قحال ي¥Aلجنإ لجر ��ع نيدراودارب رثأ

oلجنإ <= "حالصإلل حابصلا مجن" ةديدع ٍحاون نم ناÇBوطت لالخ نم .اRلوألا ركف ر ، 

 )ةيسسؤملا ةينامورلا ةس�نكلا سكع ��ع( "ةيقيقaWا ةس�نكلا" نأ ��إ فيلRUو راشأ

oلصملا عمجم" تناAم ال" نأو "نUرايتخا الو نا fلا لعجي يرشÞrةس�نكلا <= اًوضع ص 

ارايتخأ لب
ً

ايeلإ 
ً

 هABخ لo نع <�ختلا <=و ، ةبqWا <= ةرباثملاب حيسملا عبçي نم لo ماÇBحا <= 

 تناo :فيلRUو عم قفتا )1415 �=وتملا( ساZ  «¨صملا " .ھتع¿رش نع عافدلل ملأتي يويندلا

 نيدلا لاجر عيمجو ابابلا ناo و ، حيسملا <= م~¢ييعC قبس نيذلا كئلوأ نم ةفلؤم ةس�نكلا

 .هللا ةملUل نوعضخي ام ردقب طقف ةطلسلاب نوعتمتي

 ةركفب ھما¥Çلا <= هدحو رثول نكي مل ، يCوZاللا هروطتل ��وألا مايألا لالخ �;ح

 وZو - )1524 �=وتملا( ¥ÇيÂوتس نوف ناZوي زRزعلا ھقيدص دكأ .ةمعنلا نع سونيطسغوأ

 ، ةدارإلا ةيدوبعو ، ةمعنلا تابثإ" تاعوضوم ��ع - رثول س�ئرو >�يطسغوأ بZار

 ."¥ÇيÂوتس روتكدلا نم ء>ÍÎ لo تيقلت" ، رثول مالك ظحال ."رايتخألاو

 

  :ةصالarا

Zثكلا كانAB فيك ىرنو تقولا رورم عم ءارولا ��إ عجرن امدنع ھيف ركفن نأ بجي يذلا 

 نم ةيساسا ةديقع حالصإلا تقو �;ح قبسملا نAيعتلا ةديقع ةس�نكلا <= ضعبلا ÜBتعا

Cميلع oكعم كرتاو هللا ةمل Zفألا هذUا راarف ركفتل ةيماتæ~ا. 



 21 

الوأ
ً

 ةملUل نAتسلاو ةتسلا بتكلا عيمج لالخ نم !سدقملا باتكلا حوضو ��ع ° دمaWا : 

 ، اًدبأ ھسفن ضقاني ال ھنإ .«Vاو دحاو توصب سدقلا حورلا هللا ملUتي ، ةموصعملا هللا

 مeفن وأ بحن ال دق .اRؤرلا ��إ نRوUتلا رفس تاحفص <= قئاقaWا سفن انملع� ھنكل

 كلذ اوفرع� مل سلوب نوفرع� نيذلا سانلا ضعf نأ «Vاولا نم( قبسملا نAيعتلا ةديقع

 ال نكل .)24-20 تايآلا <= لوسرلا ةباجتسا عم بنج ��إ اًبنج ، 9:19 ةيمور رظنا ؛ اًضيأ

لع� برلا نأ <= كشÆ نأ <Õب�ي
ّ

 ھنأل ، ھترسم درجم نم ھRراتخم ذاقنإ <= >ßلإلا هزايتما م

 .هدحو هدqI )8-7 :7 ةي�ثت ؛ 5-4 :1 سسفأ( م~òحي

 

ايناث
ً

 ھلاق ام ��إ عامتسالا <= انçبغر <� انتايح <= عضاوتلا ا~ã رeظيس >;لا قرطلا ىدحإ :

 <= ABكفتلا ديaIا نم .سدقملا باتكلل انمeف ةيفيك لوح نورخآلا ءايقتألا نونمؤملا

 مeفي دق يذلاو ، ام تقو <= شاع ، ام ناUم <= ، ام صªr كانZ نوUي دق ھنأ ةقيقح

 عنتقم انأو( درفلا اذZ لثم كانZ ناo اذإ .انم لضفأ لUشf سدقملا باتكلا نم اًءزج

 عامتسالا نع كيZان ، يماظنلا توZاللا ملع وأ تاقيلعC يأ ةءارقب مت~Ä اذامل وأ ، هدوجوب

 ميق ىدحإ <� هذZ .صÞrلا اذZ لثم نم ملعتلا <= بغرن نأ بجي نذإ ، )!بطخ يأ ��إ

 ، نفلاoو ، رثول ، نAطسغوأ لثم سدقملا باتكلل نAسركملا لاجرلا تاباتك ��إ لوصولا

 فاÇBعاو ترود نAناوق لثم ةسدقملا بتكلاب ةعبشملا  ناميالا نAناوق ��إ ةفاضإلاب

 .لبق نم ھتلفغأ دق تنك سدقملا باتكلا <= اًئ�ش ىرت دق .عضاوتب اZأرقا .ÇBس�متسو

 

اثلاث 
ً

اصوصخ( نAعم <=اقث ضومغf سدقملا باتكلا نم بÇBقت املثم ھنأ ركذت :
ً

 ةنRرقلا 

 لo لعف اذكZ ،ةيحورلاو ةRركفلا ءايمعلا طاقنلا ضعf كلذكو )تقولا كلذ <= ةيباتكلا
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 امدنع  كلذل .حيسملا عوس� انÂر الا لماo ناسÆا دجوي ال .قالطإلا ��ع شاع ئطاخ ناسÆإ

 .سدقملا باتكلا نم ھنولوقي ام لÜB oتخا ،ناميإلا <= كوقبس نيذلا كئلوأ أرقت

 لبق نم اZرت مل امÂر سدقملا باتكلا <= ءايشأ نوري م~{أل م~¢م ملعتلل دادعتسا ��ع نك 

احوضو 4Bكأ لUشf وأ ةمeم ةقRرطب لبق نم ا~�يأر >;لا قئاقaWا نع ÜBعC ا~{أل وأ
ً

 نكل .

امامت كلثم - ةفاقثلاب ةطبترم تاقولخم مZ دئاقعلا حارشو نRرسفملا لo نا ركذت
ً

 امÂر .

 اeكرت >;لا رظنلا تاeجو لUل ةساردلا دعf ةيلمعلا هذZ <= لضفأ لUشf كسفن مeفتس

 .حيسملا ةس�نك <= ىCوZاللا ركفلا لاجر انل

 

 :ةيSيمرألا رظنلا ةOجو

اقاقحإ
ً

 >;لاو 3)سوي�يمرا بوقع� ��ا ةبسÆ ( ةي�يمرألا رظنلا ةجو حرش نم دبال قW¨ل 

اضيأ رايتخالا نع ملUتت ��وألا ةلZولل
ً

 نأ لوقلا اننكمي ،ىفسلف رخأ قلطنم نم نكل 

 مeفلا <= نمكي رايتخالا ةديقع ��ع ةيحيسملا ةيسكذوثرألا لخاد نAنميeملا نAفقوملا

ايتوZال بعصلا عوضوملا اذeل >�يفلاUلاو >�يمرألا
ً

 س�ل ABبك دح ��إ ةينعملا ءارآلا فلتخت .

 ، كلذ نم سكعلا ��ع نكلو ، سدقملا باتكلا تاحفص <= رايتخالا ةديقع دوجو لوح

اديدحتو ، رايتخالا ةعيبط لوح
ً

 .طورشملا ABغ رايتخالا لباقم طورشملا رايتخالا ةركف 

 

 
3 Arminius, Jacob. “The Life and Struggle of Arminius in eh Dutch Republic.” Man’s Faith and Freedom, 

ed. Gerald O. McCulloh. Nashville: Abingdon, 1962. 
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 يîاتكلا موeفملا نورسفي نAي�يمرألا" نأ نوسلوأ رجور توZاللا ملاعو فلؤملا دكؤي

 ��عم ھل رايتخألا نإف  <�اتلاÂو .<Kامج ھنأ ��ع )صالr¨ل رادقألا( طورشملا ABغ رايتخالل

  كلذ ��ع ةوالع )بعش رايتخا( <Kامج ��عمو )ةيدرفلا تارايarاب ةقبسم ةفرعم( يدرف

 نم يذلاو ، حيسملا <= هللا ةرسم نالعإ" >�ع� ھنأ ��ع رايتخالا سوي�يمرأ بوقع� فّرع

 ناo نيذلا نAنمؤملا ... ةيدبألا ةايaWا حنمRو ��بRçو رÜBي نأ لزألا ذنم ھسفن <= ررق ھلالخ

 " .ناميإلا مeحنمي نأ ررق دق

 

 ABسفتلا عم ھتلUشم تزكرت ، ىدئاقع لUشf رايتخالا ةركف سوي�يمرأ ضفري مل امن�ب

 ضعبلا باختنا ��إ فد~> يذلا ھلإلل ةيقطنملا ABغ ةعيبطلا ��ع موeفملا اذeل >�يفلاUلا

 :سوي�يمرأل <�اتلا نايبلا <= حوضوب فقوملا اذZ ��جتي .دصق نع نRرخآلا نيدي امن�ب

 ةمحرلاب هدجم راeظإ ��ع ممصم ... لزألا ذنم هللا نإف ، وحنلا اذZ ��ع رمألا تمeف اذإ "

اaWاص ناسÆإلا قلخي نأ ررق ، ضرغلا اذZ ذيفنت لجأ نمو ، ةيباقعلا ةلادعلاو
ً

 نكلو ، 

 اذeل عسçم كانZ نوUي دق ةقRرطلا هذ~ã ھنأ .طقس� نأ بجي ھنأ اضيأ رمأ ، ABيغتلل لباق

 تاملo نم ةملo يأب ھتابثإ ، لقألا ��ع يريدقت <= ، نكمي ال يأرلا اذZ نإ لوقأ -  نالعألا

 ".هللا

 داقتعالا ��ع ABبك دح ��إ رايتخالا نأشf >�يمرألا فقوملا زكÇBي ، نايبلا اذZ <= انيأر امك

 ، ناميإلا حنمل رايتخا ھنكلو ، يÆاqIا هللا رايتخا ھنإ لاقي نأ نكمي ناميإلا لصأ" نأب

 ." ناميإلل بخت�ُي ئطاarاو ، صالarا <= كÇBش�ل بخت�ُي نمؤملاف .صالarا لقنل س�لو
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ادارفأ راتخي هللا نأب ملع� >�يمرألا ركفلا
ً

 زRزعتل ةنيعم ةمدخ وأ رودب مايقلل نAنيعم 

ملا كئلوأ نAب نم" ، لRرتوo كاج ركذ امك .ھتلاسر
ُ

 ةددحم راودأ لغشل )نAبختنملا( نAنَّيع

 ةRؤر نكمي ".يرصانلا عوس� ، ھسفن يدافلا <� ةيساسألا ةيصÞrلا ، ءادفلا مامتإ <=

 وZ امك رشع >�ثالا ذيمالتلا رايتخا <= ةنيعم ةمدar رايتخالا ��ع ةلثمألا نم دRزملا

ادRزم >�يمرألا فقوملا دجي .ليجنإلا تاياور <= «Vوم
ً

الدب ةمدr¨ل رايتخالل معدلا نم 
ً

 

 هرود نأ نم مغرلا ��ع ، نRراتqrا رشع >�ثالا نAب نم اذو~>" نأ ةقيقح <= صالarا نم

اقبسم ددqWا
ً

 oركذُي ."عوس� برلل نئاخ رود نا Zعلا ةلثمأب فقوملا اذeميدقلا د ، 

الجر ھنوo نم مغرلا ��ع ، يذلا شروo لاثم ديدحتلاÂو
ً

ارRرش 
ً

 ةدوع ثادحإل هللا هراتخا ،

 ةركفلا ، >�يمرأ روظنم نم لقألا ��ع ،فقوملا اذZ دRؤي .دعوملا ضرأ ��إ ليئارسإ ةما

 درفلا صالخ ��إ يدؤت سدقملا باتكلا <= ةروoذم رايتخا ةبسانم لo تس�ل ھنأب ةلئاقلا

 .راتqrا

 

 ��إ يدؤي يذلا طورشملا ABغ رايتخالاب >�يفلاUلا ناميإلا ةضراعم <= ، كلذ ��إ ةفاضإلاب

 طورشملا ABغ رايتخالا ةحارص معدي ال سدقملا باتكلا نأ >�يمرألا ضÇBفي ، صالarا

 سدقملا باتكلا" نأ كناش ترÂور توZاللا ملاعو فلؤملا دكؤي .ةلاح لo <= صالr¨ل

 لشفلا نم لجاع لUشf نAنمؤملا ريذحت متRو ةيلعفلا ةدرلا تالاح نم ديدعلاب دeشçس�

 دبألا ��إ راتخم ليجنإلا نأ ةرم تاذ دقتع� نم لo س�ل" <�اتلاÂو "ناميإلا <= رارمتسالا <=

 ةركفلا" وZ يدرفلا رايتخالا نإف ، نAي�يمرألل ةبس�لاب ."ناميإلا <= ةرورضلاب رمتس�سو

افلس رّدق هللا نأب ةلئاقلا
ً

 arركلا طورشلا نوفوتس� نيذلا دارفألا صالRعضو >;لا ةمeا." 

 لضف قحتس� وأ راب ناسÆإ دجوي ال ھنأ نلع� سدقملا باتكلا نأ امب ، كلذ ��ع ةوالع
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 ةمعÆ لظي طورشلا هذZ ءافيçسا نع جت�ي يذلا رايتخالا" نإف ، قحتسملا ABغ هللا

 ھيدل درفلا نأ <� رايتخالا نأشf هالعأ ةروoذملا ةaáIا <= زاUترالا ةطقن نإ ."لماUلاب

 "رارقلل ي£ا~¢لا ب±سلا" وeف <�اتلاÂو ، ةمRركلا رايتخالا ةيدZ لوبقل ةرaWا ةدارإلاو ةردقلا

 .هللا س�لو ،

 

ازورب 4Bكألا فالتخالا نوUي امÂر
ً

 رايتخا وZ ةي�يفلاUلاو ةي�يمرألا رظنلا تاeجو نAب 

 ، لRرتوo كاج لثم نAي�يمرألل اًقفو .ديدaIا دeعلا ةديقع <= «Vوم وZ امك ليئارسإ

 ققحت" ، اذكZو .حيسملل قRرطلا ABضحت ةمeمب اوفلo صاªrأo ا~�مeم ليئارسإ تزجنأ

Zفدeصم ققحتو اABZراتخمك ليئارسإ فقوم ءاغلإ مت ."ھتمايقو ھتومو عوس� دسجت <= ا 

 معدل 9 :2 ��وألا سرطب ةلاسر ��إ لRرتوAB oش� .ةديدaIا ليئارسإ مساب ةس�نكلا عم هللا

Zشم ديكأتلا اذABا
ً

 .راتqrا هللا بعشك ةس�نكلا نع سرطب لوسرلا نالعإ ��إ 

اABخأ
ً

 هللا قح نع ةس�نكلا خRرات لاوط رارصإب اوعفاد نيذلا كئلوأ ��ع هللا ركشأ ،

 ةاناعملا قحتسC >;لا قئاقaWا ضعf كانZ نأ م~¢م ملعتن .هراتخي نم صالخ <= يدايسلا

 M5م موي �;ح ھتمعنب لعفلاب كظفحيس كصلخ يذلا ريدقلا هللا نأ ملعتنو .اeلجأ نم

 لo ھل .)39-28 :8 ةيمور( ةABثك تاقيض <= كلذ لعف ول �;ح ، )é< 1: 6ليف( عوس� حيسملا

 .دqIا
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 ىDاثلا لصفلا

 ةدارإلا ة=رح  لظ ;: رايتخألا م$فن فيك

 
 مÇBZخي مل .مeصلخي نم هللا راتخا ، طقف هللا اeفرع� ضارغأل ھنأ رايتخالا ةديقع دكؤت

fيأ ب±س ÍÎ<قلعتم ء ã~ابلاغ .)27-25 :11 �;م( "ھتداعس" لجأ نم نكلو م
ً

 لداجت ام 

 ناميإلا ��ع ًءانب ھصلخيس نم راتخإ هللا نأ ، سكعلا ��ع ةي�يمرألا رايتخالا ةديقع

اقفو اذZ .ھصلخي نأ راتخإ ساسألا اذZ ��عو نمؤيس نم ىري هللا نأ - عقوتملا
ً

 ةديقعلل 

الوأ هانÇBخا اننأل طقف نكلو  هللا "انراتخا" ، ةي�يمرألا
ً

. 

 

فَرَع يذلا" ، سلوب لوسرلا دكؤي ثيح ، شاقنلا اذZ <= ةRروqWا ةيآلا <� ٢٩:٨ ةيمور
َ

 ُھ

اقبسم ]هللا[
ً

 Zاضيأ و
ً

اديدحت دكؤي نايبلا اذZ <= سلوب نأ >�يمرألا ركفلا لداجي ."ھنّيع 
ً

 

 سلوب ھلوقي ام زواجتي مeفلا اذZ نأب انZ لداجأس .عقوتملا ناميإلا ��ع مئاق رايتخالا نأ

 تارابتعاب أدبأس .ةمساaWا تارابتعالا مسرأ فوس ةزجوملا ةلاقملا هذZ <=و  عقاولا <=

 ٢٩:٨ةيمور ��ع ان¥Aكرت رصحأس مث عسوأ

 

 ةردابملا لقني ھنأ ديكأتلاب ،انرايتخا ��ع ءانب "انراتخا" هللا نأ ��ع رارصإلاو ديكأتلا نإ

 .ةباجتسالا س�لو هللا ةردابمب أدبي ھلo عوضوملاف ،ىîاتك س�ل اذZو رش±لل هللا نم ةيeلإلا

 ��ع وأ ةلص يذ ABغ هللا "رايتخا" لعجيس "عقوتملا ناميإلا ب±سf هرايتخا" نأ >�ع� اذZو

ادئاز لقألا
ً

  .ةجاaWا نع 

 ، لماUلاب هللا بناج نم يCأي رايتخالا نأ نع ناUم لo <= ثدحتي ديدaIا دeعلا نكل

 حدملو )5 :11 ةيمور( ةمعنلا بسح رايتخالا متي .طقف وZ ھتمعÆو ھتردابم ��إ دنçس¿و
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Æ؛٢٨:٨ ةيمور ؛ ٤٨:١٣ لسرلا لامعأ( هدصق لمعك صلخن نحن .)6-3 :1 سسفأ( ھتمع 

  ھنبا "اناطعأ" بآلا هللا .) 9 : .1 يC 2 ؛ 14-13 :2 يC 2 ؛ 5-4 :1 يC 1 ؛ 11 ، 5-4 :1 سسفأ

 .ھتوعدل ةنمؤملا انçباجتسا رسفي ام اذZو

 .>�عبçتو اeفرعأ انأو يCوص عمسC <=ارخ .<=ارخ نم تسل كنأل نمؤت ال تنأ ةقيقaWاو

 28-26 :10 انحوي - ةيدبألا ةايaWا م~æطعأ

 

 >�كل ، يÆوÇBخت مل" ، هذيمالتل عوس� دكأ ثيح 15:16 انحوي <= أدبملا اذZ حيضوت مت

 اذ~ãو ھتوعدل عقاولا <= ، عوس� ذيمالت باجتسا دق دحاو ىوتسم ��ع ، عبطلاب ".مكتÇBخا

 ھل مZرايتخا نكي مل عقاولا <= ھنأ وZ حوضوب عوس� ھيلإ ABش� ام نكل ."هوراتخا" ��عملا

Zرايتخا ددح يذلا وZل مeىرحألاب ؛ م  oل هرايتخا ناeم Zرايتخا ددح يذلا وZأي .ھل مCي 

الوأ يدايسلا باختنالا
ً

. 

 

اضيأ قباسلا هللا ملع بسحب "عقوتملا ناميإلا" رظن ةeجو يوطنت
ً

 ةيتوZال ةلUشم ��ع 

ادج ةABطخ
ً

 هللا روصت ا~{إ .ھسفن نع ةجراخ تارابتعاب ةطورشم هللا ةفرعم لعجت >ßف :

 هللا ةفرعم نأ ملعتن سدقملا باتكلا <= ناUم لo <= نكلو .ھلعفنس ام انم ملعتي ھنأ ��ع

çْسا ِنَم"١٤:٤٠ ءايعشإ .جراarا نم اeملعC متي ال
َ

ش
َ

ف ُهَرا
َ

أ
َ

ف
ْ

eَلَعَو ُھَم
َّ

ط <ِ= ُھَم
َ

aا ِقRِر
ْ

Wَِّق، 

لَعَو
َّ

فِرْعَم ُھَم
َ

ة
ً

فَّرَعَو 
َ

لا َليِ±َس ُھ
ْ

ف
َ

eْ؟.ِم 
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 ملعلا <�ك وeف <�اتلاÂو ، ةصاarا ھتارارق <=و ھسفن <= ةلصأتم هللا ةفرعم نأ >�ع� اذZو

ادبأ تقو كانZ نكي مل .دبألا ��إ
ً

 oكي وأ ملعتيل مامألا ��إ علطتي ھيف هللا ناçام فش 

 .)16 :139 زم( صªr يأ ھلعفيس

 

  :سدقملا باتكلا [\ "قباسلا هللا ملع" CUعم

 .سدقملا باتكلا اeمدختس� امك "ةقبسملا ةفرعملا" ��عم ددحن نأ بجي ، كلذ ��ع ةوالع

 كاردإلا" طيس±لا ��عملا لمحت سانلا بناج نم "ةقبسملا ةفرعملا" نأ نم مغرلا ��ع

 ةملUلا هذeل سدقملا باتكلا مادختسا نإف ، )١٧:٣ طب 2 ٢٦:٥ لسرلا لامعأ( "قبسملا

اقراف مزلتس� هللا ��إ ةراشإلاب
ً

 fاطيس
ً

ايتوZال 
ً

 فرع� هللا نأ عبطلاب ةسدقملا رافسألا دكؤت .

oل ÍÎ<اقبسم ء
ً

 اذeل ھمادختسا نكل ، )١٨:١٥ لسرلا لامعأ ؛ 10-9 :46 ءايعشإ( 

اضيأ مزلتس� )"ةقبسملا ةفرعملا"( «¨طصملا
ً

 :لسرلا لامعأ( ةقبسملا ةيعبتلا ميZافم 

 نكمي ، يîاتكلا مادختسالا <= ، لثملاÂو .)٢ :١ طب ١ ؛ ١:٢٠ طب ١ ؛ ٢ :١١ ةيمور ٢٣:٢

 نRوUت( "لّضفي" وأ "راتخي نأ" ��إ ABش� نأ ، هللا لبق نم ھمادختسا دنع ، "ةفرعم" لعفل

 ؛ 3 :8 .روo 1 ؛ 7:23 �;م ؛ 6 :1 زم(" ةمعنلا ��ع " وأ )5 :1 ايمرإ ؛ 9:24 ةي�ثت ؛ 18:19

 ةين ةركف ةفاضإ طقف ، لثملاب عبçت قبسملا هللا ملع تالالد .)19 :2 ميت 2 ؛ 9 :4 ةيطالغ

 )��زألا هللا ءاضق بسحب مت يأ( نمزلا لبق ام

 مل هللا" نأ سلوب دكؤي 2 :11 ةيمور <= .ةلصلا تاذ ةيباتكلا عطاقملا ضرعتسÆ انوعد

 تفرع طقف تنأ" ، 2 :3 سوماعل «Vاو ىدص وZو - "ھفرعف قبس يذلا ھبعش ضفري

 )"تفرع طقف تنأ"( اذZ نم جت�تسÆ نأ مeفلا ءوس نم نوUيس ".ضرألا لئابق عيمج نم

 ةقRرطب ليئارسإ "فرع" هللا نأ وV» Zاولا ��عملا .ىرخألا ممألاب ملع ��ع نكي مل هللا نأ
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 عيمج رئاصم "اًقبسم هللا فرع" اًضيأ كلذل .ةزراب ليضفتلاو ةقالعلا تاءاحيإ .ةنيعم

اقبسم فرع" هللا نأ دكؤت 2 :3 سوماع / 2 :11 ةيمور نكل ، ممألا
ً

 4Bكأ ��عمب ليئارسإ "

 نأ اVWًاو ودبي .)28 ، 16 ، 7 ، 5 :11 ةيمور <=( ةمعنلا رايتخاب مeفرع دقل :اًديدحت

 اميف اeمادختسا متي ثيح ، اًضيأ ٢٩:٨ ةيمور <= ��عملا اذZ لمحت "ةقبسملا ةفرعملا"

 ��عمب ، )"اًقبسم ھنّيع دق ناo يذلا"( ميZافملا ¥Aيمت متي .قبسملا نAيعتلا موeفمب قلعتي

 ةملAB oشC امن�ب ، >ßلإ «aاصب قلعتي اميف يÆامزلا لبق ام ��إ ABشC "ةقبسملا ةفرعملا" نأ

 .ھسفن >ßلإلا موسرملا ��إ "اًقبسم راتخم"

CشAB Zأ ��إ ةقباسلا تامغنلا هذZعلا ثادحأ عيمج <= ةقبسملا ةفرعملا ةيمeا دaIديد. 

 عوس� ملسأ" دقل :حRرص لUشf ةب±سم ةقبسملا هللا ةفرعم نإف  ٢٣:٢ لسرلا لامعأ <=

 سرطب ةلاسر <= اًضيأ أرقن اذكZ ."قبسملا ھملعو قباسلا هللا ضرغ لبق نم ]توملا �;ح[

فورعم" ناo لمaWا عوس� نأ 20-19 :1 ��وألا
ً

 ةلالدلا ."ملاعلا س�سأت لبق اًقبسم ا

 ةمدقملا تامجÇBلا ضعf <= ھنأ ةجردل اًدج ةVWاو انZ "فورعم قباس" «¨طصمل ةب±سملا

 طبتري 2 :1 ��وألا سرطب ةلاسر <=و .(CSB ، NIV) "ةراتخُم" وأ (KJV) "اًقبسم ةددحُم"

 <= ةقبسملا ةفرعملل قباسلا ��عملا رeظي اذZ .)٢٩:٨ ةيمور <= امك( رايتخالاب ىرخأ ةرم

  ةي�يعبسلا ةمجÇBلا

oل Zسفتلا نأ لوقلل حرشلا اذAB "اqrرات fقفاوتي ال 29 :8 ةيمورل "عقوتملا ناميإلا ب±س 

 ىرخأ نكامأ <=و ��يمرلا ركفلا اZدصقي >;لا "ةقبسملا ةيeلإلا  ةفرعملا" ةملo ��عم عم

اطابترا هللا ��إ عوجرلاب ةقبسملا ةفرعملا طبترت .ديدaIا دeعلا نم
ً

اقيثو 
ً

 «¨طصمب 

 9 ةيمورو ٢٩:٨ ةيمور .رايتخالا
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 قباس مeف ��إ حوضوب ABش� سلوب نايب <�ي يذلا قايسلا نأ اضيأ ظحالن نأ بجي

 هللا جمانرب حاجن نأ باeسإب سلوب لداجي 24-6 :9 ةيمور <= .٨ ةيمور <= رايتخألل

 رايتخا ب±سf ليعامسإ س�لو قZWإل هللا دعو ناo .يدايسلا هرايتخا ��إ عجري >YÎالarا

 كولسf ھل ةقالع ال وس�ع ��ع بوقعيل هللا رايتخا نإف ،لثملاÂو .)9-6 تايآلا( هدحو هللا

 هرايتخال ساسأo عقوتم طاشÆ نع ةركف يأ ضفر متي  عقاولا <=  )١٣-١٠ تايآلا( ام~¢م يأ

  .ديدحتلا ھجو ��ع

ائ�ش اولعفي ملو دعf اودلوي مل م~{أ نم مغرلا ��ع" �ßلألا ميمصتلا مت
ً

اديج 
ً

ائ�س وأ 
ً

" ، 

 ب±سf نكلو لامعألا ب±سf س�ل ، رايتخالا <= هللا دصق رمتس� نأ لجأ نم" اذZ ناoو

 ��ع دمتع� ال رمألاف نذإ" :عسوألا قيبطتلا سلوب دمتس� اذZ نمو .)11 ةيآلا( "وعدي نم

 ةRؤر دعبçسC ، قايسلا <= .)16 ةيآلا( "محري يذلا هللا ��ع لب ، هدوeجم وأ ناسÆإلا ةدارإ

 .يرش±لا بناaIا نم ء>ÍÎ يأ رايتخالل سلوب

امeف بلطتي اeسفن ةيمور ةلاسرل رشابملا قايسلا نأ «Vاولا نم
ً

 امدنعف .ةنRرقلا <= 

 اًعم لمعC ءايشألا لo هللا نوبحي نيذلا كئلوأل ةبس�لاب ھنأ ملعÆ نحنو" سلوب حرصي

 قبس مeفرعف قبس نيذلا كئلوأل ةبس�لاب .هدصق بسح نووعدم مZ نملو ، rAB¨ل

 م~¢ّيع نيذلاو .نيABثك ةوخإ نAب ركبلا وZ نوUيل ، ھنبا ةروصل نã~Aاشم اونوUيل م~¢ّيعف

اقباس
ً

اضيأ مZاعد 
ً

اضيأ مZررب مZاعد نيذلاو ، 
ً

اضيأ مZدجم مZررب نيذلاو ، 
ً

 ةيمور( 

٣٠-٢٨ :٨( Zسلوب فد Zان Zو fشUاو لV» CÞIنمؤملا عيAانفعض طاقن ءوض <= ن 

  .طقاس نوعلم ملاع <= انب طيحت >;لا بعاتملاو

اعم ءايشألا لo لمعيس" هللا نأب انتقث نإ
ً

اقفو" اناعد ھنأ ةقيقح ��ع زكترت "rAB¨ل 
ً

 

 ضرغلا اذZ دتمي .)28 ددع( "] ةدودqWا ةRرش±لا انضارغأ وأ نحن انفدZ س�لو[ هدصقل
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 س�لو هدعو بسح )30-29 تايآلا( دبألا ��إ ةمعÆ <= ھبعش نمؤRو ، دبألا ��إ لزألا نم

 هللا بناج نم لب انم وأ انع ء>ÍÎ يأ نم عب�ي ال سلوب ھمدقي يذلا ديكأتلا .رش±لا رايتخإ

امامت
ً

المع هللا أدب دقل دبألاو لزألا ذنم .ھفدZو هرايتخا - 
ً

 arرطب ذّفنُ�سو انصالRةق 

 وZ ھب ةطبترم اeلo ةصقلاف نامزلا رخأ <= ي£ا~¢لا انديجمت �;ح أطarا نع ةموصعم

 .طقف

ائ�ش ىأر دق هللا نأ س�ل - ديكأتلل ةبلص ةيضرأ >ßف سلوب لوقي امك 
ً

 باجتساو انيف 

اقفو
ً

 .دبألا ��إ ھل انلعجي نأ ررقو انيلع ھتبحم عضو ةمعنلاب نكلو ، كلذل 

اABخأ
ً

اضيأ ظحالن نأ بجي 
ً

 س�لو ، مeسفنأ ھبعش وZ انZ قباسلا هللا ملع فدZ نأ 

 – بaWا رايتخا - ةردابملاو >ßلإلا ناسحإلا ميZافم لظتس كلذل ، مeلاعفأ وأ مeكولس

 .رش±لا كولس نع رظنلا ضغf ھتباثو ةVWاو

  :ةصالbcا

 هدحو ھسفن ��ع زكتري رايخ وZو ،طقف وZ ھصلخي نمل يدايسلا هللا رايتخا وZ رايتخالا

 طبتري ب±سم موeفم <� ةقبسملا هللا ةفرعم نإ .انيف ء>ÍÎ يأ تارابتعا نع رظنلا فرصب

اطابترا
ً

اقيثو 
ً

 fيعتلا ةديقعAقباسلا ھملع نع ثدحتت >;لا عطاقملا كلت <= .قباسلا ن 

 فدZو راتqrا هللا بح - ةيeلإلا ةمعنلا ��إ ABش� ھنإف )2 :1 طب 1 ؛ ٢٩:٨ ةيمور( ھRراتخمب

افلس ھنّيع يذلا" - .صالarا
ً

" - Zكذت <�اتلاب وAB انصالخ نأب انل دكؤم Zلإ لمع وß< نم 

 هدحو ° دqIا نوUيل ةيا~¢لا �=و .4ةيا~¢لا ��إ ةيادبلا

Soli Deo Gloria 

 

 
4 https://www.thegospelcoalition.org/essay/election-and-foreknowledge/ 
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ثلاثلا لصفلا  

؟؟رايتخالا ةديقع0 نمؤن ذامل  
 

 ،مZراتخي ساسألا اذZ ��عو نمؤيس نم فرع� هدحو هللا نأ رايتخألا موeفم >�ع� ال

 يÆراتخا ناطيشلا نكل ، ھسفنل هللا يÆراتخا" :اذZ >�ع� رايتخالا نأ يدوم لإ يد دقتع�

 نكلو ميa^Wا نم سانلا فRوختل ةرابعلا هذZ «¨صت امÂر".لصافلا وZ يرايخ .ھسفنل

Zا <= مالكلا اذaWةقالع ھل س�ل ةقيق fلا رايتخألا"  ةديقعUانراتخي نأ نكمي ال ."ةي�يفلا 

 فيك ، قولخم نئاo ناطيشلا نإ رابتعالا <= عضن نا دبال انZو ناطيشلا لباقم <= هللا

 وZ هللا نأ <� سدقملا باتكلل ةقسçملا ةداeشلا نا امك .° ٍواسم ىوتسم ��ع عضوُيس

 .٤ :١ يUينولاسC ١ ؛ 4 :1 سسفأ ؛ 21-6 :9 ةيمور عجار .نحن س�لو ، راتخي نم

 .ھلعفيس امع ريدقلا هللا مامأ لوؤسم صªr لo .ناسÆإلا ةيلوؤسم <Õلي ال رايتخالا

Zرمتسمو اوصلخي مل سانأ كانRا ديق ��ع نaWنم مغرلا ��ع نيذلاو ، مويلا �;ح ةاي 

oراتخم م~{وRنودساف ةاطخ اننأل يرورض رايتخالا ،اونمؤي �;ح اوصلخي نل نآلا �;حف ن 

امامت
ً

الوأ انراتخي مل ام هللا راتخن نل ، رخآ ��عمب ،
ً

 راتخن فوسف انل ةردابملا تكرت اذإ ،

اتيلo هدسافلا انتعيبط <� هذeف باÇBلاو لئازلا
ً

. 

 نأ ھنأش نم ء>ÍÎ يأ <= ABكفتلا وأ لعف ��ع نRرداق م~{أ ��ع نAنمؤملا ABغ رRوصت متي

 >Î_ري امم ھلوق وأ ھلعف م~¢كمي ء>ÍÎ دجوي ال ةقيقaWا <= .هللا نم ةدحاو ةوطخ م~ãرقي

ايحور نAنمؤملا ABغ تومي ، عقاولا <= .19-17 :4 سسفأ ؛ 23-10 :3 ةيمور عجار .هللا
ً

 �;ح 

 .)3-1 :2 سسفأ( ةيطarا ملاع جراخ ء>ÍÎ يأل نوبيجتس� ال م~{أ يأ :هللا حور مZوعدي

 .هللا حور مZوعدي �;ح نAنمؤملا ABغ تام كلذك ، ھمسا عوس� اعد �;ح رزاعل تام امكف
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 نأ دحأ عيطتس� الو نحن اذكZ تاومألا نم ماق ھنأب رختفي نأ رزاعل عطتس� مل امكو

اضيأ نحن ، "!يÆودب كلذ لعفي نأ عوس� ناUمإب نكي مل"  لوقي
ً

 ىCوملا لاجرلا .عيطتسÆ ال 

 قايس <= يCأت 9-8 :2 سسفأ نأ ظحالن نأ مeملا نم .ھعم ةمواسملل ABثكلا م~>دل س�ل

ايحور هللا مايق
ً

 .تاومألا نم انتماقإب 

 ةمعنلا" ةديقع نأ يأ .انتدارإ ك~�نت ال ، انتايح <= ا~ã لومعم وZ امك ،رايتخالا ةيلمع نإ

 لعفل كعاضخإل كيلع بصغ� هللا نأ ول امك  ">ßلإلا هاركإلا" >�عC ال "مواقت ال >;لا

ايلخاد عنقم عانقإ وZ لب .ھتúيشم
ً

 )4 :4 سوثنروo 2( ملاعلا نويع ناطيشلا �ìعأ دقل .

 كلذ ��ع ةوالع .انلجأ نم هللا ھلعف ام حوضوب ىرن ، هللا حورب اننويع ABنçسC نأ درجمÂو

 درف وZ هللا ةدارإ ةمواقم ھنكمي يذلا صÞrلا نأ >�ع� اذeف ، مواقت ةمعنلا تناo اذإ ،

 هذZ .ءافعض مZ صالarا نوعيطتس� ال نيذلا كئلوأو ،ھصالخ رايتخإ ��ع رداقو يوق

 .سدقملا باتكلا ةروص تس�ل

امئاد رايتخألا ةليسو نوUت
ً

 هللا نأ يأ .ليجنالاب ةزاركلل ةRرش±لا ةيلعافلا لالخ نم 

 ، كلذل .١٧-١٤ :١٠ ةيمور عجار .نAلاضلا ��إ ليجنإلا لاصيإل نRرخآ نAنمؤم مدختس�

اراتخم ناo اذإ" ، لوقلاب ليجنإلا ةكراشم نم انسفنأ رذعÆ نأ اننكمي ال
ً

لخيسف ، 
ّ

 هللا ھص

 ھتúيشم لعفيل انم يأ ��إ جاتحي ال هللا نأ حيÖW ".ةمeملاب موقأل >�جاتحي ال .لاح يأ ��ع

اضيأ حيàWلا نم نكلو ،
ً

 <Õب�ي  <�اتلاÂو .ھتعاط <= نوبغري نيذلا كئلوأ مدختس� هللا نأ 

 عفادب س�ل -نRراتqrا نع ثحبلل ةوقب ليجنإلا ةكراشم ��ع رايتخالا ةديقع انزفحت نأ

 .ھتúيشم لعفل هللا انمدختس� نأ دRرن اننأل نكلو فوarا
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 ھتبqW ةرشابم ةجيçن وZ ، عقاولا <=و ، هللا تافص نم يأ عم ضراعتي ال رايتخالا-

  .)5-4 :1 سسفأ(

 .30-28 :8 ؛ 5-4 :1 .فا عجار .ديجمتلاو س�دقتلل لب ، طقف صالr¨ل س�ل رايتخالا-

fراتخا نيذلا نإ ، ىرخأ ةرابعZرايتخا متي مل هللا مZاوسدقتيل لب ، بسحف اوصلخيل م 

اضيأ
ً

. 

الداع هللا ناo اذإ امع لاؤسلا نإ
ً

 نم للقي رخآلا ضعبلا نود ضعبلا رايتخا <= ال مأ 

الداع هللا ناo اذإ .انيف اناياطخ لغلغC ىدمو - انصالخ ةمظع
ً

اعيمج انكل ، 
ً

 ��إ بZذن 

اصªr ذقنأ اذإ .ميa^Wا
ً

ادحاو 
ً

 .دودح الب ميحر وeف ، 

 :رايتخالا ةديقع ةشقانم دنع ةيساسأ ةلئسأ ةثالث زÜBت ، عقاولا <= (

Z؟لداع هللا ل 

 ؟تاتوÂور اذZ انلعجي الأ

 ؟ليجنالا ةلاسرب رشfأ نأ بجي اذامل

 باتكلا <= ميظعلا عطقملا ، 11-9 ةيمور <= ةثالثلا ةلئسألا عيمج ��ع ةباجإلا تمت

 بيجتو ، هراتخن يذلا لاؤسلا ��ع 9 ةيمور بيجت .ةديقعلا هذZ عم لماعتي يذلا سدقملا

 فاصنإ لاؤس ��ع 11 ةيمور بيجت امن�ب ، ةزاركلا ��إ ةجاaWا لاؤس ��ع 10 ةيمور

 )٣-١ تايآلا( أدبي .غارف <= س�ل انZ سلوب توZال نأ ��إ اًضيأ ةراشإلا ردجتو .هللا لدعو

ابRرقت ھتبغرب
ً

ادحاو نأ >�ع� اذZ ناo اذإ ميa^Wا ��إ بZذي نأ <= 
ً

 دو~æلا ھتوخإ نم طقف 

 !صلخيس
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 .ةرaWا ةRرش±لا ةدارإلاو هللا ةدايس نAب نزاوتلا قيقحتل <©سلا سانلا نم ديدعلا دRري

 باتكلا <= ناUم يأ <= أرقن ال .بسانملا ناUملا س�ل اذZ نكل ، نزاوت نع ثحبلا بجي

 نم ةحRرص ةداeش انيدل ، كلذ ��ع ةوالع .انتدارإ ��ع ناطلس ھل س�ل هللا نأ سدقملا

 ةدارäو قولqrا ةدارإ نAب لصأتم نزاوت مدع كانZ ، كلذك .سكاعملا ABثأتلا ��ع 9 ةيمور

 ؟ناRواسçم نAنثالا نيذZ نأب ءاعدالا <= انقح وZ ام .قلاarا

 >;لا ��و ةيقالخأ تافص ° .هللا تافصل نAتضRرعلا نAتئفلا نAب يقيقaWا نزاوتلا يCأي

 تاذلاب صتخت تافصو );aإ ، ةلادع ، ةمحر ، بح ، حالص( ھتروص ��ع ا~æف انقلخ

 نزاوتلا راصتخاب .);aإ ، دوجولا <�ك ، ملعلا <�ك ، يدبأ ، دودحم ABغ ھنإ( طقف ةيeلإلا

 ھيدل تناo اذإ .ةيغاط نوUي دقف ، طقف ةيeلا تافص ° ناo اذإ .ھحالصو ھتدايس نAب

ارداق نوUي نلف ، طقف ةيقالخأ تامس
ً

ازجاع نوUيس ؛ ملاعلا <= ABيغC ثادحإ ��ع 
ً

. 

 

اعم اذZ لo عيمجتب
ً

 <= ديج ھنأ يأ .هللا تافص ةئزجت نكمي ال .هرسو هللا ةمظع ىرن ،

 درجمك نحنف ، كلذ عمو .ةقلطملا ھتردق <= بحم ، ھتمحر <= دودحم ABغ ، ھتدايس

 �=اo نألا �;ح رون نم انل نلعأ امو ھتطخ ةمظع مeفن نأ عيطتسÆ ال ةدودحم تاقولخم

 نأ امك نكلو ، كراUفأ تس�ل يراUفأو ، كقرط تس�ل <aرط" :لوقي 9-8 :55 ءايعشإ .انل

 ال " . .كراUفأ نع يراUفأو كقرط نم ��عأ <aرط كلذك ، ضرألا نم ��عأ تاومسلا

 .دودحم مeف انيف نكل ، هللا <= ضقانت

 2( سدقملا باتكلا تاملUب هللا �Åوأ دقل ��عمب .�Åولا ةديقعل ةلثامم رايتخالا ةديقع نإ

Cاءالمإ نكي مل ھلمع بولسأ نكل ، )١٦:٣ي
ً

ايظفل 
ً

 ABبسكش ءايعشا ناUل  كلذك ناo ول ،

 ��ع ةنيابتم ةباتك بيلاسأو تادرفم ام~¢م لUل ناo .نRوت كرام ناo سوماع وأ .ھمايا
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 اقول بولسأ فلتخي .هللا نم �Åوتسم ناo ام~¢م لo ھبتك ام نإف كلذ عمو ، عساو قاطن

امامت يÆانويلا بيكÇBلاو ةباتكلا <=
ً

 ةملo امZالك غاص دقف كلذ عمو ، انحوي بولسأ نع 

 حورلا نكلو ، ةصاarا ھتاءوبن أدتبا >éن دجوي ال ھنأ 21-20 :1 سرطب 2 <= أرقن .هللا

 "سدقلا حورلا نم نAقوسم " ھباتكلل ھلمحي سدقلا

 دحاو لo سرام كلذ عمو ، ا~Äاذ هللا تاملo بتك ليجنإ بتاo لo :رس انل مدقُي  اذكZو

ªrو ھت�صäھتدار => Zو ةيلمعلا هذoناوأ مدختسا هللا ناæ~ذلا مZةلاسر انل لقنيل ةين. 

Æةدارإ تنمضت ةيلمعلا نكل ،هللا نم ةلاسرلا تأش fرشRم .ةbIولا ةزÅ�، ظحال امك 

 ام نكلو ، صªr يأ ةيصªr ك~�ني مل هللا نأ <� ، ةلRوط ةÇBف ذنم رفاش يABبس س¿ول

 .ھلوق دارأ ام طبضلاب وZ بتك

Zرايتخالا رس .رايتخألا ةديقع عم ھبشلا ھجوأ دجي اذ Zنود راتخي نأ عيطتس� هللا نأ و 

اZاركإ تس�ل انتدارإ نكل ، طرش وأ ديق
ً

 .نمؤن نأ سدقلا حورلا لمعf نوعنتقم نحن .

امامت ، ةيلمعلا هذZ <= ةرaWا ةدارإلاب روعش انيدل ، كلذ ��ع ةوالع
ً

ك لعف امك 
ٌ

 باتكلا بات

امئاد نوفرع� سدقملا باتكلا ءاي±نا  نكي مل يأ .سدقملا
ً

 باتكلا نوبتكي اوناo م~{أ 

 .مZراUفأ ھجوي ناo هللا نأ نم مغرلا ��ع ، سدقملا

  :صdcملا

 راتخا ، 9 ةيمور <= سلوب حرشو وس�عو بوقع� ةايح نم «cتي امك >�يفلاUلا ماظنلا <=

اقفو هللا ھلعج رايتخا وZو ، رش وأ ABخ يأ اولعفي نأ لبق" وس�ع ��ع بوقع� هللا
ً

 

 ." وعدي يذلا نم لب لامعألا نم س�ل نوUي ىUل هللا دصق وeف رايتخالل
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 ، يدبألا هللا لعف وZ رايتخالا" ، 5ustus Strong AugتوZاللا ملاعو فلؤملا ظحال امك

 راتخي ، ا~æف ةعقوتم ة¥Aم دوجو مدع ب±سîو ، ةيدايسلا ھتبغر ��ع ًءانب ، ھبجومب يذلاو

 نوUن اذكZو ، ھحور نم ةصاخ ةمعÆ ـل نAقلتم اونوUي نأ ةاطarا لاجرلا ددع نAب نم

 ةي�يفلاUلا رظنلا ةeجو" نأ ��إ زمروتس ماس ABش� " .حيسملا صالخ <= نAيعوط ءاoرش

fت رايتخالا نأشÜBلإلا ةردابملا ، 1 سسفأ <= سلوب لعفي امك ، زeا لمع <= ةيarصال ... 

oتنا Zوسحمو ةسوردم ةين كانÂهللا بناج نم ةيقطنمو ة. oام فرع� نا oھلعفي نا 

 ." رخآلا نود اًدحاو راتخا امدنع

Cلا نلعUةصاخ ةيلخاد ةوعد" ، هللا يراتخم ��إ طقف دتمي سدقلا حورلا نأ ةي�يفلا 

 ةعيبطلا ��ع نوي�يفلاUلا دكؤي ."ليجنإلا ةلاسر <= ةدراولا ةيجراarا ةوعدلا ��إ ةفاضإلاب

 صالarا رصنع حيسملا مدقو ، اًقبسم راتqrا هللا نAَّع دقل :صالarا ةيلمعل ةيثولاثلا

 .ةئطاarا نمؤملا ةعيبط ديدجت <= سدقلا حورلا أدبRو ، بيلصلا ��ع ھتيcWتب ي£ادفلا

Zفلا اذeلا هركذ مUيل نوي�يفلاUاموعدم نو
ً

 13-10 :2 .سوثنرو١o لثم ةسدقملا بتكلاب 

 ظحالي .نمؤملا ةايح <= سدقلا حورلا لمع فصت >;لا 2-1 :1 سرطب 1 و 3 :12 ، 6:11 ،

ادبأ نمكي ال رايتخالا ساسأ" نأ رنورب ليمإ
ً

 لUشf نكلو ، هرايتخا متي يذلا صÞrلا <= 

 ."راتخي يذلا صÞrلا <= يرصح

 

 
5 Strong, Augustus. Systematic Theology. Judson Press: Valley Forge, 1907. 
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 درجمب ھنأ ��ع أدبملا اذZ صني .مواقت ال >;لا ةمعنلاب >�يفلاUلا ناميإلا ناUمب ةيمZألا نم

 ةمواقم ��ع رداق ABغ ناسÆإلا حبصي ، ھRراتخم بلق <= صالarا ةيلمع هللا أدبي نأ

 ."ىرخأ ةقRرطب ا~{ومواقي نيذلا كئلوأ ةدارإ ABغ� هللا نأل مواقت ال هللا ةمعÆ" نأل هدوeج

 :31 ايمرإ لثم عطاقم <= نAي�يفلاUلا لبق نم ةركفلا هذeل يîاتكلا معدلا ��ع روثعلا مت

 <= مeلعaI ةلواحم <= ھRراتخم لوقعو بولق <= طاش�ب لمع� هللا روصت >;لا 31-34

الومش 4Bكألا صr¨ملا نوUي امÂر .ھنم صالarا ةفرعم
ً

 دق لاqIا اذZ <= >�يفلاUلا H9نلل 

 نإ ، ء>ÍÎ يأ نودب - ديكأتلاب سدقلا حورلا" ، ھنايب <= رملاب نRودإ توZاللا ملاع ھمدق

oغ وأ ناAB ي - "كلذçب±س => oلجأ نمو لزألا ذنم هللا هراتخا نم لeنمؤيل .حيسملا تام م 

 ." عوس�ب نRراتqrا

اب±سو ، نAنمؤملل ةحار ا~{أ ��ع رايتخالا ةديقع ةي�يفلاUلا دكؤت ، كلذ ��ع ةوالع
ً

 راeظإل 

اب±سو ، ھRراتخم نAب نم ھنوUل هللا ��إ تاقوألا عيمج <= ركشلا
ً

اVWاو 
ً

 .ةزاركلا ةعfاتمل 

 نلعC 8 ةيمور <= سلوب تاحRرصت ��إ ، تاديكأتلا هذZ معد <= ، ميدورج نياو ABش�

 لوقي .ملاعلا س�سأت لبق مZراتخا وأ م~¢يع نيذلا كئلوأ ھنبا ةروصل هللا ةقباطم

 اًمئاد هللا ناo اذإ نكلو .رابتعالا <= ھبعش arAB هللا لمع ، دبألا ��إ دولarا نم" :ميدورج

 انفورظ <= اًضيأ لمع� نلأ ، سلوب رÜBي امك ، انarAB لبقتسملا <= لمعيسو انarAB لمع�

 <= ةي�يمرألا رظنلا ةeجو نأ نAح <= " ؟اًضيأ انABخ لجأ نم اًعم فورظلا لo <= ةيلاaWا

 ABش� ، لقألا ��ع طورشلا نم ىÆدألا دaWا قيقحتل ناسÆإلا ةجاح ضÇBفت رايتخالا

 هللا حدمن نأ اننكمي ھنأ ��ع ليلدك 2:13 ةيناثلا يUينولاسC ةلاسر ��إ >�يفلاUلا ركفلا

 اذإ ھب رعشÆ دق ءايÜBك يأ " لءاضتي <�اتلاÂو ، ھسفن ءاقلت نم راتqrا راتخا يذلا وZ ھنأ

  ھلجأ نم نامتئالا لانن نأ بجي ء>ÍÎ وأ انيف ديج ء>ÍÎ ب±سf ناo انصالخ نأ اندقتعا
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اABخأ
ً

ادر ،
ً

 ، ةزاركلا ��إ ةجاaWا <Õلي طورشملا ABغ رايتخالا نأ نودكؤي نيذلا كئلوأ ��ع 

الئاق 6لوÜBس >Î× رآ قلع�
ً

 متي امدنع .ليجنإلاب ةزاركلا <= ةيجراarا هللا ةوعد دجن" :

 بيجتس� ال نكل .�Kدتسُ� وأ حيسملا ��إ �Kدُي ھعمس� نم لo نإف ، ليجنإلاب ABش±تلا

 اننإف ، هللا مZراتخا نيذلا كئلوأ ةفرعم ��ع انتردق مدع ب±سf ." يîاجيإ لUشf عيمaIا

 .هللا دي <= نRراتqrا رايتخا كرت <�اتلاÂو ، �ìظعلا ةيلاسرإلا قيقحتل كرحتن

 مواقي الو طورشم ABغ هللا رايتخإ نإ <� رايتخالا نع ةيباتكلا ةديقعلا نأ كردن نأ انيلع

 ناسÆإلا ةمارك نم لاUشألا نم لUش يأب صاقتنالا نودب هللا دqI اذZ لo .ھيف عوجر الو

اءزج نإ :ىرخأ ةرابعf .ھتيلوؤسم وأ
ً

اABبك 
ً

 ةجاحب انم لo :اذZ وZ ناميإلا <= c9نلا نم 

 ".نوUلا زكرم تسل انأ" ،تاملUلاب فلغملا <RMردتلا يUينرÂوUلا فاشçكالا لعجي نأ ��إ

  "صقنا انأو دRزي نأ <Õب�ي" ، نادمعملا انحوي لاق امك ، وأ

 

 

 

 

 

 

 
6 Sproul, R. C. Chosen By God. Carol Stream: Tyndale House Publishers, 1986. 
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 ةمتاBCا

ابلاغ
ً

 رظنلا تاeجول نAيبطق نAضيقن ةينمرألاو ةي�يفلاUلا هان±تت يذلا فقوملا لثمي ام 

 ا~{أ ودبي >;لا عطاقملاب ء<�م سدقملا باتكلا .رايتخألا ةديقع لوح ةدئاسلا ةيليجنإلا

 مeفل H9ن لضفأ نوUي امÂر .>�يمرألاو >�يفلاUلا بZذملا نم الك ةتوافتم تاجردب معدت

 <= دوجوملا ميلعتلاب ما¥Çلالا وZ ھبعش ةايح <= هرارسأ هللا ا~ã لمع� >;لا قئارطلل لماش

ملاَو ،اَنeِلِإ ِّبَّرلِل ُرِئاَرَّسلا  " 29:29 .ةي�ثتلا رفس
ُْ

لْع
َ

ل ُتاَن
َ

�ِإ اَن�ِنَبِلَو اَن
َ

ألا �
َ

ايأ نأ نAح <= ".ِدَب
ً

 

 وأ ديق نود سدقملا باتكلا دZاوش لالخ نم لدI¨ل ةلباق ABغ نوUت دق نAتحورطألا نم

ائ�ش كانZ نأ الإ ،هدح ��ع فرط لo بسحب طرش
ً

ادحاو 
ً

ادكؤم 
ً

 كل~> الأ <= بغري هللا :

 رظنلا ضغf نAنمؤملا ��ع بجي .�ìظعلا ةيلاسرإلا قيقحتل دا~�جالاب ھبعش رمأ دقو دحأ

ادبأ اولفغ� الأ ، >�يمرألا / >�يفلاUلا روسلا نم ھيف نوميقي دق يذلا بناaIا نع
ً

 نع 

 ھب مايقلل انيعُد ام وZ اذZ نأل ،هللا توUلمل اZدرو ةدوقفملا سفنلا ��إ لوصولا ةرورض

 لماUلا مeفلا ��إ �©سÆ نأ انبجاو نم س�ل ھنإ لوقلا نكمي .هللا نم نRراتخم انتفصب

اقح زواجتت ءايشألا هذZ لثم نأل نRرخآلا س�لو ضعبلا ا~�طساوب هللا راتخي >;لا قرطلل
ً

 

 .ناسÆإلا لقع ةردق

 نأ دحأ عيطتس� الو ةaWاصو ةرZاط ھبيلاسأو سودق هللا نأ وZ ھنم دكأتلا اننكمي ام 

 ��ع .دبألا ��إ نAنتمم نوUن نأ بجي ،اذeلو هللا رايتخا <= فسعC دجوي ال .موللا ھل ھجوي

 ... هرZوج <= ليجنإلا ، ليجنإلا لo وZ ةمعنلا رايتخا" ، تراب لراo يCوZاللا ABبعC دح

 ةديقعك رايتخالاب نمؤأ بابسألا هذZ لo لجألو ةيا~¢لا <= ".ةراسلا رابخألا لo رZوج

 ��ا عيمaIا وعدتو هرادصلا <= �ßلالا رودلا عضتو ھتناUم ��ا ىÆاسÆالا رودلا ديعC ةيباتك

 .هدحو دqIا ھل وeف ريدقلا انeلا مامأ عضاوتلا

 ميgاربإ قيفر سقلا

 ٢٠٢٢ رياني


