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 ِؾت ٚلليو اٌٌّٗبما رمغ اٌؾٛاكس اٌَيئخ ؟ ؽبٚي اٌجْو ػجو اٌيِبْ اٌزٛفيك ثيٓ ِفُِٙٛٙ ػٓ 

.  ٚثيٓ ٍٍٍَخ ال رٕزٙٝ ِٓ األٚعبع  

 

اٌنٜ فمل ايّبٔٗ ثؼل " ريل ريؤو"أؽل األِضٍخ اٌجبهىح ػٓ ٘نا اٌٖواع ٘ٛ لٞت اإلػالَ اٌْٙيو 

ٌمل رؼٍّذ أْ اهلل ِؾجخ ٚوٍٝ اٌملهح : "ِٛد أفزٗ ٔزيغخ إبثزٙب ثّوٗ ٌؼيٓ صُ ٕوػ لبئاًل 

 (1)"ٌُٚ أٍزٞغ أْ أفُٙ ويف يَّؼ ٌْقٔ ثٙنٖ اٌجواءح أْ يزؤٌُ ٘ىنا ؟

 

ً٘ اهلل َِئٛي ػٓ آالَ اٌجْو ؟ ً٘ اهلل لبً ٚمٚ ِياط ِزمٍت ٚؽمٛك أَ ٙؼيف ٌلهعخ أٔٗ ال 

يَزٞيغ ِٕغ األٌُ ؟ اما وبْ اهلل لليًوا فؼاًل فىيف يَّؼ ٌّٓ يؾت ثؤْ يزؤٌُ ؟ 

 

عالن الشقاء والوىث  

ٝفً ٕغيو ُيٖبة ثبٌٍٛويّيب ٚيزؾًّ ػالًعب ٝجًيب ِىضًفب ٌيّٛد فٝ . وً يَٛ وبهصخ عليلح 

ىٚعبْ ؽليضٝ اٌيٚاط يمزٍّٙب ٍبئك ِقّٛه أصٕبء ٍفوّ٘ب ٌمٚبء ّٙو . إٌٙبيخ ثيٓ مهاػٝ أِٗ 

ِٛد . أٍوح ِوًٍ يقلَ ثىً أِبٔخ يٙبعّٙب ٚيمزٍٙب إٌبً اٌنٜ يجْو٘ب ٚيقلَ ٍٚٞٙب . اٌؼًَ 

غوق اٌّئبد فٝ رَٛٔبِٝ ثيّٕب يلفٓ ِضٍُٙ رؾذ أٔمبٗ ىٌياي . اآلالف اصو ٘غّبد اه٘بثيخ 

.  ِلِو 



 
 

ويف رؾلس ٘نٖ األِٛه ٌٛ اهلل فؼاًل يؾجٕب ٚيٙزُ ثٕب ؟ ً٘ ٘ٛ اٌٗ أٚعبع ؟ 

 

  "رْبهٌي كاهٚيٓ"هك فؼً اإلَٔبْ اٌّؼزبك اىاء ٘نٖ اٌّآٍٝ ٘ٛ اٌمبء اٌٍَٛ ػٍٝ اهلل وّب فؼً 

" . آٔٝ"ثؼل ٚفبح أفزٗ اٌّؾجٛثخ 

 

ٚايّبٔٗ فٝ ػبٌُ يَٛكٖ اٌؼلي ٚأفالليبد هفيؼخ " رْبهٌي"اٌفظيغ ٘لَ ِؼزملاد " آٔٝ"ِٛد "

. ... ٕٚٚف ثؼل مٌه رٍه اٌفزوح ثؤٔٙب كلذ أعواً اػالْ ٚفبح ايّبٔٗ ثبٌَّيؾيخ . اٌَّزٜٛ 

 . (2)"يزقن ِىبٔٗ اآلْ ثيٓ ٕفٛف اٌٍّؾليٓ (كاهٚيٓ)" رْبهٌي"

 

. ً٘ ٘نا هك اٌفؼً إٌّبٍت ؟ ٔظوح ٕؾيؾخ ٌٍزبهيـ ٚرزفك ِغ اٌىزبة اٌّملً رملَ اإلعبثخ 

 

فعاًل ؟ " حسٌت جًدا"هل كاًج خليقت اهلل 

ثؼلِب أزٙٝ ِٓ .  ٍٕخ فٍك اهلل اٌىْٛ ٚوً ّٝء فيٗ فٝ ٍزخ أيبَ 6000فٝ اٌجلايخ ِٕن ؽٛاٌٝ 

 . (31 : 1رىٛيٓ ) "هأٜ اهلل وً ِب ػٍّٗ فبما ٘ٛ ؽَٓ عًلا"ػٍّيخ اٌقٍك فٝ اٌيَٛ اٌَبكً ، 



 

ٌُ . ٌزىْٛ فٍيمخ اهلل ؽَٕخ عًلا فال ثل أٔٙب وبٔذ ثلْٚ ػيت أٚ ّبئجخ أٚ ِوٗ أٚ ٚعغ أٚ ِٛد 

اٌؾيٛأبد ٌُ رىٓ رفزوً ثؼٚٙب اٌجؼ٘ ٚأٚي أَبٔيٓ ، آكَ " . اٌجمبء ٌألٍٕؼ"يىٓ ٕ٘بن ِجلأ 

اٌقٍيمخ األٍٕيخ وبٔذ ِىبًٔب عّياًل ، ٍِيًئب . ٚؽٛاء ، ٌُ يمزال اٌؾيٛأبد ٌيؾٖال ػٍٝ ٝؼبَ 

. ثبٌؾيبح ٚاٌفوػ فٝ ِؾٚو اٌقبٌك 

 

أٔٝ لل ":  يمٛي اهلل 30 ـ 29 : 1رىٛيٓ فٝ . وبْ اإلَٔبْ ٚاٌؾيٛاْ ٔجبرييٓ ٚلذ اٌقٍيمخ 

أػٞيزىُ وً ثمً يجيه ثيًها ػٍٝ ٚعٗ وً األهٗ ٚوً ّغو فيٗ صّو ّغو يجيه ثيًها ٌىُ 

ًِب  ٌٚىً ؽيٛاْ األهٗ ٚوً ٝيو اٌَّبء ٚوً كثبثخ ػٍٝ األهٗ فيٙب ٔفٌ ؽيخ . يىْٛ ٝؼب

ًِب  . "أػٞيذ وً ػْت أفٚو ٝؼب

 

ٚ٘ىنا ٌُ يّذ أٜ )رجيٓ ٘نٖ اٌفموح أْ اٌؾيٛأبد فٝ فٍيمخ اهلل ٌُ رىٓ رؤوً ثؼٚٙب اٌجؼ٘ 

اٌٞٛفبْ ثؼل . )ٚاٌؾيٛأبد ٌيؤوٍٛا ِٕٗ " ؽٛاء"ٚ" آكَ"ألْ اهلل وبْ لل أػٞٝ إٌجبد ٌـ (ؽيٛاْ

ٍُّؼ ٌإلَٔبْ ثؤْ يؤوً اٌٍؾَٛ ٚفمًب 1600 اٌنٜ ؽلس أيبَ ٔٛػ أٜ ثؼل اٌىٛٔٝ  ػبَ 

( . 3 : 9رىٛيٓ  ي

 

 



 

. ألْ أوً إٌجبد يئكٜ اٌٝ لزٍٗ اكػٝ ثؼ٘ إٌبً أْ اٌّٛد وبْ عيًءا ِٓ اٌقٍيمخ األٍٕيخ 

َٔزٞيغ أْ ٔوٜ ٘نا اٌفوق فٝ اٌىٍّخ . ٌىٓ اٌىزبة اٌّملً يفوق ثيٓ إٌجبربد ٚاٌؾيٛأبد 

ًٖب فمٜ ٌٍؾيٛأبد ٚاٌجْو nepheshاٌؼجويخ  ًٙب ِٓ اٌؾيبح ِقٖ ِٓ اٌّّىٓ .  اٌزٝ رٖف ٚع

  21 ـ 20 : 1رىٛيٓ  أظو)" ِقٍٛق ؽٝ"أٚ " وبئٓ يزٕفٌ" اٌٝ nepheshأْ ُرزوعُ وٍّخ 

. إٌجبد ال يٍّه ٘نٖ اٌّييح ٌنا فال يّىٓ أْ يّٛد ثبٌّؼٕٝ اٌىزبثٝ  . (24ٚ

 

ٌىٓ ِٓ " . اٌىبًِ ٕٕيؼٗ "4 : 32 رضٕيخ فٝلبي ػٕٙب ٍِٛٝ . اٌقٍيمخ األٍٕيخ وبٔذ ؽَٕخ عًلا 

. اٌٛاٙؼ أْ األِٛه ٌُ رؼل وّب وبٔذ 

 

لواذا ًوىث اآلى ؟ 

ٌٛ ٌُ يّذ أٜ أَبْ أٚ ؽيٛاْ ػٕلِب أوًّ اهلل فٍيمزٗ ٚلبي ػٕٙب أٔٙب ؽَٕخ عًلا فٍّبما ّٔٛد 

اآلْ ؟ فبٕٔب اٌيَٛ ٔوٜ اٌّٛد ِٓ ؽٌٕٛب ، الثل أْ ّيًئب لل ؽلس ٚغيو ِٓ اٌقٍيمخ ـ ٘نا اٌْٝء 

. ٘ٛ اٌقٞيخ 

 

فٝ عٕخ وبٍِخ ٚوبٌُٙٙ اٌقبٌك وبْ ٌٗ اٌَيبكح ػٍيّٙب ، ِٚٓ ٍِٕٞك " ؽٛاء"ٚ" آكَ"اهلل ٚٙغ 

ٚأِب ّغوح ِؼوفخ اٌقيو ٚاٌْو فال رؤوً ِٕٙب ألٔه يَٛ رؤوً ِٕٙب ًِٛرب : "٘نٖ اٌَيبكح لبي ٌّٙب 

 . (17 : 2رىٛيٓ ) "رّٛد

 

فٝ ٔٙبيخ اٌيَٛ اٌَبكً ، لبك ٚاؽل ِٓ ِالئىخ اهلل " ؽَٕخ عًلا"ثؼل أْ لبي اهلل ػٓ فٍيمزٗ أٔٙب 

ٌزؤوً " ؽٛاء"٘يئخ ؽيخ ٚأغٜٛ " ٌٍٛيفو"صُ ارقن  . (3)اٌؼٖيبْ ٙل اهلل فبٌمُٙ"ٌٍٛيفو"اٍّٗ 

ِٕٙب ِّب أكٜ اٌٝ ٚلٛع اٌليٕٛٔخ اٌزٝ " ؽٛاء"ٚ" آكَ"ِٓ اٌضّوح اٌزٝ ؽوِٙب اهلل ، ٚأوً وً ِٓ 

ؽنهّ٘ب اهلل ِٕٙب ، فبهلل للًٚ ٚال يمجً اٌقٞيخ فٝ ِؾٚوٖ ، ٚؽمك اهلل اٌجبه ٚػلٖ ثؤْ عبءد 

. ٚثنٌه كفً اٌّٛد فٍيمخ اهلل ثؼٖيبْ أَبْ ٚاؽل . اٌليٕٛٔخ فٝ أػمبة ػٖيبّٔٙب 

 

ٚإٔبثّٙب اٌقغً فؾبٚال اٌٙوٚة ِٓ ػٛالت فٞيزّٙب ثٖٕغ ِآىه ِٓ " ؽٛاء"ٚ" آكَ"فبف 

ٌٚىّٕٙب ٌُ يَزٞيؼب ٍزو أٔفَّٙب ثّغٙٛكارّٙب ، فمل وبٔب يؾزبعبْ ّيئًب آفو . أٚهاق اٌزيٓ 



 9اٌؼجوأييٓ ) "(فٞبيب)ثلْٚ ٍفه كَ ال رؾًٖ ِغفوح "لبي وبرت هٍبٌخ اٌؼجوأييٓ . يَزوّ٘ب 

. وبْ الثل ِٓ مثيؾخ كِٛيخ ٌَزو مٔجّٙب أِبَ اهلل  . (22: 

 

. "ؽٛاء"ٚ" آكَ"ٌزٛٙيؼ ػٛالت اٌقٞيخ اٌفظيؼخ لزً اهلل ؽيٛأًب ٕٕٚغ ألّٖخ ِٓ عٍل ٌيٍجَٙب 

اٌوة يَٛع ال يجيٓ ٌٕب اٌىزبة اٌّملً أٜ ؽيٛاْ ُمثؼ ٌىٓ هثّب وبْ ؽّاًل ٕغيًوا ٌيوِي اٌٝ 

 . ٌيّؾٛ فٞيزٕب ، ؽًّ اهلل ، اٌنٜ ٍفه كِٗ اٌَّيؼ

 

ًٚب أْ األهٗ لل ٌُؼٕذ ، اٌْٛن ٚاٌؾَه ٕبها اآلْ عيًءا ِٓ اٌؼبٌُ 3رىٛيٓ  .  يجيٓ ٌٕب أي

ٌُ يؼل اٌؼبٌُ وبِاًل وّب وبْ ِٓ لجً . ٌُؼٕذ اٌؾيٛأبد ٚفبٕخ اٌؾيخ أوضو ِٓ ثبلٝ اٌؾيٛأبد 

ٚكفً اٌّٛد ٚاألٚعبع اٌٝ فٍيمخ اهلل اٌزٝ وبٔذ وبٍِخ فٝ يَٛ ِٓ . ثً إيت ثٍؼٕخ اٌقٞيخ 

. األيبَ 

 

ها عالقخى أًا بكل هرا ؟ 

ثبٌزّوك ػٍٝ اهلل لل عٍت اٌقٞيخ اٌٝ اٌؼبٌُ فٍّبما ٚعت ػٍيٕب وٍٕب أْ ٔزؾًّ " آكَ"اما وبْ لواه 

اٌؼمٛثخ ؟ 

 

ُٝوكا ِٓ عٕخ ػلْ " ؽٛاء"ٚ" آكَ"ثؼلِب أفٞؤ  وً اثٓ .  ثلآ يٕغجبْ (24 ـ 20 : 3رىٛيٓ )ٚ

وً وبئٓ ثْوٜ ٘ٛ ِٓ . ٝجيؼزٗ اٌّيبٌخ ٌٍقٞيخ ٚػٖٝ وً اثٓ أٚ وً اثٕخ اهلل " آكَ"ٚهس ِٓ 

. ٝجيؼخ ِيبٌخ ٌٍقٞيخ : ٌُٚل ثٕفٌ اٌّْىٍخ " ؽٛاء"ٚ" آكَ"ًَٔ 

 

اما لوه أَبْ وبًِ فٝ ِىبْ وبًِ أْ . يّضٍٕب وٍٕب " آكَ"اما وٕب ٕوؽبء ِغ أٔفَٕب ٍٕفُٙ أْ 

" ثٌٌٛ"وزت اٌوٍٛي . يؼٖٝ ٕٚبيب اهلل ِب وبْ أٜ ِٕب ٍيزٖوف ثٞويمخ أفًٚ ِٓ مٌه 

مٌه وؤّٔب ثبَٔبْ ٚاؽل كفٍذ اٌقٞيخ اٌٝ اٌؼبٌُ ٚثبٌقٞيخ اٌّٛد ٚ٘ىنا اعزبى  ِٓ أعً": لبئاًل 

 . (12 : 5هِٚيخ ) "اٌّٛد اٌٝ عّيغ إٌبً ام أفٞؤ اٌغّيغ

 

ٚهصٕب وٍٕب ٝجيؼزٗ اٌقبٝئخ فىٍٕب فٝ ٚلذ ِب ػٖيٕب ٕٚيخ ِٓ ٕٚبيب اهلل ٌنا " آكَ"ٔؾٓ وؤثٕبء 

يمٛي . الثل أْ ٔفُٙ أْ ال أؽل ِٕب ثوٜء أِبَ اهلل . َٔزؾك اٌّٛد ٚاٌؼناة األثلٜ فٝ عُٕٙ 



ال اؽل ِٕب يَزؾك اٌٛلٛف أِبَ اهلل فبٌك  . "وٍٕب أفٞؤٔب ٚأػٛىٔب ِغل اهلل" 23 : 3هِٚيخ 

. اٌىْٛ ألٕٔب ٍٕغٍت ٝجيؼخ فبٝئخ ِٚزّوكح اٌٝ ِؾٚوٖ 

 

 

ٍوك ربهيـ اٍوائيً فٝ اٌجويخ يؼٞيٕب ٌّؾخ . فٝ اٌجلايخ ٚٙغ اهلل فٍيمزٗ فٝ ؽبٌخ وبٍِخ ِٚضبٌيخ 

ٕغيوح ػٓ ويف وبْ يّىٓ أْ رَيو األِٛه فٝ اٌقٍيمخ األٍٕيخ ، فٍجبً ثٕٝ اٍوائيً ٌُ ُيجً 

ًِب فٝ اٌجويخ  اهلل لليو ٚلبكه ػٍٝ ؽًّ  . (4 : 8رضٕيخ )ٚال رٛهِذ أللاُِٙ ٝٛاي أهثؼيٓ ػب

. فٍيمزٗ ٚؽّبيزٙب 

 

فٝ اٌقٞيخ ٌؼٓ اهلل اٌىْٛ ، فؾلس رغييو ِٚغ ٘نا اٌزغييو ثلأ اهلل يَٕل فٍيمزٗ " آكَ"ػٕلِب ٚلغ 

كفً اٌّٛد ٚاألٌُ اٌٝ فٍيمزٗ ٚاٌؼبٌُ وٍٗ يئٓ اآلْ ِٓ آصبه اٌقٞيخ . هغُ أٔٙب ٍِؼٛٔخ 

 . (22 : 8هِٚيخ ) 

 



ِضً ِٛد األؽجبء ٚفيٚبٔبد رمزً اآلالف ٚأػبٕيو رزون ِٛرٝ ِْٚوكيٓ ثال )األِٛه اٌّؾئخ 

اٌزٝ رؾلس ٌٕب أٚ ؽٌٕٛب ٘ٝ ثّضبثخ رنووح ٌٕب أْ ٌٍقٞيخ ػٛالت ِويوح ٚأْ اٌؼبٌُ فٝ  (اٌـ.. ػلك

. ؽبعخ اٌٝ ِقٍٔ 

 

ٚ٘ٛ .  ٌىٕٗ وبْ يؾت اإلَٔبْ أوضو ِٓ أٜ ّٝء آفو (11 : 4هإيب )ٍُو اهلل ثىً فٍيمزٗ 

اما ٌُ ٔمبٍٝ ِٓ ػٛالت رّوكٔب ػٍٝ . يَزقلَ اٌفَبك اٌنٜ يؾلس فٝ اٌؼبٌُ ٌيويٕب ٔزبئظ اٌقٞيخ 

.  ِٓ فٞيزٕب ٌٚٓ ٔمجً ػٞيخ فالٕٕب ِٕٙب ٌٍقالٓاهلل فٍٓ ٔلهن أثًلا ِلٜ ؽبعزٕب 

 

أغٍت إٌبً يؼزوفْٛ ثٌَٙٛخ ثٛعٛك ِْىٍخ فٝ اٌؼبٌُ ، الثل أْ ٔفُٙ أْ ٕ٘بن ٚاؽل فمٜ رغٍت 

. ػٍٝ ِْىٍخ اٌّٛد ٚاألٚعبع ٘نٖ ـ اٌوة يَٛع اٌَّيؼ 

 

هل هٌاك أهل ؟ 

ثبإلٙبفخ اٌٝ أْ ػٍيٕب أْ ٔؼيِ . ٌألٍف ٔزبئظ فٞيزٕب أفظغ ثىضيو ِٓ اٌؾيبح فٝ وْٛ ٍِؼْٛ 

ًٚب أْ ّٔٛد عَلًيب ٚٔٛاعٗ كيٕٛٔخ أفظغ ثىضيو ِٓ أٜ  ؽيبرٕب ٍٜٚ فٍيمخ ٍِيئخ ثبٌقٞيخ فؼٍيٕب أي

اٌّٛد "يقجؤب ػٓ ثؾيوح إٌبه اٌَّّبح ثـ" يٛؽٕب"اٌوٍٛي . اٌّٛد اٌضبٔٝ : ّٝء ػوفٕبٖ 

٘نا اٌّٛد  . (15 ـ 14 : 20هإيب )اٌزٝ رٕزظو وً ِٓ ٌُ ُيىزت اٍّٗ فٝ ٍفو اٌؾيبح " اٌضبٔٝ

. اٌضبٔٝ ٘ٛ اٌؼمٛثخ إٌٙبئيخ ػٓ فٞيزٕب 

 

ِغ إٔٔب رّوكٔب ػٍيٗ ٚعٍجٕب اٌليٕٛٔخ ػٍٝ أٔفَٕب اال أْ اهلل يؾت أٚالكٖ ٚال يويلُ٘ أْ يمٚٛا 

اهلل فبٌمٕب اٌوؽيُ أػل ٍٚيٍخ ٌٕزٖبٌؼ ِؼٗ ٌٕٚٙوة ِٓ اٌليٕٛٔخ األثليخ . األثليخ فٝ اٌغؾيُ 

ٍٚيٍخ اٌٙوٚة ٘نٖ ٘ٝ ِٓ فالي ِٛد اٌوة يَٛع اٌَّيؼ . اٌو٘يجخ اٌزٝ َٔزؾمٙب ػٓ فٞيزٕب 

. ٚليبِزٗ 

 

يَٛع اٌَّيؼ ، ٚ٘ٛ اهلل ، عبء اٌٝ األهٗ وبَٔبْ ٚػبُ ؽيبح ثال فٞيخ صُ ِبد ٌيلفغ ػٕب 

وّب ثقٞيخ ٚاؽلح ٕبه اٌؾىُ اٌٝ عّيغ إٌبً "أْ " ثٌٌٛ"يقجؤب اٌوٍٛي . ػمٛثخ اٌقٞيخ 

 . (18 : 5هِٚيخ ) "ٌٍليٕٛٔخ ٘ىنا ثجو ٚاؽل ٕبهد اٌٙجخ اٌٝ عّيغ إٌبً ٌزجويو اٌؾيبح

 



ًّب ػبكاًل ٚ٘ٛ اٌّٛد ٌنٌه فبٕٔب ٍٕٔب اٌؼمبة اٌنٜ َٔزؾمٗ  ٌٚىٓ . اهلل ثبه ٚؽىُ ػٍٝ اإلَٔبْ ؽى

. اهلل ثيٓ هؽّزٗ ثَجت ِؾجزٗ ٌٕب ٚرؾًّ مٌه اٌؼمبة ٚكفغ أعوح فٞيزٕب 

 

ٌُ يجك اٌَّيؼ فٝ اٌمجو ، فمل أظٙو أْ ٌٗ اٌغٍجخ ػٍٝ اٌّٛد ثميبِزٗ فٝ اٌيَٛ  ! رْلك ٚرْغغ 

ألْ اٌَّيؼ ثيٓ غٍجزٗ ػٍٝ اٌّٛد ثىً ٚٙٛػ ٌنا فبْ ِٓ يئِٓ ثٗ يَزٞيغ  . اٌضبٌش ثؼل كفٕٗ 

ًٚب ٍيؾيب ٌٚٓ يجك ٌٍّٛد أٜ ّٛوخ  : يمٛي اٌىزبة اٌّملً . أْ يؼوف أٔٗ ٘ٛ أي

ِٚزٝ ٌجٌ ٘نا اٌفبٍل ػلَ فَبك ٌٚجٌ ٘نا اٌّبئذ ػلَ ِٛد فؾيٕئن رٖيو اٌىٍّخ  

"  أيٓ ّٛوزه يب ِٛد أيٓ غٍجزه يب ٘بٚيخ. اثزٍغ اٌّٛد اٌٝ غٍجخ "اٌّىزٛثخ 

 .( 55 ـ 54 : 15وٛهٔضًٛ األٌٚٝ )

 

ِٓ ٔبي فٝ اٌَّيؼ ػٞيخ اٌؾيبح األثليخ اٌّغبٔيخ يَزٞيغ أْ يزٍٞغ اٌٝ لٚبء األثليخ ِؼٗ فٝ 

" : ثٌٌٛ"يمٛي اٌوٍٛي  . (4 : 21هإيب )ِىبْ ِضبٌٝ ٚفبي ِٓ األٌُ 

ٌٚيٌ ِٓ أػّبي وٝ . ٚألٔىُ ثبٌٕؼّخ ِقٍْٖٛ ثبإليّبْ ٚمٌه ٌيٌ ِٕىُ ٘ٛ ػٞيخ اهلل 

 . (9 ـ 8 : 2أفٌَ ) ال يفزقو أؽل

 

لل ُيٍّؼ اٌجؼ٘ ثؤْ ٌٛ وبْ اهلل لل أؽجٕب فؼاًل فىبْ ٍيٚؼٕب فٝ ِىبْ ِضبٌٝ ؽيش ال يَزٞيغ أْ 

اما أػٞيذ ٔفٌ " . آكَ"يٍَّٕب أٜ ّٝء ِئٌُ ، ِغ أٗ فؼً مٌه ِوح فٝ اٌّبٙٝ ٚرّوك ػٍيٗ 

ِٓ . أظٙو اهلل ِؾجزٗ ثّٛرٗ ػٓ اٌؼبٌُ ٚليبِزٗ . اٌفوٕخ ٌىً ٚاؽل ِٕب فىبْ ٍيفؼً ٔفٌ اٌْٝء 

. ثٕبي ػٞيخ اٌؾيبح األثليخ اٌّغبٔيخ ٍيمٚٝ األثليخ ِؼٗ 

 

ٍيزُّ اهلل اظٙبه . ِمبهٔخ ثبألثليخ فبٌٛلذ اٌنٜ ٔمٚيٗ ٕ٘ب فٝ ػبٌُ ٍِؼْٛ ٘ٛ ٚلذ ٙئيً ٚربفٗ 

. ِؾجزٗ ثٛٙغ ِٓ لجٍٛا فالٕٗ فٝ ِىبْ ِضبٌٝ اٌٝ األثل 

 

 زد كل شىء



 

 

  . (26 : 15وٛهٔضًٛ األٌٚٝ )يمٛي اٌىزبة اٌّملً ػٓ اٌّٛد أٔٗ آفو ػلٚ ُيجًٞ 

ٍٚيَّؼ اهلل وً كِؼخ ِٓ ػيُٛٔٙ ٚاٌّٛد ال يىْٛ فيّب ثؼل ٚال يىْٛ ":  يمٛي 4 : 21هإيب 

ِٓ ٔبٌٛا اٌقالٓ يزٍٞؼْٛ  . "ؽيْ ٚال ٕواؿ ٚال ٚعغ فيّب ثؼل ألْ األِٛه األٌٚٝ لل ِٚذ

اٌٝ اٌٛلذ اٌنٜ ٍُيجًٞ فيٗ اهلل اٌٍؼٕخ ٚيؼيل اٌىْٛ اٌٝ اٌؾبٌخ اٌّضبٌيخ اٌزٝ وبْ ػٍيٙب لجً أْ 

 . (3 : 22هإيب )يقٞٝء اإلَٔبْ 

 

ًٚب ٚػل ثبٕالػ اٌؼبٌُ اٌفبٍل  ٌيٌ فمٜ اهلل يؾت أٚالكٖ ٌلهعخ أٔٗ ِبد ػٓ فٞبيبُ٘ ٌىٕٗ أي

األٚي اٌّٛد اٌٝ اٌؼبٌُ  " آكَ"وّب عٍت  . (1 : 21هإيب )ثقٍك ٍّبٚاد عليلح ٚأهٗ عليلح 

. األفيو ، يؾٚو ؽيبح ِزغلكح اٌٝ اٌؼبٌُ " آكَ"فبٌَّيؼ ، 

 

" : ثٌٌٛ"وّب وزت 

ًَب ؽًيب ٚآكَ األفيو هًٚؽب ِؾيًيب   ًٚب ٕبه اإلَٔبْ األٚي ٔف ٚ٘ىنا ِىزٛة أي

 . (45 : 15وٛهٔضًٛ األٌٚٝ ) 

 

الٌظسة البديلت إلى الخازيخ 

. ِٓ يوف٘ اهلل اٌقبٌك الثل أْ يجوه ويف عبء اٌؼبٌُ اٌٝ اٌٛعٛك ثلْٚ اهلل 

 

 أفغبه ػظيُ ثٍيْٛ ٍٕخ ؽًٖ 14 ـ 13يئِٓ ِٕبٕوٚ ٔظويخ اٌزٞٛه ِٚالييٓ إٌَيٓ ثؤْ ِٕن 

رْىٍذ اٌّغواد ٚإٌغَٛ ٚاٌىٛاوت وّبكح ـ رٕبصود فٝ اٌىْٛ . أكٜ اٌٝ ظٙٛه اٌىْٛ ِٓ اٌؼلَ 



ِٕن فَّخ ثٍيْٛ ٍٕخ ثلأد األهٗ ٔفَٙب رزْىً ٚوّب يلػْٛ ثوكد ؽٛاٌٝ . ـ ثوكد صُ اٌزؤِذ 

ثٍيْٛ ٍٕخ ٚرىٛٔذ اٌّيبٖ ػٍٝ اٌَٞؼ ٚفٝ ٘نا اٌّؾيٜ اٌجلائٝ هرجذ اٌنهاد ٔفَٙب ًِؼب ٌزْىً 

.   أثَٜ أّىبي اٌؾيبح اٌزٝ رزىْٛ ِٓ فٍيخ ٚاؽلح 

 

 ٌيٌ ٌٙب ّىً ِؼيٓ ـ وّب يمٛي إٔؾبة ٝفوادثَجت ٙغٛٛ اٌجيئخ ٚلٜٛ أفوٜ ؽٍٖذ 

٘نٖ اٌىبئٕبد رغيود رلهيغًيب . ٔظويخ اٌزٞٛه ـ ٚأكد اٌٝ ظٙٛه ِيياد ٌجؼ٘ اٌىبئٕبد 

اٍزٞبػذ ألٜٛ اٌىبئٕبد أْ رؼيِ ٚرزىبصو ٚاٌىبئٕبد . ٚإٔجؾذ وبئٕبد رملِيخ أوضو رؼميلًًا 

. اٌٚؼيفخ ِبرذ أٚ لزٍزٙب اٌّقٍٛلبد األلٜٛ 

 

 

 

 رٞٛهد اٌٝ اإلَٔبْ ٚ٘ىنا ِقٍٛلبد ٌٙب ّىً اٌموٚكأٔزغذ ٘نٖ اٌؼٍّيخ اٌمبٍيخ فٝ إٌٙبيخ 

. ٌّالييٓ ٍٕيٓ ِٓ اٌّٛد ٚاٌّؼبٔبح  (!ؽزٝ اآلْ )إٔجؼ اٌجْو ُ٘ االٔزبط األفيو 

 

 ولٌيً ػٓ االػزمبك ثؤْ اٌّقٍٛلبد ربهيـ اٌؾفويبد٘نا اٌوأٜ اٌٛالؼٝ ػٓ اٌىْٛ يَزقلَ 

ًِب ػجو ِالييٓ إٌَيٓ  يٕبكٜ ٘نا اٌوأٜ ثؤْ ربهيـ اٌؾفويبد ٘ٛ ربهيـ . إٔجؾذ أوضو رمل

ػبٌُ اٌزٞٛه اٌواؽً أْ " وبهي ٍبعبْ"ٕوػ . ٌّالييٓ إٌَيٓ ِٓ اٌّٛد ٚاٌٖواع ٚاٌّٛد 

 . (4)"أٍواه اٌزٞٛه ٘ٝ اٌيِٓ ٚاٌّٛد"



 

. اٌزٞٛه يزٍٞت ِالييٓ إٌَيٓ ِٓ اٌٖواع ٚاٌّٛد 

 

هل هرا يهن فعاًل ؟ 

ٌىٓ ٔظويخ اٌزٞٛه .  أْ اٌّٛد عبء وٕزيغخ ٌٛلٛع اإلَٔبْ فٝ اٌقٞيخ اٌىزبة اٌّملًيمٛي 

ًّب عيًءا ِٓ اٌٞجيؼخ  ً٘ ِٓ اٌّؼمٛي أْ رىْٛ إٌظويزبْ . رئِٓ ثؤْ مٌه اٌّٛد وبْ كائ

. ٕؾيؾزيٓ ؟ وال ٝجًؼب 

 

 

 

 

اما وبٔذ اٌؾفويبد رّضً ثالييٓ إٌَيٓ ِٓ ربهيـ األهٗ فالثل ِٓ ٚعٛك ِالييٓ إٌَيٓ ِٓ 

 . اٌزىٛيٓاٌّٛد ٚاٌّؼبٔبح ٚاألِواٗ لجً ظٙٛه اإلَٔبْ فالًفب ٌّب يمٌٛٗ ٍفو 

 

.   ٍفو اٌزىٛيٓ ِغ ٔظويخ ِالييٓ إٌَيٓ ِٓ اٌزٞٛه كِظ٘ٛ فىوح رؾبٚي " اٌزٞٛه اٌزٛؽيلٜ"



اٌزٞٛه اٌزٛؽيلٜ يفزوٗ ِالييٓ ِٓ إٌَيٓ ِٓ اٌّٛد لجً ظٙٛه اهلل ػٍٝ اٌَبؽخ ٚرلفٍٗ فٝ 

فٝ اٌٖٛهح اٌزبٌيخ يفزوٗ اٌزٞٛه اٌزٛؽيلٜ أْ اهلل هأٜ ِالييٓ . ِوؽٍخ ِب فٍك فيٙب عٕخ ػلْ 

" . ؽَٕخ عًلا"إٌَيٓ ِٓ اٌّٛد ٚاٌّؼبٔبح 

 

ِٓ إٌبؽيخ األفوٜ اما وبٔذ اٌؾفويبد ٘ٝ ٔزيغخ ٌٞٛفبْ وٛٔٝ أكٜ اٌٝ كفٓ ػلك وجيو ِٓ 

اٌىبئٕبد فٝ ِيبٖ غٕيخ ثبٌّٛاك اٌىيّيبئيخ ٚاٌوٚاٍت فٍَٕب ثؾبعخ اٌٝ افزواٗ ِالييٓ إٌَيٓ ِٓ 

 رزٛافك (9 ـ 6رىٛيٓ )ألٛاي اهلل ػٓ ػبٌُ ِضبٌٝ أفَلرٗ اٌقٞيخ ٚكِورٗ كيٕٛٔخ ِبئيخ . اٌزبهيـ 

. ِغ أكٌخ اٌؼضٛه ػٍٝ اٌؾفويبد فٝ اٌؼبٌُ 

 

 ٌٓ يىْٛ ٌٗ ِؼٕٝ ِٕٞمٝ اما وبْ (21 : 3أػّبي اٌوًٍ )ٚػل اهلل ثوك وً ّٝء فٝ اٌَّزمجً 

ٚعٛك فٍيمخ إٍٔيخ فبٌيخ ِٓ اٌّٛد رؼٞٝ ٌٛػل اهلل ثوك وً ّٝء ِؼٕٝ . اٌزٞٛه ؽلس فؼاًل 

فٍيمخ ِضبٌيخ ال يّىٓ أْ رىْٛ اٌٛػل ثوك وً ّٝء فٝ اٌَّزمجً اما ٌُ رىٓ ٕ٘بن فٍيمخ . ِٕٞمًيب 

. ِضبٌيخ فٝ اٌّبٙٝ 

 

 



هي أيي حأحى السحوت واالهخوام باآلخسيي ؟ 

ثيّٕب يٕبكٜ أغٍت ػٍّبء اٌزٞٛه ثؤْ ٚعٛك اٌٗ ِؾت يزؼبهٗ ِغ ٘نا اٌؼبٌُ اٌمبٍٝ اٌنٜ ٔؼيِ 

ثٗ فبُٔٙ يزغبٍْ٘ٛ ثىً ٌٍٙٛخ أِٛه أفوٜ ِضً ويف رْوػ ٔظويخ اٌزٞٛه اٌوؽّخ ٚاٌْفمخ 

، "اٌجمبء ٌأللٜٛ"ٚهػبيخ اآلفويٓ ؟ اما وبْ اٌزٞٛه ٕؾيًؾب فبْ اٌمٜٛ اٌّئصوح فٝ اٌٞجيؼخ ٘ٝ 

األلً للهح ػٍٝ "أٜ ِؾبٌٚخ إلٔمبم إٌبً . اٌىبئٕبد األلً للهح ػٍٝ إٌّبفَخ ِٖيو٘ب اٌّٛد 

ٚعٛك األٝجبء ٚاٌَّزْفيبد ٚإٌّظّبد اٌقيويخ . ٍزؼًّ ٙل لٜٛ اٌٞجيؼخ األٍبٍيخ " إٌّبفَخ

. ٚؽزٝ لٛاد اٌْوٝخ رؼبهٗ لٜٛ اٌزٞٛه اٌوئيَيخ 

 

اما وبْ اإلَٔبْ ٘ٛ ٔزبط ِالييٓ . ػبٌُ اٌزٞٛه ٌيٌ ٌليٗ أٍبً ٌٍفٚيٍخ أٚ ٌٍّجبكٜء األفالليخ 

إٌَيٓ ِٓ اٌزٞٛه فبْ ٍٍٛوٕب يمَٛ ثٕبًء ػٍٝ رفبػالد ويّيبئيخ ػْٛائيخ ، ٚال ٚعٛك ألٜ لبْٔٛ 

اما اؽزبط اٌْقٔ ِباًل ٍٚولٗ فٍّبما ُيؼل ٘نا فٞؤ ؟ . َِؤٌخ األفالق َِؤٌخ َٔجيخ . أفاللٝ 

ًّب ٚيؤفن ؽمٗ ثمٛرٗ ٌنا فٝ هأٜ ػٍّبء اٌزٞٛه فبْ  ٚفًمب ٌٕظويخ اٌزٞٛه اٌْقٔ اٌمٜٛ يٕغؼ ؽز

. مٌه اٌؼٕف ٝجيؼٝ ٚٙوٚهٜ ٚعيء ِٓ اٌؼبٌُ 

 

ٌىٓ ِٓ ٌٗ هأٜ ِئٌٍ ػٍٝ ِجبكٜء اٌىزبة اٌّملً ٌليٗ أٍبً يزٛافك ِغ اٌؼٞف ٚاٌْفمخ 

رؤِؤب وٍّخ اهلل ثؤْ ٔؾت اآلفويٓ وّب ٔؾت أٔفَٕب ٚثؤْ ُٔظٙو اٌوؽّخ . ٚاال٘زّبَ ثبآلفويٓ 

اما أفنٔب اٌزٞٛه ٌٕزيغزٗ إٌّٞميخ ٍٕغل أْ رٍه األهاًِ . ٚاٌْفمخ ٌُٙ ٚٔٙزُ ثبألهاًِ ٚاأليزبَ 

. ٚاأليزبَ يغت أْ يّٛرٛا ألُٔٙ يَزٕيفْٛ ِٖبكه اٌٞجيؼخ 

 

ًٍب ٌٍّجبكٜء األفالليخ ، ِٓ يوف٘ اٌىزبة اٌّملً  اٌّئِْٕٛ ثبٌىزبة اٌّملً يملِْٛ ٌٍؼبٌُ أٍب

. ٌيٌ ٌٗ أٜ أٍبً أكثٝ 

 

وهاذا عي األفساد الوخألويي ؟ 

ػٕلِب افزوٗ رالِينٖ أْ اٌٌّٛٛك أػّٝ .  رىٍُ اٌوة يَٛع ػٓ لٚيخ األٌُ اٌفوكٜ 9 يٛؽٕب فٝ

ال ٘نا أفٞؤ ٚال أثٛاٖ ٌىٓ ٌزظٙو ": إٔيت ثزٍه اٌؼب٘خ ثَجت فٞيخ ػٍّٙب ، أعبة اٌوة 

ٌُ يؼزجو اٌوة أْ أٌُ اٌوعً وبْ ٌّٚيؼخ اٌٛلذ أٚ ٌٕيٚح ِب  . (3 : 9يٛؽٕب ) "أػّبي اهلل فيٗ

. ألْ اهلل وبْ ٍيزّغل فٝ ؽيبح ٘نا اٌوعً 

 



ٍفو أيٛة يؾىٝ لٖخ هعً ثبه أهٙٝ اهلل فٝ ؽيبرٗ ٌٚىٕٗ ِغ مٌه فَو صوٚرٗ ٚأٚالكٖ 

وبْ إٔللبإٖ ِزؤوليٓ أْ أٚعبػٗ وبٔذ ػمبًثب ػٍٝ ثؼ٘ اٌقٞبيب اٌَويخ ٌىٓ . اٌؼْوح ٕٚؾزٗ 

يزؼيٜ وضيو ِٓ إٌبً ثّغوك ِؼوفزُٙ أْ اٌىٛاهس اٌزٝ أٌّذ ثُٙ ٌُ رىٓ . ٔفٝ اهلل ٘نا االرٙبَ 

. ثَجت لٚبء ٚلغ ػٍيُٙ 

 

ٚأّٚه " ٌؼبىه"أظٙو اٌوة يَٛع أْ ِؾجزٗ ٌٕب ال رزؼبهٗ ِغ آالِٕب اٌفوكيخ ػٕلِب ِوٗ 

فٍّب ٍّغ يَٛع لبي ٘نا اٌّوٗ ٌيٌ ٌٍّٛد ثً ألعً ِغل اهلل ٌيزّغل اثٓ اهلل ". ػٍٝ اٌّٛد 

 . (5 ـ 4 : 11يٛؽٕب ) "ٚوبْ يَٛع يؾت ِوصب ٚأفزٙب ٌٚؼبىه. ثٗ

 

ًٙب " ٌؼبىه"ِٓ اٌٛاٙؼ فؼاًل أْ اٌوة وبْ يؾت  ٚأٍورٗ اٌؾييٕخ ٌىٕٗ اٍزٞبع أْ يوٜ غو

  (ثبلبِخ ٌؼبىه ِٓ اٌّٛد)ثيٓ اٌوة ٌُٙ أْ ٌليٗ ٍٍٞبْ ػٍٝ اٌّٛد . ٚهاء األٌُ ٌُ يوٖٚ ُ٘ 

. ؽزٝ لجً ٍٕجٗ ٚليبِزٗ 

 

أٚ أٌٚئه ": اٌنٜ هاػ ٙؾيزٙب صّبٔيخ ػْو فوًكا لبئاًل " ٍٍٛاَ"ػٍك اٌوة ػٍٝ وبهصخ ثوط 

اٌضّبٔيخ ػْو اٌنيٓ ٍمٜ ػٍيُٙ اٌجوط فٝ ٍٍٛاَ ٚلزٍُٙ أرظْٕٛ أْ ٘ئالء وبٔٛا ِنٔجيٓ أوضو ِٓ 

 "عّيغ إٌبً اٌَبوٕيٓ فٝ أٚهٍّيُ ؟ وال ألٛي ٌىُ ثً اْ ٌُ رزٛثٛا فغّيؼىُ ونٌه رٍٙىْٛ

 . (5 ـ 4 : 13ٌٛلب ) 

 

رويٕب ٘نٖ األِضٍخ أْ فٞيخ اٌّوء ٌيٌ ثبٌٚوٚهح رئكٜ ثٗ اٌٝ األٌُ ٌىٓ اٌقٞيخ ثٖفخ ػبِخ 

لل يَزقلَ اهلل األٌُ ٌينوؤب أْ اٌقٞيخ ٌٙب ػٛالت ِويوح ـ ٚهثّب ٌٙب أغواٗ أفوٜ . رفؼً مٌه 

ٌىٓ ٚعٛك األٌُ ال يؼٕٝ أْ اهلل ال يؾجٕب ، ثً اٌؼىٌ  . ٌيَذ ِٛٙٛع ٔمبّٕب فٝ ٘نا اٌفًٖ 

. فبٌَّيؼ عبء ٚرؤٌُ ألعٍٕب ٚرؾًّ اٌمٖبٓ ثلاًل ػٕب ثبهاكرٗ 

 

. فٝ أٚلبد اٌٚيك يىوَ اٌَّيؾيْٛ اٌوة ثبٌضمخ فيٗ ام يلهوْٛ أٔٗ يؾجُٙ ٌٚليٗ غوٗ ٌؾيبرُٙ 

ٚعٛك األٌُ فٝ اٌؼبٌُ ينوؤب إٔٔب وٍٕب فٞبح فٝ ػبٌُ ٌُؼٓ ثَجت اٌقٞيخ ٚيلفؼٕب اٌٝ افجبه 

َٔزٞيغ أْ ٔقجو إٌبً . اآلفويٓ ػٓ اٌقالٓ اٌنٜ يملِٗ اٌَّيؼ ، فٙنا أفًٚ ّٝء ٔمَٛ ثٗ 

ًٚب ِٓ ٘نا اٌؼبٌُ اٌٍّؼْٛ ٚيؾيٛا ؽيبح أثليخ ِغ اٌٗ  ثبٌؾميمخ ٚ٘ٝ أْ ِٓ اٌّّىٓ أْ يٕغٛا ُ٘ أي

. ٕبٌؼ ٚأِيٓ 

 



ٚٔؾٓ غيو ٔبظويٓ . ألْ ففخ ٙيمزٕب اٌٛلزيخ رْٕٝء ٌٕب أوضو فؤوضو صمً ِغل أثلًيب " 

 اٌٝ األّيبء اٌزٝ ُروٜ ثً اٌٝ اٌزٝ ال ُروٜ ألْ اٌزٝ ُروٜ ٚلزيخ ٚأِب اٌزٝ ال ُروٜ 

 . (18 ـ 17 : 4وٛهٔضًٛ اٌضبٔيخ ) " فؤثليخ

 

 _____________________

يّيً اٌٝ االٔزؾبه " ريل ريؤو"وبْ  (1)

www.nytimes.com/aponline/arts/AP-people-Turner.html        

  . ؽيبح ػبٌُ ِؼنة: كاهٚيٓ ، " ِٛه. كيَّٛٔل ٚط" (2)

اٌىزبة اٌّملً ٌُ يٛٙؼ ِزٝ رّوك ٌٍٛيفو أٚ ِزٝ ٚلغ آكَ ٚؽٛاء فٝ اٌقٞيخ ِٚغ  (3)

مٌه يّىٕٕب أْ ٔفزوٗ أْ مٌه ؽلس ثؼلِب ٚٙؼّٙب اهلل فٝ عٕخ ػلْ ثفزوح لٖيوح ألٔٗ 

 . أفجوّ٘ب أْ يضّوا ٚيىضوا ِٚٓ اٌٛاٙؼ أٔٗ ٌُ رزؼ ٌّٙب اٌفوٕخ أْ يٕغجب لجً ٕيبّٔٙب

 وبهي ٍبعبْ" (4)

 

 

http://www.answersingenesis.org/articles/nab/why-does-creation-

include-suffering 
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