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هم مه انممكه ان تكون مسيحيا ، وتؤمه تىظزية انتطور؟  

 

.  يجية عهى هذا انسؤال أوصار مثدأ انخهق 

 

:  ٔششس ألٚي ِشر 

  23 - 21( :4 )11ثٌخٍك 

  1989عذضّذش 

 

  دٚثْ ؽ١شدٛثعـز 

 

 د١ٓ فشوز ػٍُ ثٌخٍك ٚػٍّجء ثٌقفش٠جس ِٓ ثٌّضقف 1987خالي ِٕجلشز فٟ و١ٕغز ٚعضّٕغضش فٟ ػجَ 

ٚأؽ١ذٗ لجةاًل دجٌشغُ ِٓ . ثٌذش٠ـجٟٔ ٌٍضجس٠خ ثٌـذ١ؼٟ ، عؤٌٕٟ أفذ ثٌقجػش٠ٓ عؤثي ٘ٛ ػٕٛثْ ٘زٖ ثٌّجدر 

ثػضمجدٜ أٔٗ ِٓ ثٌغ١ب ٌٍّغ١قٝ ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌؼ١ٍّز ٚثٌال٘ٛص١ز أْ ٠ؤِٓ دٕظش٠ز ثٌضـٛس ، ٌٚىٓ ِٓ 

ٚخضجَ ثٌّٕجلشز ، صىٍُ ِغ ِغ١ق١ْٛ وغ١شْٚ ػٍٝ إٔفشثد ، . ثٌّّىٓ أْ ٠ؾّغ ثٌّغ١ق١١ٓ د١ٓ ثألع١ٕٓ 

.  ٚعؤٌٛٔٝ ثرث وجْ ِّىًٕج ٌٍّغ١قٟ أْ ٠ؤِٓ دجٌضـٛس 

ٚوً دسثعجصٝ ٚأدقجعٝ  )ٚدجٌشغُ ِٓ إٟٔٔ شخظ١ج دؼذ أْ أطذقش ِغ١ق١ًج ٌُ أعؤي ػٓ فم١مز ثٌخٍك 

، فمذ لجدٍش ِغ١ق١١ٓ وغ١ش٠ٓ ِٓ أٔظجس ِذذأ ثٌخٍك ٚثٌز٠ٓ  (ثٌؼ١ٍّز ٌُ صفؼً ش١تج عٜٛ صغذ١ش أػضمجدٜ 

.  أوذٚث ٌٟ أُٔٙ لذٍٛث ثٌّغ١ـ وّخٍض ٌُٙ ٚسح لذً أْ ٠ىٛٔٛث ِٓ أٔظجس ِذذأ ثٌخٍك 

فمذ ٔشؤٚث ؽ١ّؼًج ٚصشػشػٛث فٝ ِذثسط ثٌٛال٠ز ٚثٌؾجِؼجس ثٌؼٍّج١ٔز ف١ظ ٠ذسط ثٌضـٛس وقم١مز عجدضز ، 

ٌُٚ ٠ىٛٔٛث فٟ رٌه ثٌٛلش ٠ؼضمذٚث أْ ِج ؽجء فٟ عفش ثٌضى٠ٛٓ . فشعخ فٝ رُٕ٘ٙ أْ ثٌضـٛس وجْ طق١قج 

ٌزٌه فمذ إِٓٛث أٔٗ ِٓ ثٌّّىٓ لذٛي ثٌضـٛس وـش٠مز ثهلل فٝ . ػٓ ثٌخٍك الدذ أْ ٠ؤخز دظٛسر فشف١ز 

.  ٚثٌذسثعجس ثٌالفمز ٌٍىضجح ثٌّمذط ٚثٌقمجةك ثٌؼ١ٍّز ألٕؼضُٙ أْ ٔظش٠ز ثٌضـٛس ِج ٘ٝ إال ُٚ٘ . ' ثٌخٍك'

 

 

  ما هو انمطهوب حتى تصيز مسيحيا ؟
ً٘ ٠غضـ١غ ثٌّشء ثْ ٠ٌٛذ ِٓ ؽذ٠ذ ِغ١ق١ًج ٠ٚؤِٓ دجٌضـٛس فٟ ٔفظ ثٌٛلش ؟ ٌٚإلؽجدز ػٍٝ ٘زث ثٌغؤثي 

ٚدٙزث ثٌظذد ٔغضشٙذ دآ٠ز ِٓ ثٌىضجح . الدذ أْ ٔؼشف أٚال ِج ٠خذشٔج دٗ ثٌىضجح ثٌّمذط ٌٕظ١ش ِغ١ق١١ٓ 

:  ثٌّمذط ، لجٌٙج ثٌّغ١ـ دٕفغٗ 

 

' ألٔٗ ٘ىزث أفخ ثهلل ثٌؼجٌُ ، فضٝ دزي ثدٕٗ ثٌٛف١ذ ، ٌىٝ وً ِٓ ٠ؤِٓ دٗ ، صىْٛ ٌٗ ثٌق١جر ثألدذ٠ز ' 

( .  ٠16:3ٛفٕج )

 

 

ثٌقك ثٌقك ألٛي ٌىُ ، وً ِٓ ٠ؤِٓ دٝ صىْٛ ٌٗ ثٌق١جر ثألدذ٠ز ' :  ، ٠مٛي ٠47:6ٛفٕج ِٚشر أخشٜ ، فٟ 

  . '

 

 

ِٓ ٠ؤِٓ دٝ ، ٌٚٛ ِجس فغ١ق١ج ، ألْ وً ِٓ ٠ق١ج : أٔج ٘ٛ ثٌم١جِز ٚثٌق١جر ' : وّج ٠ؤوذ ٌّشعج ، لجةاًل 
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( .  26،25: ٠11ٛفٕج )' ال ٠ّٛس إٌٝ ثألدذ: ٠ٚؤِٓ دٝ 

 

 

ِجرث ٔؼٕٟ دجأل٠ّجْ دجٌّغ١ـ ؟ الدذ أْ ٔضٛح ػٓ . ٕٚ٘جن ثٌىغ١ش ِٓ ث٠٢جس ثٌضٝ ٠ّىٓ ثألعضشٙجد دٙج 

الدذ أْ ٔؤِٓ أْ ٠غٛع ، ثهلل  . (3:13 ؛ 20:26ٌٛأػّجي )خـج٠جٔج ، ٕٚٔذَ ػ١ٍٙج ، ٚٔشؽغ إٌٝ ثهلل 

فٙٝ ١ٌغش ِغؤٌز لذٛي ػمٍٝ ، دً  . (15:3ٓ٠ٚصه)ثٌّغ١ج ثٌّٕضظش  (16:1 ؛ و٠3:1ٛٛفٕج )ثٌخجٌك 

.  ثلضٕجع لٍذٝ ٠ظٙش صؤع١شٖ ػٍٝ ف١جصٕج فٝ وً ش١ب ، فجهلل ٠ق١ج ف١ٕج 

 

 

الدذ أْ ٔؤِٓ . (٠15:4ٛفٕج ثألٌٚٝ)' وً ِٓ ٠ؼضشف ثْ ٠غٛع ٘ٛ ثدٓ ثهلل ، فجهلل ٠غذش ف١ٗ ، ٚ٘ٛ فٟ ثهلل ' 

 . أْ ثٌّغ١ـ ِجس ػٍٝ ثٌظ١ٍخ ، ُٚعفه دِٗ ٌغفشثْ خـج٠جٔج 

 

 

ُّخٍَظ١ٓ فٟٙ لٛر ثهلل '  : 1وٛسٔغٛط ثألٌٚٝ)' فئْ وٍّز ثٌظ١ٍخ ػٕذ ثٌٙجٌى١ٓ ؽٙجٌز ، أِج ػٕذٔج ٔقٓ ثٌ

ثالٌٟٙ ، فىً ِٓ وجْ ِؤًِٕج ثألْ فٙٛ دشا فٟ ػ١ٕٝ ثهلل ِٓ خـج٠جٖ ثٌضٝ " ثٌٕظجَ"ٚدّٛؽخ ٘زث '  . (18

ثٌزٜ ػ١ٕٗ ثهلل وفجسر ، وفجسر دغفه دِٗ ثٌىش٠ُ ، ثٌزٜ ٠ؼًّ ف١ٕج دجأل٠ّجْ . غفش٘ج ٌٗ ٠غٛع ثٌّغ١ـ ثٌفجدٜ 

 .  ( ، صشؽّز ف١ٍ١ذظ  24:3،25س١ِٚز ' )

 

 

 

٘زث ٘ٛ ثٌششؽ ثألعجعٟ ٌىٝ صىْٛ ِغ١ق١ًج ، أْ صضٛح ٚأْ صؤِٓ دؼًّ ثٌفذثء ٌشخض ثٌشح ٠غٛع 

.  ثٌّغ١ـ ، ثدٓ ثهلل ثٌقٝ ، ثٌزٞ عفه دِٗ ػٍٝ ثٌظ١ٍخ ألؽً خالطٕج ، ِٚغفشر خـج٠جٔج 

 

 

ً٘ ثٌضؼ١ّذ دجٌضغـ١ظ ، ًٚ٘ ٘ٛ لجطش ػٍٝ : فشدّج صخضٍف ثٌّغ١ق١ز فٟ صفغ١ش ِؼضمذثس ِؼ١ٕز ، ِغً 

وذجس ثٌغٓ ؟ ً٘ ثٌخذض ٚثٌخّش فٝ ثٌؼشجء ثٌشدجٟٔ صضقٛي فؼاًل إٌٝ ؽغذ ٚدَ ثٌّغ١ـ؟ ً٘ فجْ ٚلش 

 صذي فؼاًل ػٍٝ ٠َٛ 1 ثٌؼذش٠ز فٟ عفش ثٌضى٠ٛٓ ٠َٛثٌقىُ ثألٌفٟ ٌٍغ١ذ ثٌّغ١ـ ػٍٝ ثألسع ؟ ً٘ وٍّز 

شّغٝ ، ثَ صش١ش إٌٝ فضشر ؿ٠ٍٛز ِٓ ثٌضِٓ ؟ و١ف خٍك ثهلل ثٌغّٛثس ٚثألسع ؟ وً ٘زٖ وجٔش لؼج٠ج 

ٌٚىٓ ً٘ خالص ثألٔغجْ ٠ؼضّذ ػٍٝ إؽجدز وً ٘زٖ . ٘جِز ، شغٍش ػٍّجء ثٌال٘ٛس ػٍٝ ِش ثٌمشْٚ 

ٌضؤِٓ دجٌّغ١ـ؟  'ثألعتٍز إؽجدز طق١قز ؟ ً٘ صفؼً وً ٘زث 

 

 

فئ٠ّجٕٔج دغ١ؾ ، وّج ٠ؤِٓ ثألدٓ . ٌُ ٠ؾؼً ثهلل ثٌخالص طؼذًج ٌٍفُٙ أٚ ٌٍقظٛي ػ١ٍٗ ! ال ، ػٍٝ ثإلؿالق 

.  دؤد١ٗ 

 

 

 

 

 

  هم انتطور يتعارض مع انخهق في انكتاب انمقدس ؟



 

 

ػٍٝ أ٠ز فجي ، الدذ أْ ٔؼ١ف أْ ثٌغؾً ثٌىضجدٝ . ال ، فجأل٠ّجْ دضجس٠خ١ز ثٌضى٠ٛٓ ١ٌظ أعجعًج ٌخالطٕج 

:   ٔمشأ  1:1صى٠ٛٓ ففٟ . ٚثٌضؼ١ٍُ فٟ ثٌىضجح ثٌّمذط ف١ّج ٠خض ثألطٛي ٘ٛ ِغؤٌز ف٠ٛ١ز 

 

 

فمذ ٚػغ ثهلل ٘زٖ ثٌقم١مز ثٌؼظ١ّز فٟ أٚي آ٠ز فٝ ثٌىضجح ' .فٟ ثٌذذء ، خٍك ثهلل ثٌغّٛثس ٚثالسع ' 

.  فٙٛ ٠ش٠ذٔج أْ ٔؼشف ، ِٚٓ أٚي آ٠ز ِذجششًر ، ثٔٗ ٘ٛ ثٌخجٌك . ثٌّمذط 

 

 

. فجٌىضجح ثٌّمذط ٠ؼٍٓ ثْ ثهلل ثألح ، ٚثهلل ثالدٓ ، ٚثهلل ثٌشٚؿ ثٌمذط لذ شجسن وً ُِٕٙ فٟ ػ١ٍّز ثٌخٍك 

ٚػالٚر ػٍٝ رٌه ، فّٓ ثٌٛثػـ أْ ِجؽجء ػٓ ثٌخٍك فٟ ثٌىضجح ثٌّمذط ال ٠ّىٓ ثٌضٛف١ك د١ٕٗ ٚد١ٓ 

ػٍٝ عذ١ً ثٌّغجي ، فجٌىضجح ثٌّمذط ٠ظف دـش٠مز دغ١ـز ٚدٍغز ٠غًٙ فّٙٙج و١ف خٍك . ٔظش٠ز ثٌضـٛس 

: 2صى٠ٛٓ)ثهلل ثٌّشأر ػٓ ؿش٠ك ثٌضقٛي ِٓ ػٍغ آدَ ، ثألٔغجْ ثألٚي ، إٌٝ فٛثء ، ثٌّشأر ثألٌٚٝ 

:  فزوش خٍك ثٌّشأر ٠ضؤوذ صّجِج فٟ ثٌؼٙذ ثٌؾذ٠ذ  . (21،22

 

 

( .  8:11وٛسٔغٛط ثألٌٚٝ)' ألْ ثٌشؽً ١ٌظ ِٓ ثٌّشأر ، دً ثٌّشأر ِٓ ثٌشؽً ' 

 

 

فىً ثٌّؤ١ِٕٓ دجٌضـٛس ٠ؼضمذْٚ . ٚدجٌـذغ ث٠ج ِٓ أٔظجس ثٌضـٛس ٠ؤِٓ دٙزث ، عٛثء وجْ ِؤًِٕج أٚ ٍِقذًث 

.  ٌٍق١جر ' د١ٔج'أْ ثألٔغجْ أطٍٗ لشدًث وجٌق١ٛثٔجس ثٌضٟ أصش ِٓ أشىجي 

 

فجٌضى٠ٛٓ ٠مٛي ثْ ثألش١جء . فٕٙجن ثٌىغ١ش ِٓ ثٌضٕجلؼجس د١ٓ ثٌخٍك فٝ ثٌىضجح ثٌّمذط ٚٔظش٠ز ثٌضـٛس 

ِٚشر أخشٜ ، . ٚ٘زث ٠ٕجلغ ثٌضقٛي ثٌزٜ ٠ٕجدٜ دٗ ثٌضـٛس . خٍمش ٌضٕضؼ أش١جء ِٓ ٔفظ ؽٕغٙج 

ِٚٓ ثٌّؤوذ أْ ٘زث ٠غضذؼذ ٔظش٠ز .  ٠ؤوذ ٚدجٌضىشثس أْ ثإلٔغجْ خٍك ػٍٝ طٛسر ثهلل ِٚغجٌٗ 27:1صى٠ٛٓ

ثٌضـٛس فٝ أْ ثألٔغجْ وجْ أطٍٗ لشد ؟ ٚسدّج ِٓ أُ٘ ثألش١جء ٌّٕجلشضٕج ثٌقج١ٌز ، ٘ٝ صـٛس ثإلٔغجْ ِٓ 

أطً لشد فٙزث ٠ؼضذش عمٛؽ ٌـذ١ؼز ثألٔغجْ ثٌّغج١ٌز ، ًٚ٘ ٘زث ثٌغمٛؽ ال ٠قضجػ إٌٝ ِخٍض ِٓ ثٌخـ١ز 

  .

 

 

 هم يجة عهيىا تفسيز سفز انتكويه حزفيا ؟ 
 

 

ػجَ ثٌضـٛس ثٌّؤِٓ ٠ٕقٝ ؽجٔذج ٘زٖ ثالػضشثػجس دضؤو١ذٖ أْ أٚي ثطقجفجس عفش ثٌضى٠ٛٓ ال ٠ّىٓ أْ 

٠ٚؼذ ٘زث ثألِش صؼغفٟ ، ِٚخظض ٌالفضشثع ، ٠ٕٚجلغ ثٌمشثءر ثٌظق١قز ٌٍىضخ ثٌّمذعز . صؤخز فشف١ج 

.  ، ٚال ٠ؤخز فٝ ثألػضذجس إال فٝ فجٌز لذٛي ٔظش٠ز ثٌضـٛس 

 

 

 



ٚ٘ٝ ٌغز ١ٌغش . ٚػٍٝ ث٠ز فجي ، فجٌٍغز فٟ عفش ثٌضى٠ٛٓ ، ثعضخذِش ٌٕشش فمجةك صجس٠خ١ز دغ١ـز 

.  ِؾجص٠ز أٚ شؼش٠ز 

 

 

و١ف ٠مشس ثٌّشء . فؼجٌُ ثٌضـٛس ثٌّؤِٓ ، ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌىضجد١ز ، لذ ٚػغ ٔفغٗ فٟ ِٛلف ال ٠قغذ ػ١ٍٗ 

أٞ ؽضء فٝ ثٌىضجح ثٌّمذط ٠فغش فشف١ج ، ٚو١ف صٕقٝ ؽجٔذج ِج ٠خٍٛ ِٓ أ١ّ٘ز صجس٠خ١ز ٚػ١ٍّز ؟ فٛالدر 

ال . ثٌغ١ذ ثٌّغ١ـ ِٓ ػزسثء ، ٚثلجِز ٌؼجرس ِٓ ثألِٛثس ، ٚصق٠ًٛ ثٌّجء إٌٝ خّش وٍٙج أفذثط ِؼؾض٠ز 

.  فؾ١ّؼٙج صٕـٛٞ ػٍٝ أػّجي ِؼؾض٠ز صضُ ػٓ ثٌخجٌك ثإلٌٟٙ . ٠ّىٓ صفغ١ش٘ج ِٕـم١ًج 

 

 

ً٘ فذعش ٘زٖ ثألفذثط وّج ٚػؼش ، أٚ ، وّج ٠ؤوذ دؼغ ثٌال٘ٛص١١ٓ ث١ٌٍذشث١١ٌٓ ، أٚ سدّج ٔفضشع أْ 

٘زٖ ثٌّمجؿغ ِٓ ثٌىضجح ثٌّمذط ثػـ١ش فمؾ إلعذجس فمجةك سٚف١ز ِؼ١ٕز ؟ فجٌذؼغ ٠ضغجءي ثرث وجْ ثٌغ١ذ 

.  ثٌّغ١ـ لجَ ِٓ ثألِٛثس فشف١ج 

 

 

ً٘ وً ِغ١قٝ ٌٗ فش٠ز فٟ ثخض١جس ٔظٛص ِؼ١ٕز ِٓ ثٌىضجح ثٌّمذط ثٌضٝ صظف أفذثط فم١م١ز ، ٚثٌضٝ 

 ِخظظز ٌٍّغ١قٟ ثٌزٞ ال ٠فغش عفش ثٌضى٠ٛٓ 5رثس أ١ّ٘ز سٚف١ز ؟ فذؼغ ث٠٢جس فٟ ٔٙج٠ز ٠ٛفٕج 

:  فجٌشح ٠غٛع ٕ٘ج ٠مٛي . فشف١ج 

 

فئْ وٕضُ ال صؤِْٕٛ دّج وضذٗ ، فى١ف صؤِٕٛث . ألٔٗ صىٍُ ػٕٝ : ٌٛ وٕضُ صؤِْٕٛ دّٛعٝ ، ٌىٕضُ إِٓضُ دٝ ' 

( .  47،46: ٠5ٛفٕج)' دٝ ؟ 

 

 

 

:  ، أؽجدُٙ لجةاًل  (10ِشلظ)ٚػٕذِج عؤٌٗ ثٌفش٠غ١ْٛ ػٓ ثٌـالق 

 

 

( .  6:10ِشلظ)' فٝ ثٌذذء خٍمُٙ ثهلل روشًث ٚثٔغٝ ' 

 

دؼذ دال١٠ٓ ثٌغ١ٕٓ دؼذ دذث٠ز ثٌخ١ٍمز ، فٛي ثهلل ثٌمشدر إٌٝ ' ٌٚىٕٗ ٌُ ٠مً  . 24:2صى٠ٛٓعُ لجي ِج ؽجء فٝ 

ِٓ دَ ... دِجء وً ثألٔذ١جء ، ثٌزٜ ُعفه ِٕز صؤع١ظ ثٌؼجٌُ'  ، ٠ضىٍُ ٠غٛع ػٓ 51،50: 11ٌٛلجفٟ . 'دشش 

ٚف١ظ أْ ثٌشح ٠غٛع ثٌّغ١ـ لذً أٚي ! ٚ٘جد١ً وجْ ثدٓ آدَ ٚفٛثء ٚلش صؤع١ظ ثٌؼجٌُ . '٘جد١ً 

ثطقجفجس ثٌضى٠ٛٓ فشف١ًج ، فئْ ثٌّغ١قٟ ثٌزٞ فٝ ٔفظ ثٌٛلش ٠ؤِٓ دجٌضـٛس ٠ؾذ ٔفغٗ ػٍٝ خالف ِغ 

فًٙ ثٌؼذذ أفىُ ِٓ ع١ذٖ ؟  . ثٌّخٍض / ٘زث ثٌخجٌك 

 

 

 

 

 

 



انتطور وصفات اهلل  

 

' فؼجٌُ ثٌضـٛس ٌٛس٠ٓ إ٠ضٌٝ أػٍٓ ثْ . ٚدجألػجفز إٌٝ ِج عذك ، فٕظش٠ز ثٌضـٛس صضؼجسع ِغ طفجس ثهلل 

أ ٚثٌضٟ صضغ١ش ػٍٝ ِش ١ٍِجسثس .ْ.ثألٔغجْ ػذجسر ػٓ عٍغٍز ؿ٠ٍٛز ِٓ ثٌقّغ ثٌٕٛٚٞ ثٌش٠ذٛصٜ د

ٔقٓ ػذجسر ػٓ ِخ ٚأػؼجء فٝ طٛسصٕج ثٌقج١ٌز ' ٚٔمٍش ِؾٍز صج٠ُ ثالِش٠ى١ز ػٓ وجسي عجؽجْ . 'ثٌغ١ٕٓ 

٘ز٠ٓ ثٌضظش٠ق١ٓ . '، صىٛٔج ِٓ خالي ِٛس ػذد ٘جةً ِٓ ثٌىجةٕجس ثٌق١ز ، غ١ش ثٌمجدسر ػٍٝ ثٌضى١ف 

.  ثألخـجء ثٌؾ١ٕ١ز ٚثٌّٛس : ٠ذِؾجْ خجطض١ٓ ٘جِض١ٓ ِٓ خظجةض آ١ٌز ثٌضـٛس ثٌذثس١ٕ٠ٚز ّٚ٘ج 

 

فجٌـفشثس ، ثٌضٟ ٟ٘ فٟ ثٌٛثلغ فٛثدط ؽ١ٕ١ز ، ١ٍ٠ٙج إٔمشثع ٌٍىجةٕجس ثأللً صى١فًج ِغ ثٌذ١تز ثٌّق١ـز ، 

ٚوجْ ِٓ ثٌّفشٚع أْ ٠ضقٛي ثٌّٕٛرػ ثألٚي ثٌّؾٙشٜ ٌٍق١جر إٌٝ وً أشىجي ثٌق١جر ثألخشٜ ، عٛثء وجْ 

ٚػٍٝ وً فجي ، فئْ ثٌـفشثس ِؼشٚفز دّج صغذذٗ . فٝ طٛسر ففش٠ز أٚ طٛسر ف١ز ، دّج ف١ٙج ثألٔغجْ 

ٌزٌه . فٕٙجن آالف ثألِشثع ثٌٛسثع١ز فٟ ثالٔغجْ ، دغذخ ثٌـفشثس ، ٚوٍٙج ِؼشٚفز ث٢ْ . ِٓ صغ١شثس 

فى١ف . فجٌضـٛس ث٢ْ ٠غ١ش ش١ب ِذجٌغ ف١ٗ ، ٚغ١ش فؼجي ، ٚؿش٠مز لجع١ز إللٕجع ثٌّشء دى١ف١ز خٍك ثألٔغجْ 

٠غضخذَ ثهلل ثٌّقخ ، ٚثٌؼجٌُ دىً ش١ب ، ٚثٌمجدس ػٍٝ وً ش١ب ، ٘زٖ ثٌـش٠مز ٌخٍك ثألٔغجْ فٟ عالعز 

دال١٠ٓ عٕز د١ّٕج ٠غضـ١غ ثْ ٠خٍك ثألٔغجْ دىٍّز ِٓ فّٗ فٝ ثٌضٛ ٚثٌٍقظز إرث أسثد رٌه ؟  

 

 

، ١ٌٚغش  (13:5س١ِٚز)فجالخـجء ثٌٛسثع١ز ثٌؼشٛثة١ز ٚثٌّٛس ٟ٘ ٔض١ؾز ٌخـج٠ج ثألٔغجْ ٚصّشدٖ ػٍٝ ثهلل 

فٟ . فؼجٌُ ثٌضـٛس ثٌٛؽٛدٜ دجهلل ٠ـؼٓ فٝ طفجس ثهلل ٠ٕٚضمض ِٓ ِؾذٖ . ٘ٝ دئعضخذَ ثهلل ٌخٍك ثألٔغجْ 

فجٌّغ١قٟ ثٌزٞ ٠ؤِٓ دجٌىضجح .  صخذشٔج أْ ثٌّٛس دخً إٌٝ ثٌؼجٌُ دغذخ خـ١ز آدَ 12:5س١ِٚزثٌقم١مز ، 

' عغشثس'ثٌّمذط ، ٠غضـ١غ دٙزٖ ث٠٢ز أْ ال ٠ؼ١ش ثٔضذجً٘ج إٌٝ أٜ ٚؽٛدٜ أٚ أٜ ػجٌُ صـٛس أٚ أٞ ٔظش٠ز ، 

  .

 

 

 

 

 

فضذس٠ظ ثٌضـٛس ٌٍشذجح ثٌظغ١ش ٠مٕغ ثٌىغ١ش ُِٕٙ أٔٗ دجٌىجد ػذجسر ػٓ ِٕضؼ ِضقشن فٝ ػجٌُ ِؾْٕٛ ، 

 عٕز 50فجٌضغ١ش ٌألعٛأ ثٌزٜ شج٘ذٔجٖ فٟ ثٌــ. ٚأُٔٙ غ١ش ِغؤ١ٌٓ ِٓ أٜ أفذ دً ِغؤ١ٌٓ ػٓ أٔفغُٙ 

.  ثألخ١شر فٟ ثٌّؾضّغ ٘ٛ ثٌٕض١ؾز ثٌّضٛلؼز ِٓ ثٌضٍم١ٓ فٟ فٍغفز ثٌضـٛس 

 

 

 

 

 

 

 

ٔؼُ ، ٠ّىٓ ٌٍّشء أْ ٠ىْٛ ِغ١ق١ج ، ٠ٚؤِٓ دجٌضـٛس ، ٌٚىٓ ِغً ٘زث ثٌّٛلف ػؼ١ف ِٓ ثٌٕجف١ز ٌىضجد١ز 

فٕظش٠ز ثٌضـٛس صمًٍ ِٓ شؤْ ثهلل ثٌخجٌك . فجٌشح ٠غٛع أخز دٛؽٙز ٔظش ثٌضى٠ٛٓ دظفز فشف١ز . ٚثٌؼ١ٍّز 

.  ، ٚصؤدٞ صؼج١ٌّٙج إٌٝ ػٍّج١ٔز ثٌّؾضّغ دشىً وجسعٝ 



 

 

 

 

  (.ثعضخذِش دضظش٠ـ  . (ثٌٍّّىز ثٌّضقذر)فمٛق ثٌـذغ ٚثٌٕشش ٌقشوز ػٍُ ثٌخٍك )

 

 

 


