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مماذا يى القوُلى القوُلعِنعِناذا ي : :ممسسوقينِم ِموقين ننالر الر وح القدس؟س؟وح القد  
 

(Arabic - What does it mean: They were carried along by the Holy Spirit?) 
 

 ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         :حلقة جديدة من سلسلة 

ِ	�ذا َ��ذا َ��ََ�         :وسؤال هذه الحلقة     	ِ
 ؟؟ ا��ُ�س ا��ُ�سوحوح ا�ّ� ا�ّ��ََ� ِ� ِ����َ����َ��ُُ��ََ�: : �ُل�ُل ا�� ا��
              Dr. Ron Rhodes        :يجيبنا على هذا السؤال

      .The Complete Book of Bible Answers              :     فى كتابه
 .مة إلى اللغة العربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من الناشر بالترج

 

ا ا بنّبنّ ر رةِِة بقو بقواكماكمرفنَرفنَذ عذ عإإة ة ععنّنّصص م مافاٍتافاٍترر خُ خُعع نتب نتبا لما لمننَننَألأل" :ات الكلمِههِذ  الثانيِةِهالِتبرسكتب بطرس الرسول  
ييسسوعوعالم الم سيح ومبْل بْلهِِهجيِئجيِئسيح وم قد كنّ كنّ قد ا ما مععاينيناينينع ع ظمظمتهنّنّألأل  ..تههذ ِمذ ِمخَخَأأ  هناآلِب اآلِب اِهللا اِهللان كر كر امامة ومة ومجقبَلقبَلأأذ ذ إإ  داًداًجعلي هِِه عليص ص وكهذا ِم كهذا ِمتٌتٌو نن  

المالمجاأل األدِِدج سنَنَسى هذا هىىو ابنو ابنى هذا هالح الح بيبنَنَأأ  ىى الذ الذبيبا سا سررونَونَ. .  بِه بِهتُتُررححننس مِِم سعنَنَعا هذا الصا هذا الصوتَتَوم ِم ِمقبالًقبالً م ننالس الس مذ كنّذ كنّإإ  اِءاِءما ما مععهىى ف فه  
الجالجببل المل المقدنْنْوِعوِع  ..سسقددنَنَدا الكلمة النّة النّا الكلمببويوية وأأ  ىىهِِهة وثبىى الت التتُتُثبتفعلون تفعلون ح إإ  سناًسناً حنن  انتبانتبههتمإإ  تمليليهها كملى ِسلى ِسإإا ا ا كمرراج مىىنير فنير فاج مم م وع ع ضِِضو
مأألى لى إإ  ..ظلمظلممنني ي نفجرالنّ النّنفجر ههارارو و يطلعيطلعكوكب كوكب الص الص بىىح فح فبقلوبكم قلوبكم  . .ععالمينأأ هذا  هذا المينوأأ  الًالًونكّل كّلن نب نب واِباِب الكتَ الكتَةِِةولي لي سِم ِمتْتْس نتفسير  تفسير ن 
وبطرس . "سسوح القدوح القد الر الرنن ِم ِموقينوقينسس م مونونيسيس القد القد اِهللا اِهللااساسنَنَأأ   تكلم تكلمان بْلان بْلنسنسإإ  شيئِةشيئِةة قط بمة قط بمووبب نُ نُ تأِت تأِت لم لمههنَنَألأل  ..اصاصخَخَ

 ى كاند مىوإلى أ .ةسقد المسفاربهؤالء الذين كتبوا بالوحى اإللهى األ تعلقُ ي تاماًحاًا إيضاعطينَ ي بذلكالرسول
الروحالقد ِدستخْس يمهم.فتلك ن أنّ اآلية تبيه لميكن إلر ٍةاد شَبٍةريل إطالقاً فى النّخّ تدبِةو١. المكتوب أو   

 

 وكلمة مسوقينى أنِّن تعهم كانوا محمولينِة بقوالر وح القدس ليكتبا أوِحوا مىإلي الكاِئف .همنشَ البكرى ان 
مستخداهللاالمجيل كماً فى تس . ولكنم نكتب وهكانوا م حمولينح يفرب وٍةاً بقولطان ِمسنالر سوح القد.لم تكن  

اإلرادشَة البة لريلذينكتب وا الوحاإللِهى هىى  األسل ل أو األصاسف . اهللاالِةرسلمي سماُهللاح لإلر ِةادشَ البِةريلخُ بتد 
 لك بذ اِهللااءبي أنْهوتفو قّ الح كّلطى اُهللاى أعر باألح ولكن.رشَلبِلبِنى ا  التى أعلنهاالِتِهجيل رس تسدنْ ِعوطبضر ميغَ

قّالحالم عطى لهِمم شَر لتوِص اِهللانِنى البيِلهِِ لب.  لقداُهللاأعلن كلم تهاإلن وقام لطاِنهِة اِهللا وسا بقوجيلهبتس ان٢.س   
 

ى اِد الحِدد بالعِةول الثانيسس الرطر بالِةة برسذكور الموقينسة مة اليوناني الكلم أنمالحِظ النوِم 
 ِدد بالعرينشْابع والِعاح السحص األلس الرالمأعفر ذكورة بِسة الم الكلم نفسهىل اح األوح اإلصن ِمرينشْوالِع
 ا استطاع م."لُُلمما نحا نحرنَرنَا فِصا فِصنَنَلملم س سيحيح الر الر تقابَل تقابَلننا أا أههمكنْمكنْ ي ية ولمة ولمفينَفينَ الس الستْتْفَفَطِِطفلما خُفلما خُ" : إذ مكتوبرشَس عاِمالخَ
البحة ارابحالِخأص ِةبرذكورون بذلك األ المصحاح قيةَادفينَ السة بسِببالر اح الِتيى عفتْصالسفينة  كانتْ.ا به 
موقسة وموجهة ومحمولة بالرو .فاِصيح العُلماِثهذا يقي ة ادالروح وتوجيههاقَ الذى س الذينكتب تاِب الِكوا أسفار 

المس وفقَقدلكاِم بالِهشيئِت م .إن ة اِهللاكلما لهاا قوتهلطانهوس .والر وح القددليالً للس كان شَبر الذين قامجيل وا بتس
تحتَِةالكلم م ِهراِف وإشِْهاقبِتر.كم ا كاناُل الح معالب حِةارالذين ب ذلوا جهدهمو هِة بالسفينَمكانتْ ولكن هى  الريح 
المة فى توجيِهتحكمفينِة السِة للنهايولي س البحةار.كذلك  مناألسوا بكتابة قام فار المقدِةسو همشَ بر.  فلقدذلوا كّلب 
جهدهفى الكتابِةم ا  بينمكانالر وحالقد يقس ومبالقي ٣.ل الكاِمالتوجيِه وِةاد   
  

 وقدي أُلسهْل: ائٌل سكان الذين كتب وا األسفارالم قدسة يعلمونأن ا كتابتهمم وحا ِمى بهوأنّ؟ اهللان همُلا تح 
 األولى إلى ِهالِت فى رسولسول بس الر كتبقد ف.مع بنَ نجيب.؟الله جّل جِهاِن سلطَنِما هلطانَسأن ا وه علي اِهللاتمخَ

نثوس األكورصالثاِناح حى العدشَد الثالث عقائالًر : "ألنألنم م نِم ِمن نالنّ النّن اس ياس يعرفُرفُعأم أم وراإل اإلور نسنسان إال روح اإلوح اإلان إال رنسان ان نس
  التى التى.. اِهللا اِهللاننى ِمى ِم الِذ الِذوحوح الر الرالم بْلالم بْل الع العوحوح نأخذ ر نأخذ ر لم لمننحح ونَ ونَ.. اِهللا اِهللاوحوح إال ر إال رددا أحا أحرفهرفهعع ال ي ال يهللاِِهللا ا اورورهكذا أمهكذا أم. . ؟؟الذى فيِهالذى فيِه
نتكلم بهنتكلم بها أيضاً ال بأقوا أيضاً ال بأقوال تعلمها ِحها ِحال تعلمكمكمة إنسة إنسانية بْلة بْلانيبم بم ا يا يعلمعلمههالر الر وحا اوح لقدسسلقد..قارنين قارنين الر الر وحياِتاِتوحيبالر بالر وحياتاتوحي".إن  

                                                
  إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع    ،                           ٢١ – ١٦: ١ رسالة بطرس الرسول الثانية ١
  ٢٨: ٧ سفر صموئيل الثانى ٢
  ١٥: ٢٧ سفر أعمال الرسل ٣
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بولسالر وَلسالذى كتب ِم أكثر ِنن ِفصالع ِدهيِدِد الجأكد أن ةتْكانَ ِهاِت كلمو  نابعوثقة ِمماِهللان و ِهلطاِن وبسست لي
نا وح بإنجيل يِه لتالميِذ يسوعبقول الرب سحو .سالقدوح رال ن ِممنْبِثقةبل  .طأ الخَنوم ِمصعر المي غَبشَرمن ال

   ١."قّقّميع الحميع الح إلى ج إلى جممههددشِِشرر وي ويممههعلمعلم لي لي فيهم فيهم ويكون ويكونممههعع م ماكثٌاكثٌمم  قّقّ الح الحوحوحرر" سوح القد الرنأ
 

  قدقاَلوب وُلولسسالر األولى إلى كورنثوس األِهالِت فى رس صحاح الرشَابع عر :"إنإنكان كان أح أح ددي ي حسِِسحبب  
نفسنفسههنبي نبي اً أواً أور ر وحياوحيا..فلي فلي علمعلمم م ا أكتبا أكتبههإليكم أنّ أنّ إليكم ههوص وص ايايا الرا الربب".ِهالِت وفى رسى األالونيِك األولى إلى تسصى اح الثاِنح

يقوُلكتب  :"ألنكمألنكمإذ تسلمتم نّنّ ِم ِم إذ تسلمتما كلمخَ خَةِِةا كلم بر ِمر ِمبناِهللا اِهللان ..قبلتم قبلتم وهوها ال ككلماس بْلاس بْل أنَ أنَةِِةا ال ككلمكم كم ا هى بالحقيقِةقيقِةا هى بالحككلم ىى الِت الِت.. اِهللا اِهللاةِِة ككلم  
تعمُلمُلتعأي أي ضاً فيكمأ أضاً فيكم نتمنتمالم تْ كانَ."نيننينؤِمؤِم الماتُ كلمولس ب الرولسألنّ.لطان بس نَتْا كانَه ة ِمابعاِهللان م نْثقة ِموتَ.ه ُلِمح 
  ٢.يةر بشٍَةكمِحب والان  إنسن ِمتْس ولي.ِهاِنلط سنا ِملطانه وس اِهللاتمخَ
 

 إنب عغَ النقاِدض يؤِمر المنينو يعداِتنكتاب اس اِهللا أنَ أنالقد يسينالذين بقي ِةادّالر وح القدوا س كتب
  فإنِه علياء وبنَ.سيح المِدي السوِتاع القارئ باله إقنَمهد قص كانمه وأنّ.زي تحن ِمو تخلال ةبعاجيل األراألنَ
 أسفار رو آِخ وهوتىنا الالهوحؤيا ي فبسفر ر.ب كاِذمهاءعد ا أنحاِضو و.اوثوق فيهر مية غَ التاريخيمتهادهشَ
ور ور مم األ األهِِه بهِذ بهِذ لكم لكمددههشْشْ أل ألىىالِكالِك م مسلتُسلتُررأأ  وعوعسسا يا ينَنَأأ": اِت الكلمِه بهِذِهاتِِاحح أصر أِخ اإللهىىح الوتم خَسقد الملكتاِبا
عأأا ا نَنَأأ  ..سساِئاِئن الكنَن الكنَعصل وصل وذرذريةةي  دداواودكَكَ. . دوكَكَوببالص الص ببح المنيرنيرح الم..  والروالروحوحوالع والع رروسوسيقوالن تع اَلاَل يقوالن تع..  ومومنني ي سسممععفلي قْلقْل فليتع اَلاَل تع..  
ومومنني ي عفليأِت فليأِتطشْطشْع  . .ومومنني ي ردرد  فليذْذْأخُأخُفليم م اءاءح ح ياٍةاٍةيم م جشْشْأأ  ىىنِِنألأل  ..اناًاناًجههدلكّل لكّلد م م نني ي سسممعأأ  عقواَلاَلقونب نب وإإ   هذا الكتاِب هذا الكتاِبةِِةوننكان أأ   كانححدد  
ييزيدزيدعلى ه ذاذا على ه  ييزيداُهللا اُهللازيد علي هِِه عليالض الض ررباِتاِتبالم الم كتوبإإوو  .. هذا الكتاِب هذا الكتاِبىى ف فةةكتوبننكان أأ   كانححددي ي حِم ِمفُفُذِِذح نهِِه هِذ هِذ كتاِب كتاِبقواِلقواِلأأ  نالنب ِة النبِةوو  
ييحاُهللا اُهللافُفُذِِذح نصيب نصيب هِم ِمه نفرفر ِس ِسن  الحالحيوِم وِماِةاِةي ننالم ةِِةدينَدينَ المالم الم قدقدسوِم وِمةِِةس ن٣." هذا الكتاب هذا الكتابىى ف ف المكتوِب المكتوِبن   
 

م كْ الحاء أثنَىوِدهيشَعِب ال للِةياِعم الجِةاد اإلبن التقارير عح وأصلِةى األِد أقوأن نجد ديِث الحفى التاريخ 
 ا لهسلي ٍةعِش ببطريقٍة اِده واالضِطة التعذيِباررقوا موا وذاراص ع الذين.مه أنفسهودا اليه هى التى كتبازىالنّ
اس .ثيلمعلى  وبالِقيعلى ذلك نحكم الذينكتب وا العهديِدِد الجم ةنَنذ ألفى س .إنب  المكتوبهِدالعيِدِد الجلي س برض 

 ِمناٍلخيأو و هو مولكنّ.اطيرأس هباألح ع ى وقاِئروأحشَاثٌد اهدها وسجا شُلههودع ف .انييوحنا الروُلسستهُل ي 
رسِهقوِل األولى بالته :"الذى كانِم ِمالذى كان ننالب الب دالِذ الِذءِِءد ى سعنَعنَمِِمى ساهالِذ الِذاه ى رأينَأينَى راهى شَى شَ الِذ الِذاهاهاهدناهول ولدناه ممستهستهأي ا ِما ِمينَينَدِِد أيننجه ةِِة جهكلم ةِِة كلم  
الحالحياِةاِةي..فإن فإن الح الح يياة أظهرتْتْاة أظهروقد وقد ر ا ونشْا ونشْأينَأينَ رههدخْخْ ون وندبركمبركمبالح بالح ياِةاِةياألبدي نْنْ ِع ِعتْتْ التى كانَ التى كانَةِِة األبديدوأظْ وأظْ اآلِب اآلِبد هرالِذ الِذ..اا لنَ لنَتْتْهر ى رأينَأينَى راهاه  
وسعنَعنَمِِموساهبركُبركُخْخْ نُ نُاهمهِِه ب بم..لكى لكى يكون يكون لكم لكم أي ضاً شَضاً شَ أيركة مركة معوو  ..اانَنَعنكتبنكتبإليكم إليكم ه ه ذا لكىذا لكىيكون يكون فر فر حكم٤."الًالً كاِم كاِمحكم    

 

  كمكم ونفوِس ونفوِس على قلوبكم على قلوبكمهِِه هِذ هِذىىاتاتوا كلموا كلمععفضفض": ب الرر قاَلشَى عاِدالحاح ح القديم باألصِدهبالع ِةفر التثنيبِسو 
وارواربطوهبطوها عالمأأة على ة على ا عالمييديكمديكمولتكن ولتكن ع ع صاِئاِئصببب ب ييننع ع ييونكموعِلوعِل  ..ونكممموهأأا ا وهوالدكالدكوممم تكِلتكِل ممينمينبه به ا حينتجِل تجِلا حين سسونىى ف فونب ب يوِتوِتيكمكم..  

وحينوحينتم شُشُ تمونالطريق الطريقىى ف فون ..وحين وحين تنام تنام ونون..وحين وحين تقوم تقوم ونون..  واكتبواكتبهأأ  مما على قواِئا على قواِئهببواِباِبوب ب يتِِتيكأأ وعلى  وعلى كببووابكو ."ابكلقدج اء 
بسفر العبرين األانيصحابعاح الربالع ِدهديِد الجع نالقول هذا  اِهللاِة كلم :"ألنألنكلم ة اِهللاة اِهللا كلمحي حي ة وفعة وفعالة وأمالة وأمضى ِمى ِمضنكّل كّلن   

سسيِذ ِذفٍٍفي ى حى حدديوخَ وخَ..نني ارقة إلى مارقة إلى مفرفرق النفس والرق النفس والروح والماخاخخَخَل والِمل والِمفاِصفاِصوح والم..وم وم مميزة ألفكار القلِبزة ألفكار القلِبيوني هِِهاِتاِت وني".إن  اِهللا كالم 
ليسم جرداٍت كلمنطقُ يكوسيلٍةا اُهللا به للتع بير عنأفكار م عهى قاِد بْل.نةي ة بذاِترقلبييرا على تغْه ان  اإلنس
سيح  الميد الس أن.س أفس مؤِمِنى إلىِهالِت فى رسولس الرولس ب قاَل. أفكارِهحيح وتص.رِهاسديل م وتع.ِهِددِيتجو

بأحة الكنيس وأسلمنفس ها ألجله.لكى يقد سها مطهراً إيسِلا بغَاهاِء الم٥.ِة بالكلم     
 

 ِكتابك المقدس أجل ن ِمأشكرك: ماوىا السانَأب: الِة الصلكتى فى  مِعتشترككى  وكعأد: عزيزى القارئ 
و ِسفهلرجِلراج ى لسبيِلى ونور. أحفظهال أخْ فى قلبى كى ى ى ثبتِن.طئ إليكرب أل فيككونف .راًثِم موِنبدال أقِدك ر 
أفعَلأن ئاً شي. سوعم يالِتى فى اسص فعاِثقاً فى.أرو و ِدعكي ا مقلتَن  :منقبْل يال أخْ إلى رجارجاً خَه. 
 

 : إن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
  ٢٦ & ١٧: ١٤إنجيل يوحنا  ١
  ١٣: ٢ى الونيكتس رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى ،        ٣٧: ١٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٢
  ١٩ – ١٨: ٢٢رؤيا يوحنا الالهوتى  ٣
   ٤ – ١: ١ولى  الرسول األيوحنارسالة  ٤
   ٢٦-٢٥: ٥ أفسس رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى   ،  ١٢: ٤،   الرسالة إلى العبرانيين    ٢٠ – ١٨: ١١ نيةفر التثس ٥

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

