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 يوجأِدلا لدينَد ة وبراهينإلثباِت و استقينَ.وِد اِهللاج ِمااه الكتاِبن س المقد.وي وجأخْد ى غَريرةاهنِطقيم . 
كَوإن الالان هوتيواِفون ال يقهمأِدل استخد ةامكتاِبارج اِل خَ ِمنس المولِك.قد على أى نح ال نبداألخير ة أ بتلك

هلفاِئا ِلنوردِةد.هخَا ِفى ونلخِّص سةَِمب اهينر:  
 

 أوالًالًأو::    ببررهِمه ِمان انننَنَ الخليقِة  الخليقِة نفِسها وأصِل الكَا وأصِل الكَفِسهووذِل....ننو كالب رهانعلى أنّعتِم ي دهال ي ببس دوجد بونبسم . 
وال أثرد ؤِثونر م. جووالكَود نوه وبِلة  نتيجبسم. ومِفى ن ببتَسو كَوِد الجون يأن جبأع يكون ِمظم الكَن نو 

ل  األو قبَلسفلي. بب بال س الِذىُل األوب السبو هالله جّل جواُهللا . اُهللاون هووِد الكَج و ِفىببس تَى الِذكوذِل. فِسهنَ
اِتوكَ .ٌلأوب الرالِةسإلى العب رانيِف يقوُلين ى األصب ِثاح الثاِلحالعابعِددالر  :"ألنألنكّل ب كّل ب يتٍٍتيي بنيِهبنيِه يإنس إنس انا  انامولِك ولِك..م نن  
بالكلِّ الكلِّاِنىاِنىب ه ه و١." اُهللا اُهللاو   
 

 دوالتَصميم المعق. عينةة ماي غَقُحِقر ي كّل أمأنوذِلك البرهان يعتِمد على  ....ىىقِِقنِطنِط الم المانانههررالبالب    ::ثانياًثانياً 
 فأول .الم الرني بلقاة مةاعا سنَدجا ونَ أنّنفرضِلو. ِهاِئر ون معين ِمضروِد غَجلى واِضحاً عا دليالَ و لنَمقدِّن يلكوِل
مخْطا يراِلنَ على با هأنّو هِم ال ب دنو صخْ شَوِدجنَ صِتع لكاعة الس. فتصميمها المعقدحِت يمو جهود .واِضوحأن  
 ميمالتص كبيه بذِلشَ .ةاع سكونت ِلا بنفِسهاه نفس وتكونمعجتتِل زِف تقا أنه ذاِتن ِمر ال تقِدِةلساعنة ِلوكَ المطعالِق

حكمالمالم ِلتقن فال .نلكوِم ب دنو وِدجم صم ِممنو ذِل اِئِهركالم ممالِذىص و ضعالتص ميمونفطط خَ ثم ذ ه٢. اُهللاو 
 

 ِةطرة بالِفادع  لديِهرىشَبن اِئوذِلك البرهان يعتِمد على أن كّل كَ ....ودودجج الو الوةِِةبيعبيع بط بطقُقُلِّلِّتعتع الم المانانههالبرالبر:  :  ثاًثاًثاِلثاِل 
بالغَأى ِف.ِةريز كرة عنو اِئ الكَوِدجظم ن األعالكَكلى الم.وال ب أن ذِلد اِمن الكَاِئ الكَكل هذِل الِذىو عرز كر  الِفك

 اكهرإدو هم وفهاطهاستنب نمِك يىالِذ  بْل. اهللاوِدج ومد عر تَصونمِكال ي ف.اهو وال ِس اُهللاوه و.رىشَن باِئكَ كلِّ ىِف
هوو جاِئ الكَودوبنَ .ظمن األععلي ِهاءال ب أن داُهللا يكون م وداًوج. وهِسو رو كلِّوِدج م ا هوم وج٣.ود   
 

 رابعاًابعاًر  :  :رالبرالبههانانالم الم ععنوىنوىأو أو األد بب األدىِه  ....ىيلد شَرىكّل كَاِئن ب على أن عتِمدي انرهالب بالفطرة وذِلك أى
وس  النّامودجفو .ه نفس اُهللاوا ههردص مد أن ال ب.اسة؟ الحلك أتتْ ِتن أيمن ِف.ىبام األداسة اإللتزح. بالغَريزِة

 ولس بقوُلي .ةوس والشَريعلنّام ِلِطىعمال ودج وتطلب ي.أعماِقنَا ل ِفىاِئ بالفضطرى الِفسك والتم.النَاِخ دالِقىاألخْ
الرِفىوُلس إلى ِهالِت رسىِنؤِم مر ومية اإلصاح الثاِنىح: "إنإنالذين الذين لي لي سنْنْ ِع ِعسددههمالشّ الشّم ريعةةريع..متى فعلوا بالطبيع ةِِة متى فعلوا بالطبيعم ا ا  م
ههوالشّ الشّ ِفى ِفىو ريعفهؤ فهؤ..ةةريع الء إذ ليالء إذ ليسسله له مالشّ الشّم ريعريعة هة همشَ شَم ريعألنفِس ألنفِسةةريع همهم..الذين الذين ي ي ظهرظهرونونع ع ملََلمالشّريع ة مكتوباً ِفىة مكتوباً ِفى الشّريعقلوبهم قلوبهم ..  
   ٤."ةةججحتَحتَ م مة أوة أوشتكيشتكي م مااههينَينَا با ب فيم فيمممههارار وأفكَ وأفكَممههميرميرضاً ضضاً ضداً أيداً أياِهاِهشَشَ
 

ة يزمم ةصيخْ شَان لهوذِلك البرهان يعتِمد على أن كّل إنس ....ىىررشَشَس البس البرتبط بأصل الجنْرتبط بأصل الجنْرهان يرهان يبب:  :  ساًساًاِماِمخَخَ 
عقالً وإحسة ال تأِتىشّخْوال .ةاساً وإرادِمصي نع ةخْم شَدذِلِل .صيكو جبو جودم نه وم صِلد ةخْلشَرصي .دليُلو 

وخْ الشّوِدجة هصياهللاو الم وودج.ِس إن التكوينفر باألص اح األولحم ٌلسالكِلِههِذ  فيهج اُهللا اُهللاوقاَلوقاَل" :اتم نَع ُل نَعُلمم 
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  ععاستماستم                             ،              ٤: ٣ الرسالة إلى العبرانيين ١
  ٣٣: ١١ رسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى رومية ٢
  ٦: ١١ الرسالة إلى العبرانيين ٣
  ١٥ – ١٤: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى رومية ٤
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اإلنساإلنسعلى ص انعلى ص انورشَشَا كَا كَِتنَِتنَوربفيتسل فيتسل..ااهنَهنَب طونطونعلى س مِكمِك على سالب الب ححر وعلى طير وعلى طيمر السماءاءر الس..وعلى الب وعلى الب همماِئاِئه..وعلى كلِّ األر ض ض  وعلى كلِّ األر
نثى نثى ذكَراً وأذكَراً وأ. .  خلقه خلقهورِة اِهللاورِة اِهللا على ص على ص..ِتِهِتِهورور على ص على صانان اإلنس اإلنسفخلقَ اُهللافخلقَ اُهللا. . ضضب على األرب على األر تد تدالِتىالِتى. . اِتاِتباببابميع الدميع الدى جى جوعلوعل
خلقهخلقهمتْانَكَ. "موج ظرة نَه]Calvin, John (1509-1564)[ اإلصالِحىتج اه بران كِلهأنّ اِهللاِةم هه ف .ألفضُل اولقد 
   ١.ةوسطم منين بعو الكَ ِفى اِهللاوِدجلة وى أِدر ي. القلِبديِد على تجْلصح يلم  الِذىصخْ الشَإن: قاَل

 

 إنع يناإليم ان وحدالِتى ا ه تِهىلِّ بكىرو ضِتالٍءوح وج لكالب ة ثابتة ِل كأِدل.اهينرِفى  اِهللاوِدوجض ِء و
ما جتاِب بالِكاءس المقد.خْالشَ  إنالِذى صنِك يرو جاِهللاود ال ي كَرفُع فَيو َلصغَ اَهللا إلى أن يم رووٍدج.فلو ألتَ سه 
ة رقد  لهصبح ليرفِةعلم والم الِع كِلىيكون  أنتطلبي ءرالم  ألن.عن الرد زج ع.؟وٍدوجر مي غَ اَهللاأن  عرفتَفَيكَ
  أنِدلِح إلى المحدثتَإذا تَ ةهمماسية ا نقطة أسهإنّ.  إلهدوج ال يه أنّرأٍة ج ِفىحكملي رفتهع ومهلم ِعمِدستخْة ليانيإمكَو

تسألهع ليل الِذن الدستِنى يدنّأل .ِه عليهه ونفس غَ هيرأنٍّدتأِك م هال ي وجدإله  .إنُل بِه ما يتقوم جدرع٢.اء إد    
 

 بعضلِح المديننِك يرونو جاِهللاود شكلٍة أخْ لمٍةالقيي عنْ ِمانوناألن اهوِدهبقي وندقيم مه.  إنداودالنّبى  
ستهلُّي مزموروالخَثَ الثاِله يسمِهبهِذ نالعب قاَلقاَل" :ِةارالج قلبِه قلبِه ِفى ِفىلُُلاِهاِه الج   ليليسسإله إله ..دفس دفس وا ووا وِجسرِجسروا روا رججاسةةاس..لي لي سسم م نن  

ل صمعيل صمعِم ِم اُهللا اُهللا..الحاًالحاًي ننمالس مأشْ أشْاِءاِء الس رفَ على بِنىفَ على بِنىرالب ررشَشَ الب..  ليلينظرِم ِم هْل هْلنظر نكلكل. ؟ اِهللا اِهللابِِبم طاِلم طاِل فاِه فاِهنههممقد قد ارتد ارتد وا موا معاً فسعاً فسدوا وا د
 ىالِقع أخْرشَ ِلودج فال ووداًجو مس لياهللاا  طالمه أنّوج هوع الممقهِطنْ م إن."دداِحاِح وال و وال ومل صالحاً ليسمل صالحاً ليسيعيع  نن م مسسييلل

ى الِق األخْعرشَم إذا وِجد الولكن .اءا شَيفماد كَ الفسةسارم مِءرلمِل  يمِكن ثم ِمن.اسبيح لهام أمانإلنس افَليِق
جتْوبطاع تهوالع ل بشَمىوبالتاِل. ِتِهريعحيس باسالم رءي وماً متكَا ارا على مبِمه نتم ٍد وِعرص٣.اني   

 

 تملي قدالع ككجِم بنديلِح المن ِع ينفَحينلونع اً صتَعلنْإذا أبيله محقيقة و اهللاوِدج  .وب ضلعِحديالمن 
 .اطٌلاء بع إدك ذِلن ولِك. اهللاوِدجم ودالم دليٌل على ع الع ِفىرنتِش الم الشّر إن:هم بقوِلهماِن إيممدع بب سونليعِل
 وا ه م:افنَر تع الِتىة اِهللام كِلBarometerا نَي لد يكن لمإذاالم  الع ِفىمُلع ي الشّر أناكرا إدننَمِك ال يقيقِة الحفِفى

ألنّ. ؟الشّرهبد ون مرجع دقيق يبينِة ماهيف  الشّرا ننَمِكال يكمالحعلى أم ن أنّر مه شَعيرر أنّ آخَر وعلى أمخَه ير .
وسشْيبهالنَ حا هؤالء الذينٍةفينَ بسو سحيطط الم .وياولوحنتح اإلتديد اه الشَجماِلىبد وصلٍةون بتعينه على ذِلم ك 

 .جنوبالال أو شمال ييزتم نكمِك ال يوصلة بوأم نج كٍَدرِشون دليٍل مفبد. ومي والغُِبة بالسحلبد ماؤهمم سعِتٍل م ليِفى
   ٤.ر شَوا همو ريخَ وا ه منيب ييز التمنكمِك ي السقد الماب الكتَو وه اِهللاون كتاب بدوبالتاِلى

 

  ِمنَعلماِبتَ الِكنالم قداَهللاس أن س محبالشّر  .وأعطى اإلنسانح رية االختيار بيِفن ل الخَعياِبكَ ارِتر أو 
  بْل.نير أمني بارختياال على  لهرةَقد وال ةادبال إر  اآلِلى الِذىاناإلنسبى عا يدلق م خَِهاِن إمكَ ِفى اُهللاكان .رالشّ

يعلىسير م ا تبرمِلج ِهمِلع. اُهللاخَلقَ لقد  شَراً آدبميينبح ٍةريطلقٍة موإر لةاِمٍة كَادوقد على إختةر يار ما ياَهللاِضىر  
أوم ا ال يق.ضيهر دة على ارختيأو الخَار الشّر ري.إن آد موح اءاختو ارا الشّرِمال أكَ  حينالشّن جِةررحة المم. 
 ُلاميتعا سماّ موي و.متفشِّى ال الشّربب سو هك ذِل.ةريراٍت ِشار إلختيرةَ الحةَادر اإلمِدستخْ يرىشَ البسر الجنْاستمو

 .ِه قوِتن ِميرر الشِّدرجة لي آٍت ثانيسيح الم إن.طاءخْ األ اُهللاححئٍذ يصوحينَ ترب يقِة الدينونَمو ي إن. الشّرع ماُهللا
  ِفىمهقتَ ِثواعضي لم لذين اوهؤالء .ةاي النّهُل ِفىدود العس يفَو س.دس بالجما فعَلاباً عسٍد ِحاِح و كلُِّطىعيسو

خَسيح ِلالمالِصهم.س فَويفه موقتون كَ.اه ي فَيتعاُهللاُلام م علِةشِك مالشّر .تع الً حاالًام٥.اِسماً فع 
 

 ك األخبار السارة بِكتاب أشْكُرك ِمن أجِل..اوىا السمانَ أب: الصالِةِتلك ِعى ِفى مترك تشْكَى أدعوك أِخى  
قدأشك.سالم ألنك م كِعرِدكعِنى. ى كَوو تقودِنى طوَلترة.ريق الطِشدة وقوِنى ِحكمبألشْ. ه هدم ييتُ ِلا حمِل ع

نعمِتك.سف إذ فدم الميتِنى بالدال أهِلك ياة. وِك على الصليِب لكَىبتِنى حهووة أبمع ادي ينالِتى. لمفديص ِفى أرفع 
وعسم ياراستِكالً.  فاِدينَا البمعِدكاِدق على وقلتَ الص نا مي  :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى.  
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  John Calvin   ،٢٧ – ٢٦: ١ سفر التكوين ١
  ٢٥: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى رومية ٢
  ٣ – ١: ١٤ سفر المزامير ٣
  ١٨ – ١٧: ٢ رسالة بطرس الرسول الثانية ٤
  ١٠: ٥وس   رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤِمِنى كورنث  ،   ١٢: ٢٢الهوتى   سفر رؤيا يوحنا ال٥
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