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اذا نفسبماذا نفسبمرراإليم أن اإليم أن بد انبد انون أعون أعمال ال مممي؟؟تٌتٌي  
 

(Arabic – What does “Faith without work is dead” mean?) 
 

  ىعِن أقنَوابى وجَيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 
 ؟؟ميتٌميتٌون أعمال ون أعمال بماذا نفسر أن اإليمان بدبماذا نفسر أن اإليمان بد         : وسؤال هذه الحلقة     
                Dr. Ron Rhodes          :يجيبنا على هذا السؤال

      The Complete Book of Bible Answers                               : فى كتابه
 

 لقدج اءالِة برسي عقوباألص ى ذِلالثاِناح حالنّك الِكص تابى :ما المنفعإ ىوِتخْإا ة يأ  قاَلنحإ :دنإ  لهاناًيم 
 فقاَل .ىوِم اليلقوِتن ِليعتازن ومانيير عتٌخْأ وخٌأ ان كَنإ .؟هصخِل ينأ انيم اإلرقِد يهْل .؟اٌلمعأ  لهس لينولِك
لهأا محدكم:ام ضيا واشْئالم استدِفا بسبولِك.اع نلم تع طوهما حاِتاجالج ِدسفم ا المذا اإلذا اإلهكَهكَ" .؟ةنفعيميمانأأ  انيإإ  ضاًضاًينن  
لملميكن يكن له أأ   لهععماٌلاٌلمم م يلِكلِك  ..هِِه ذاِت ذاِتىى ِف ِفتٌتٌينتَتَنْنْأأ  ::لٌٌل قاِئ قاِئ يقوُل يقوُلنلك إإ   لكيميمانأأ  ىىا ِلا ِلنَنَأأ و وانععمإإ  ىىأرِنأرِن  ..اٌلاٌلميمانَانَيمككبد أأون ون  بدععماِلاِلمكاانَنَأأ و و..ك  
 ١."ونونررعِِع ويقشَ ويقشَنوننونؤِمؤِم ي ياطيناطينييوالشّوالشّ  .. تفعُل تفعُلناًناًسسحح  ..دداِحاِح اهللا و اهللا وننأأ  نن تؤِم تؤِمتَتَنْنْأأ  ..ىىاِناِنيميمإإ  ىىاِلاِلممععأأ ب بريكريكأأ
 

 وجاء الِةبرسي عقوباألص اح الثاِنحى بالعِددشْس والِعاِد السريننّنّألأل":  قولههكَ كَه مأأا ا مننالج الج سسددبد بد ون روح وح ون ر
ممياإلاإلذا ذا  هكَ هكَ..تتييميمانأأ  انيضاًضاًيبد أأون ون  بدععممال مال ميتٍٍتي" .شَولقد حر َMartin Luther ذِلإ": ِه بقوِلكناألص حى ِم الثاِناحن 

الِةرسي عِلعقوبال ي أن الخَم الصباألع بْل. المبالح خْ شَ إذا قاَلرىصإ: ا منالتب ريرفقط باإليم انان واإليم .
ى ص الِذخْ الشّاِةيى حة ِفحاِل صاالًم يثِمر أع الذىو هىان الحقيِقإن اإليم: ربير أخَعتوب. ك اإليمان يعتبر ادعاءفذِل
الص على الخَصَلح". إني عقوبقد  كتبرس التهإلى الي هود الذيناص بحوا مسيحيين .استهّلفقد رس بِتالته لك 
المقدِةم :"يعقوبع باِهللاد والر بي سوعسيح الم.ي ىِدهالس ىلى االثنَإ المشَ عر طاًسبات الشتى ِف الذين". هؤالء إن 

مهضعب كَان سلكال يالسلوك سيِح المكَ بْل.ى انانهإيم م جركَد هتفو٢. بِهالم ي 
 

 لك ِتالجِع "ات الشتى ِف الذينطاًسب رشَ عىاالثنَ" ن ِم الذيننينؤِم إلى المِهالِت رسن ِمعقوب يد قصانكَ 
الةالح.وتب صيرهمبالفرق ب ينان الحقيِق اإليمىواإليم ان المزفي .ويوضحله مأن اإليم الحقيِقان فُ بِثىرعي ارِهم .

واإليمالِذان ى هغَو يررِئ مىيكون الدليُل له رِئ المىميعحاِض الوِللج  .بير آخَوبتعر :إناألع مال الحى ة ِهنَس
البرهعلى والدليُلان أن إيم خْ شَانا ص محاٌلىفع م تواجد .ِمونِضا الوح أنب عضه ؤالء اليهقوا  اعتنَود الذين
المسيحية أظهوارلآلخَرين  اناًإيموكَ. .زيفاً مان االعتررِه على فخْاضبذِلِباِذ الكَم ك اإليمان المز٣.في  
 

 إنم جردإع انالن اإلنس عاِنِه ِه نفِسنأنّبِلس هؤِم مى ال يكِفن .ألن ِثم اُل الِتى ِهىماألعان رالِتى  اإليم ِهى
. رثِم مري غَانا كَة طالم بال قيمانل إيماِم العري غَانواإليم. ىص الحقيِقِلاان الخَ اإليموِدج على و الدليَلقيمت
. قاِت األون ِمى وقٍت ِفاةيا الح فيهب تد أنٍةداِم هثٍة جن ِم نتوقعامبر.  فيِهاةَي ال ح ألنتٌي م إيمانه بأنّفُوصيو

 وال ى القلِب ِففقانال خَ أى. ِةويي إلى الح تشيرٍةالم عيةا أه علي تظهرولم اكرا بال حهاِل على حتْ بقي لونولِك
ا هرسيفة تخْزات الماءع االدإن. تيما ِله أنّثِة الجلك على ِتحكما نَنَ فإنّ.ورع شُاس أوس إلحراِدو بن عنبُئ يءىشَ

     ٤.هر ثم لهسح القدووالر .س القدوح الر فيِهسكن يى الحقيِقنؤِمالم  أنال شكف. ةغَاِم الداهينرلة والباألِد
 

 لقدقد مي ِفعقوب التِهى رسإبر كَ اِهللا خليَلاهيم مثل حينكتب باألص اح الثاِنحى العددشْى والِعاِد الحرين 
 رر تباهيمإبر  أنك بذِلعقوب يد يقصلم ."؟؟ذبحذبح على الم على المههنَنَ اب ابحقَحقَسسإإ  ممذ قدذ قدإإال ال ممععا باألا باألونَونَببأأ  إبراهيمإبراهيم  ررررتبتب ي يألمألم": الًقاِئ
أماِهللاام  بأعِهاِلمولي سهاِن بإيم .ألني بذِلعقوب ك المثل ال يتحثُدع نير التبر أمبْل.  اِهللاامباألح راناًى ليهرِطى بع 

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع،                                ١٩ – ١٤: ٢ رسالة يعقوب ١
 ١٦ – ١٥: ٢ رسالة يعقوب ٢
  ١٦: ٥ إنجيل متى ٣
  ٢٢: ٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية ٤

http://ronrhodes.org/RonRhodes.html
http://www.educ.msu.edu/homepages/laurence/reformation/Luther/Luther.htm
http://www.thegrace.com/audio/index.htm


 2 

اس  النّامان أم اإليمارا إظهنَم يلزه أنّبين يوهف .الةسذكور بالر المديِثرى الحج من ِمحاِض وك وذِل.اسلنِّل
باألعو. الملقدب كتب العد الثاِمدشَن عمات الكِلِه هِذر :"لكنتَتَنْنْأأ  لٌٌلقاِئقاِئ   يقوُل يقوُللكنلك إإ   لكيميمانأأ  ىى ِل ِلاانَنَأأوو  انععمإإ  ىىأرِنأرِن  ..اٌلاٌلميميمانكانك  

بدأأون ون بدععماِلاِلمكأأا ا نَنَأأ و وكريكأأ ب بريكععمإإ  ىىاِلاِلميمىىاِناِنيم".ي ى بذِلِنعأنّك هي جبأن يكون ا شَاننَ إيمئاًيم رِماًئي اآلخَن باألرين عال م
ى  ِفعقوب يظ أن نالِح.َ"ونونررعِِع ويقشَ ويقشَنوننونؤِمؤِم ي ياطيناطينييوالشّوالشّ  .. تفعُل تفعُلسناًسناًحح  ..دداِحاِح و و اَهللا اَهللاننأأ  نن تؤِم تؤِمتَتَنْنْأأ" : يقوُلثم. دهى تشْلِتا

اح الثاِنى ِهالِترسحباألصقد و ضحأن إب راهيمتب ررأم اِهللاام باإليم ان وليسباألع إذ قاَل.الم بالع ِث الثاِلِدد 
 إبراهيم ن ععقوب يا تكلممدنِْع .."" اِهللا اِهللاليَلليَل خَ خَىىعِِعا ودا ود بر بر له لهببسِِس فح فح باِهللا باِهللاإبراهيمإبراهيم  نن فآم فآملُُل القاِئ القاِئ الكتاب الكتابوتموتم": رينشْوالِع

 بتقديم كار إلى ذِل أشَوقد. اس النّاهر ي أنناًمِك مانكَى الِذ وملهى عمل الِذن الع ع يتكلمانال كَم باألعرر تبهأنّ
اهيمرإبِهِن البحقَ اسعلى الم ح ذببالعدديشْوالِع ىاِدن الحشِْعى وال والثاِنرين١.رين  

 

 لقدتكلم ي عقوبع ن تبانرير اإلنس أماس النّاملي روه.أم ا بولسالر وُلسفقد تكلم ع ن تبرير اإلنسان أمام 
  اجراجر الفَ الفَرررربب ي يىى بالِذ بالِذننؤِمؤِم ي ينن ولِك ولِكمُلمُلعع ال ي ال يىىا الِذا الِذممأأوو":  يقوُلكتبابع اح الرحة األصوميى رِنؤِم إلى مِهالِتفبرس. اهللا
فايمفايمانهانهي ي ححسسببله له بر اا بر" .ِهالِتوبرسإلى تيطس األص ثاح الثاِلح أأال بال ب":  يقوُلكتبععمىىال ِفال ِفمبر بر ع لنَلنَمِِم عاها نَا نَاهححنبْل بْلن   
بمبمقتضقتضى رى رحلل خَ خَهِِهمِتمِتحصىى الثاِن الثاِنسل الميالِدسل الميالِدا بغُا بغُنَنَصوتج ديِدديِد وتجالر الر وح القدسسوح القد" .ِهالِتوبرسِنؤِم إلى مى أفسساألص ىاح الثاِنح 

أل":  يقوُلكتببالنِّنكم عِةمخلّ مصباإلون ِلان وذيمكلي ِمس نكم. هوع ة اهللاطي. ليِمس أ نعكَ.اٍلم ال يفتِخيأ رحد" .
وبالرالِةسإلى العب رانيين يضكاِت عبِملةأمِث ه نالع ِدهالقديم ألب باإلباإل": الًقاِئان طال اإليميميمان قدان قدممه ِهللا ِهللاابيُلابيُل ه ذبيح ة ة  ذبيح

 ال  ال ىىكَكَ ِل ِلخنوخُخنوخُأأ  لََلان نِقان نِقيميمباإلباإل. . ددعع ب ب يتكلم يتكلماتَاتَ م مننإإ و وبِهبِهوو  ..ههابينَابينَقرقر ِل ِل اُهللا اُهللاهدهدذ شَذ شَإإ  ارار ب بههنّنّأأ   له لههدهد شُ شُفبِهفبِه  .. قايين قاييننن ِم ِملََلفضفضأأ
ييررى الموتَتَى الموولم ولم ي ي وجوجددالن اَهللا اَهللا الن نقله شُ شُهِِه نقِل نقِلذ قبلََذ قبلََ إ إ.. نقله هدهدله نّّنّّأأ ب ب لهههقد أأ   قدررضضىباإلباإل. .  اَهللا اَهللاىيميمان نوحان نوح  لما أوِحا أوِحلمىإإ  ىليهِِهليع ع نأأ  نمور ور م
لملمتر تر ب ب ععدخَخَ ِل ِلى فلكاًى فلكاً فبنَ فبنَافَافَ خَ خَ..دالص بفبِه فبِه..هِِهيِتيِتالص ب د د انانالع الع المالموصار وصار و ِل ِلارثاًارثاً و لبرىى الِذ الِذلبرح ح سسباإل اإلب يمباإلباإل. . انانيميمان ان يماهيمرإباهيمرإبلم ا ا  لم
دعِِعدىأأ  ىطاعأأ  طاعنني خْخْ يررجكَ كَىىمكان الِذمكان الِذلى اللى الإإ  ج انأأ   عتيداً عتيداًاننني أخُأخُ يذهذهمير فخَ فخَاثاًاثاً مير ررجج..و و ههووال ي ال ي علمأأ الى  الى علميينني ٢."ىىأِتأِت ي  
 

 وقداءُل نتس :قُ نوِففَكيبي نتعليم ب ولسوتعليم ي ا . ؟عقوبمن بأسلوبِهكلُّ ِمنهيومفهالم حوضي .ينَفبا م
رِكيزب على  ولسذورجأنّرير  التبها ان ب باإليممِم اُهللاَلِمع ناريرنَ أجل تب.رِك يزي ِث على عقوبارمرير التب أى 

األعماِلال الصة كَحىي را النّاهاس .فبولسالر وُلس ِهالِتبرسِنؤِم إلى مى أفسس األصىاح الثاِنحأنّ علم بالنِّبالنِّ هععمةِِةم  
خلصا باإليمان وذِلا باإليمان وذِلنَنَخلصككلي لي سا ا نّنّ ِم ِمسههووع ع طية اِهللاة اِهللاطي..  ليليسِم ِمس نأأ  نععمال كَال كَميال يفتِخال يفتِخيرأأ  رححدد .ثماستطر دبالع ى يقوُل التاِلِدد :

 ولس بوكتب.. “اا فيه فيهسلكسلك نَ نَىىكَكَا ِلا ِلههددععأأ ف ف اُهللا اُهللاقَقَبب س سة قدة قدححاِلاِلال صال صممععوع ألوع ألسسسيح يسيح ي الم المىى ِف ِفخلوقينخلوقين م مملهمله ع عننححا نَا نَنَنَنّنّألأل”
الرِف وُلسى مقدِةمِهالِت رسِنؤِم األولى إلى منَنَ":  يقوُلىالونيِكى تسشكرحين ِم حين ِم كّل كّل اَهللا اَهللاشكر ننجه ةِِة جهج ج ميعكمذاِك ذاِكميعكم رينإإ  رينيياكماكم  
  ٣."اابينَبينَأأ و و اِهللا اِهللاامامممأأسيح سيح  الم الموعوعسسا يا ينَنَبب ر ركمكماِئاِئجج ر رررببوصوص  كمكمتِِتحبحب م مببععوتَوتَ  كمكماِناِنيميمإإ  مَلمَلعع بال انقطاع  بال انقطاع رينرينتذِكتذِكمم  اانَنَاِتاِت صلو صلوىىفِِف
 

  بأىنفرداً مان اإليمفُال يِقو .ر بال ثمقيماً عان إذا كَاًسيحي مناًا إيم ال يكونان اإليم أنركا ندنَ هنِم 
بْل.الح يكون  قترناًمبالع حاِلمل الص اًتآزرمم عه.والم حبة ال تكونم حبقةاِدة ص. إنلم  ظهريؤِم الماًنفس ن 
رالب ةاضيال وِبتعتضِةحي اآلخَبيل فى سرين ودانتظار ِلن قابلم.والر جاءإن لم  ى قلِبِف ْئنِشيؤِم المن صراًب 

بنَف. اتاًوثباءِهاِت حيالر ِةوحييكون م ا نَنَ فليت.راًِذتعالص ِل بإخْمُلعىيقو انَانإيم.ونتع ِمب أجل اآلخَن ِفرين انَحبِتى م. 
ونصغَ بريرمتذم رين تحققُوبهذا ير ى  ِف يقين بكلِّونثقُ .انَؤاجمِداعيوالر بشَ المجونَ.النَ ِةع خاِضاحي عين وح لر
 ٤.انَسبيِل ِلاًا ونورنَِلج ألراجاًرِسا اه إيينِذتِخ م.الة الفعِة الحي اِهللاِةم بكِلدِشسترونَ. ان فينَاِك الساِهللا

 

ى  الِذجيب العكب أجل حأشكرك ِمن.. اوىما السانَأب: الِة الصلكى ِتى ِفِع مركتشتَليتك  ..عزيزى القارئ 
تمثل فى بذل االبِمليفتدينى حيِدن الو نالِك الهِد األبى. أجل هب ِمن كِةأشكرالح اِةياألب ى  ِفِةديسِئامكالب ِةهي .زد 

اِنإيمى رىب .وأيى ِندِمٍةبقو ْنِن لدك .كىأح يا حسبشيئِت مك .مماًتمإر ادتك. الًاِمعبو صاياك .ممداًجِم السك 
وسالقد . ارأرفعالب وعسم يالِتى فى استِك.صم عِدكقلتَ.الّ على و نا مخَارجاً:  ي هال أخْرج يقبْل إلى نم . 

 

 :ىك ِفيرها ستجد ذِل أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زعزيى القارئ الأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 
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   ٣ – ٢: ١   ،   وبرسالته األولى إلى مؤمنى تسالونيكى ١٠ - ٨: ٢ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى أفسس ٣
  ١٠٥: ١١٩  ،  سفر المزامير ١١: ٨ية        ،   رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى روم١٨: ٦  &  ١٢: ٤ الرسالة إلى العبرانيين ٤
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