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 هللاِ  ةُ قداسَ 
 ر وثَ لُ  ونُ نُ جُ : ٤ ةُ رَ حاَض مُ الْ 

 ول رُ بْ ي. سْ . ِس أرْ 

  شخٌص  هُ فَ َص ذي وَ الَّ  هیرُ الشَّ  يُّ هوتِ الالَّ  وَ هُ  . قولوا لي َمنْ ةِ كن�سَ الْ  �سؤاٍل من تار�خِ  ةَ رَ هذه المحاَض  أبدأَ  أنْ  دُّ وَ أَ 
ن  عَ  أكیدِ �التَّ  ثُ حدَّ . أتَ مْ كُ نِ هْ لى ذِ إِ  اآلنَ  مُ االسْ  ما قفزَ ؟ ر�َّ يِّ رِّ بَ الْ  �رِ زِ نْ خِ الْ �ِ  ةٍ مرَّ  ذاَت  هُ نْ مِ  ةً طَ ى سلْ لَ وأعْ  لهُ  رٌ معاِص 

 و.  یُ لِ  ال�ا�ا وَ هُ   يِّ رِّ بَ الْ  �رِ نزِ خِ الْ �ِ   هُ فَ َص وَ  ر؛ وَمنْ وثَ لُ  نْ مارتِ 

  �انِ بَ هذا الْ لِ   ةِ �َّ تاحِ تِ االفْ   اتِ مَ لِ كَ الْ   نَ مِ   وذُ خُ أْ ا"، المَ ینَ ومِ دُ   يجِ ورْ سُ "اكْ   هُ مُ ر، واسْ وثَ لُ   ف�هِ   لَ ي ُعزِ ذِ الَّ   �ابويِّ الْ   ومِ سُ رْ مَ ي الْ ففِ 
"، �ما  هُ نَّ ، ألَ كَ تِ یَّ ِض قَ  نْ عَ  عْ . دافِ بُّ �ا رَ  مْ ني: "قُ عْ تَ  ةُ �َّ االفتتاحِ  كلماتُ الْ  تِ الفات�كان، و�انَ  نَ مِ  ِسلَ ي ُأرْ ذِ الَّ  يِّ وِ ابَ �َ الْ 

 ". كَ مِ رْ ي �َ فِ  یقٌ لِ طَ  رٌّ حُ  يٌّ رِّ بَ  �رٌ زِ نْ خِ  دُ وجَ ال�ا�ا، "یُ  تا�عَ 

  ینَ عِ سْ التِّ وَ   سِ مْ خَ الْ   ذاتَ   هُ تَ وحَ رُ طْ أُ   نشرَ   أنْ   دَ ر �عْ وثَ لُ   نْ ها عَ ولَ قُ �َ رى لِ خْ أُ   ورٌ مُ یو أُ لدى ال�ا�ا لِ   ، �انَ ةِ وا�َ الرِّ   بِ سَ حَ �ِ وَ 
ا. ومَ في رُ   إلى الفات�كانِ   لَ َص ا، حتى وَ أورو�َّ   رَ بْ عَ   لُ دَ جَ الْ   �ا، وانتشرَ مانْ ألْ   في أنحاءِ   ةً �بیرَ   ةً ضجَّ   ْت ي أثارَ تِ ًدا، والَّ نْ بَ 

 ".  یقُ فِ �َ  ینَ حِ  هُ �َ أْ رَ  رُ یِّ غَ �ُ . وسَ یرٌ كِّ سِ  يٌّ مانِ : "هذا ألْ و بهذا، قالَ یُ لِ  مَ لِ عَ   وحینَ 

 لِ سائِ مَ الْ  ةُ شَ ناقَ مُ  يِّ هوتِ الالَُّ  زاعِ النِّ ي فِ  ولِ بُ قْ مَ الْ  نَ مِ  ر، �انَ شَ عَ  َس ادِ السَّ  نِ رْ قَ ي الْ فِ  هُ إلى أنَّ  مْ كُ هَ بِّ نَ أُ  يْ هذا �َ  أقولُ 
 َس ادِ السَّ  نِ رْ قَ الْ  تا�اتِ �ِ  مْ تُ أْ رَ قَ  نْ إِ . فَ يِّ دائِ عِ الْ  دالِ جِ الْ  نَ مِ  ةٍ عَ الذِ  ةٍ ورَ ي ُص فِ  لْ ، بَ هذَّبٍ ومُ  یقٍ نِ أَ  وارٍ حِ  ةِ ورَ ي ُص فِ  َس �ْ لَ 

ى  تَّ حَ  نْ كِ . لَ ضِ عْ �َ الْ  مْ هِ ِض عْ على �َ  مْ هِ ومِ جُ في هُ  ینَ سِ رِ وا شَ �انُ  ؤالءِ هَ  نَّ أَ  مْ كُ و لَ دُ بْ یَ ، سَ لِ دَ جَ الْ  يْ فَ رَ ال طَ كِ ، لِ رَ شَ عَ 
 ضِ عْ ي �َ ا فِ ا جد� ظ� ًقا، وفَ لِ ذْ حَ تَ مُ ��ا، وَ بِ َص عَ  �انَ  دْ قَ ًدا. فَ رِّ فَ تَ ر مُ وثَ لُ  نْ تِ مارْ  ا، �انَ ذَ هَ  سِ رِ الشَّ  دالِ جِ الْ  حامِ زِ  طَ سَ وَ 

 . ةٍ �َّ لِ قْ عَ  ةٍ لَ كِ شْ مُ  نْ ي مِ عانِ �ُ  هُ وا أنَّ ُض رَ تَ افْ  َض عْ �َ الْ  ى أنَّ ، حتَّ �انِ حْ األَ 

 ؟ لّ تَ خْ مُ 

  نْ تِ مارْ   أنَّ   وَ هُ   �نَ رِ شْ عِ الْ   رنِ قَ لْ لِ   يِّ سِ فْ النَّ   یلِ لِ حْ التَّ   ورِ ظُ نْ مَ   نْ مِ   مَ الُحكْ   : أنَّ ةِ رَ حاَض مُ في هذه الْ   هُ عنْ   ثَ دُّ حَ التَّ   ر�دُ هذا ما أُ 
  كَ قناعاتِ  جذورَ  �عني أنَّ  �ًحا، فهذاحِ َص  مُ هذا الُحكْ  ا، و�انَ �� تِ تانْ سْ روتِ بْ  تَ نْ �ُ  نْ �ِ ا. وَ �� لِ قْ  عَ ال� تَ خْ ا مُ حق�  ر �انَ لوثَ 
 .لٍّ تَ خْ مُ  لٍ جُ رَ  إلى قناعاتِ  عودُ ما تَ ر�َّ  ةِ �ّ ینِ الدِّ 

  يْ فَ ألْ   ورِ ظُ نْ مَ   نْ ما مِ   رٍ مْ أَ   صِ حْ فَ ي لِ ماِض ى الْ لَ إِ   ةَ دَ وْ عَ الْ   �ستط�عونَ   مْ هُ أنَّ   خونَ رِّ ؤَ مُ الْ   نُّ ظُ �َ   فَ �ْ ى �َ رَ نَ   نْ أَ   لِ هِ ذْ المُ   نَ مِ 
،  �خِ ارِ التَّ   حاتِ فَ لى َص إِ   ةَ دَ وْ عَ الْ   ونَ ط�عُ تَ سْ �َ   مْ هُ أنَّ   ونَ نُّ ظُ �َ   ینَ ذِ الَّ   ینَ یِّ سِ فْ النَّ   ینَ لِّلِ حَ مُ الْ   ضِ عْ �َ   لِ تفاؤُ لِ   ه. ال حدودَ �عدَ   عامٍ 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٢   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠١٩ ©

.  عامٍ  ةِ ائَ مَ سِ مْ خَ  أوْ  ةِ مائَ عِ �َ رْ أَ  منذُ  عاَش  صٍ خْ لشَ  ةِ �َّ سِ فْ النَّ  ةِ حالَ الْ  �صِ على تشخِ  �عیدةٍ  ةٍ مسافَ  نْ مِ  رونَ ادِ قَ  مْ هُ نَّ وأَ 
 . ال� تَ خْ مُ  يْ أَ  —وًنا نُ جْ مَ  ر �انَ لوثَ  نْ تِ مارْ  نَّ أَ �ِ  اجِ تَ نْ تِ إلى االسْ  لِ عْ الفِ وا �ِ لُ صَّ وَ تَ   نْ مَ  وهناكَ 

 ؟ لٌّ تَ خْ مُ  هُ �أنَّ  إلى االعتقادِ  مْ هُ عُ ر یدفَ في لوثَ  اُس یرى النَّ اذا؟ ماذا مَ : لِ لَ أَ سْ أَ  نْ أَ  ر�دُ أُ  نْ كِ لَ 

،  ةِ رادَ اإلِ  ةُ �َّ بودِ عُ  یرَ هِ الشَّ  هُ تا�َ ، �ِ ثالِ مِ الْ  لى سبیلِ ، عَ ونَ أُ رَ قْ تَ  ینَ حِ ر. فَ وثَ للُ  ةِ �َّ نائِ ثْ تِ االسْ   ةِ �َّ بِ َص عَ الْ  نِ عَ   ُت �الفعلِ ثْ دَّ تحَ 
ر وثَ لُ  دَّ قاًال ِض مَ  بَ تَ ذي �َ ، الَّ امَ دَ رْ وتِ رُ  نْ مِ  وَس مُ ازْ یرَ ، إِ يِّ انِ سَ نْ اإلِ  بِ هَ ذْ مَ ي الْ فِ  كِ نَّ ُمحَ الْ  مِ الِ عَ ى الْ لَ ا عَ د� رَ  ي �انَ ذِ الَّ 
 ".  The Diatribe" وانِ نْ عُ �ِ 

ًضا: "لماذا ". وأ�ْ يُّ بِ غَ الْ  هُ لَ بْ ، واألَ قُ مَ ها األحْ وس، أیُّ مُ : "�ا إیرازْ یلِ بِ قَ  نْ مِ  ءَ أش�ا ، قالَ وَس مُ ر على إیرازْ وثَ ردَّ لُ  ینَ فحِ 
قراءتي لما   نَّ كِ . لَ �مٌ ظِ عَ  كَ مُ . وقلَ �حٌ ِص فَ  تَ نْ أَ  مْ عَ : "نَ ؟" وأضافَ ةِ �َ اهِ وَ الْ  كَ جِ ى ُحجَ لَ إِ  ماعِ تِ ي في االسْ تِ قْ وَ  عُ �ِّ َض أُ  دْ قَ 
لوثر   ". هكذا �انَ ثِ وْ الرَّ �ِ   ةً ئَ لِ تَ مْ مُ   ةِ ضَّ فِ والْ   بِ هَ الذَّ   نَ مِ   كَ �ائِ ًال سَ امِ حَ   عِ ارِ ي الشَّ فِ   یرُ سِ �َ   صٍ خْ شَ   ةَ دَ شاهَ مُ   هُ �ِ شْ تُ   هُ �ُ ت كتَ 

 . ةَ رَ كْ فِ الْ  مُ تُ مْ هِ فَ  مْ كُ أنَّ  نُّ ظُ أَ  نْ كِ ، لَ ةِ �َّ امِّ عَ ا الْ نَ تِ غَ ى لُ لَ إِ  ماتِ لِ كَ الْ  كَ لْ تِ  مَ جِ رْ تَ أُ  نْ . لَ يٍّ وتِ الهُ  دالٍ ي جِ فِ  لُ خُ یدْ 

 ":هللاَ  ُض غِ �ْ �اًنا أُ "أحْ 

  �انَ  دْ . فقَ هِ تِ حَّ ِص  ًة �شأنِ ��ا، وخاصَّ صابِ عُ  �انَ  هُ أنَّ  حِ اِض وَ الْ  نَ مِ  نْ كِ ب، لَ سْ حَ فَ  هِ یثِ دِ ي حَ ��ا فِ بِ َص عَ  رْ وثَ لُ  نْ كُ �َ  مْ لَ 
ى  عانَ . �ما  هِ �ِ   رَ عُ شْ أَ   نْ ي أَ نِ نُ كِ مْ �ُ ، وَ هِ �اتِ حَ   طوالَ   ةٍ �َّ بِ َص عَ   ةٍ دَ عْ مِ وَ   يٍّ بِ َص عَ   قٍ لَ قَ   نْ ى مِ . وعانَ ضِ رَ مَ الْ   واسِ سْ وِ صاً�ا بِ مُ 
  مٍ لَ أَ   نْ ي مِ عانِ �ُ   رْ وثَ لُ   ا �انَ مَ لَّ كُ . فَ اتٍ رَّ مَ   عَ �ْ سَ   وْ أَ   تَّ سِ   هُ تَ وْ مَ   عَ قَّ وَ تَ   دْ قَ ًضا. وَ �ْ ا أَ ذَ ي هَ فِ   هِ �ِ   رُ عُ شْ ى. وأَ لَ كُ الْ �ِ   صاوٍ حَ   نْ مِ 
  زِ فْ قَ الْ  كِ شَ ى وَ لَ عَ  احِ روَ األَ  دَ حاِص  نَّ ًدا أَ قِ تَ عْ ًما، مُ ائِ دَ  قِ لَ قَ الْ  شدیدَ  ، و�انَ لٌ اتِ قَ  ٌض رَ مَ  هُ نَّ أَ  نْ مِ  نُ قَّ �َ تَ یَ  ، �انَ ةِ دَ عْ مِ الْ �ِ 
 . هِ تِ دانَ �ِ وَ  هُ قَ وْ فَ 

  هُ لَ ، سأَ هِ تِ مَ دْ خِ  ةِ دا�َ ي بِ فِ  هُ نَّ ى أَ تَّ ، حَ هللاِ  بِ َض غَ  نْ مِ  یدٌ دِ شَ  فٌ وْ خَ  هِ �ْ دَ لَ  �انَ  دْ قَ . فَ ةً �َّ افِ رَ خُ وَ  ةً یرَ ثِ �َ  هِ ها�ِ رُ  اعُ وَ نْ أَ  ْت و�انَ 
  بُّ حِ ؟ أُ هللاَ  بُّ حِ ُت أُ نْ �ُ  نْ ي إِ نِ لُ أَ سْ تَ ؟ أَ هللاَ  بُّ حِ : "أُ ؟ قالَ جابَ َم أَ �ِ  ونَ مُ لَ عْ ؟" أتَ هللاَ  ن، أتحبُّ مارتِ  خُ ا األَ هَ "أیُّ : مْ هُ دُ أحَ 
ا  ي شا�� عِ وا مَ لُ یَّ خَ ال�ا". تَ بَ الْ ي �ِ تِ صابَ ي و�ِ �مِ یِ قْ تَ  لِ ليَّ إالَّ إِ  رُ ظُ نْ ًال ال یَ اًنا آكِ �َّ دَ  �حَ سِ مَ ى الْ رَ ي أَ نِ نَّ إِ . فَ هُ ُض غِ �ْ اًنا أُ �َ حْ ؟ أَ هللاَ 
، لِ لَ الشَّ �ِ  یبِ ِص مُ الْ  فِ وْ خَ الْ �ِ  ةٍ دَّ شِ �ِ  ةٌ لَ ِص تَّ مُ  ةُ َض غْ �ُ الْ  هِ ذِ هَ ، وَ �ِ  ةِ َض غْ �ُ الْ  نَ مِ  راتٍ تَ فَ �ِ  رُّ مُ �َ  هُ نَّ أَ �ِ  حُ رِّ َص ، �ُ ةِ مَ دْ خِ لْ لِ  دُّ عِ تَ سْ �َ 
 هللا.   جاهَ تُ  هِ �ِ   رُ عُ شْ �َ   هُ نَّ �أَ  رْ وثَ لُ  حَ رَّ ي َص ذِ الَّ 
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 ق:ٍ رْ بَ  ةِ قَ مع صاعِ   ٍب رْ قُ  نْ عَ  ةٌ هَ واجَ مُ 

 ذي �انَ ، الَّ خُ �ْ ر الشَّ لوثَ  زْ هانْ  رَ خَ ادَّ  دِ ًزا، وقَ ً�ا �ارِ حامِ مُ  �كونَ  أنْ  �شابٍّ  هُ لَ  طٌ طَ خُ  هِ �ْ دَ لَ �اَن  رلوثَ  دَ والِ  أنَّ  مُ نعلَ 
ر  وثَ لُ  صارَ  ، وحینَ ةِ قَ طَ نْ في المِ  حقوقِ الْ  اتِ �َّ لِّ �ُ  ضلِ أفْ  دخولُ  هِ البنِ   نَ كِ مْ ى �ُ حتَّ  قودَ �ا، النُّ مانْ �ألْ  مٍ حْ فَ  مِ جَ نْ مَ ًال �ِ عامِ 
 ا. أورو�َّ  لِّ في �ُ   شر�عِ التَّ  في مجالِ  ةِ الشا�َّ  العقولِ  ألمعِ  منْ  دٍ �واحِ  شدیدةٍ  ةٍ رعَ سُ �ِ  قَ ، تفوَّ قوقِ حُ الْ ً�ا �ِ طالِ 

 دَ جَ وَ . وَ ذارٍ نْ إِ  قِ سابِ  دونَ  ةٌ فَ عاِص  ْت هبَّ  ةً أَ ، وفجْ هُ وادَ ً�ا جَ ، راكِ هِ تِ ًما ما إلى بیْ وْ عائًدا یَ  هذا، �انَ  �لِّ  طِ في وسَ  لكنْ 
 ْت جاءَ   ةً ي، وفجأَ وِّ دَ یُ   دُ عْ ، والرَّ ُض یومِ   قُ رْ بَ الْ   . �انَ عن�فةٍ   ةٍ �َّ دِ عْ رَ   ةٍ فَ اِص عَ   طِ سَ في وَ   ر�قِ ي الطَّ ًرا فِ حاَص مُ   هُ سَ فْ ر نَ لوثَ 

 لَّ ، وظَ ضِ على األرْ  وادِ جَ الْ  قِ وْ فَ  نْ مِ  طَ قَ ر سَ لوثَ  ى أنَّ حتَّ  ،هِ وادِ جَ  نْ مِ  شدیدةٍ  ةٍ �َ قرُ لى مَ عَ  ْت طَ �َ وهَ  قٍ رْ بَ  ةُ قَ صاعِ 
 ��ا.  حَ  ال یزالُ  �انَ  نْ إِ  دَ كَّ أَ یتَ لِ  هُ دَ سَ جَ   ُس سَّ یتحَ 

  رَ بَ تَ ً�ا". واعْ راهِ   حُ �ِ ْص یني! وسأُ آن، ساعدِ   ةَ �سَ : "�ا قدِّ ، صرخَ تِ وْ مَ الْ   نَ مِ   و�ةٍ جُ عْ �أُ   فالتِ هذا اإلِ   ، وفي وسطِ وهناكَ 
  كَ ترَ  – دیدِ الشَّ  ب�هِ أَ  است�اءِ  وأمامَ  -. وهكذا ةِ خدمَ إلى الْ  ودعوةً  هِ ا على ح�اتِ �� هِ لَ ًؤا إِ بُّ نَ تَ  تِ وْ مَ الْ  معَ  ةَ شَ ناوَ مُ الْ  هذهِ 
  عنْ  ةٍ هَ واجَ مُ  جاهَ �هذا تُ  لٍ عْ فِ  دَّ رَ  ي �ثیرونَ دِ بْ ا. ال یُ س� قِ   صیرَ �َ لِ  بِ في التدرُّ  أَ دَ ، و�َ رِ یْ إلى الدَّ  مَّ ، وانَض قوقِ حُ الْ  ةَ �َّ كلِّ 
 . قٍ رْ بَ   ةِ قَ صاعِ  معَ  بٍ رْ قُ 

 فِ ولْ جُ الْ   ةِ سَ مؤسَّ   نْ مِ   زونَ �ارِ   أعضاءٍ   ثالثةُ   و، أصیبَ اغُ �كَ شِ   ، خارجَ فِ ولْ جُ لْ لِ   ةٍ طولَ ي �ُ فِ   سنواتٍ   ةِ عَ ْض �ِ   منذُ   رُ كَّ ذَ أتَ 
  ةٍ فترَ �ِ  كَ لِ ذَ  دَ عْ ، و�َ ةِ �َ عْ الصَّ  ةِ جر�َ التَّ  هذهِ  نْ ا مِ وْ جَ و. وقد نَ ینُ �فِ رِ ي تْ لِ  مْ هُ نْ مِ ، وَ ةٍ ��َ رِ قَ  قٍ رْ بَ  ةِ قَ صاعِ  لِ عْ فِ �ِ  فینَ رِ تَ حْ مُ لْ لِ 
  نْ مِ  تَ مْ ینو، ماذا تعلَّ ر�فِ د تْ : "سیِّ ذ�عُ مُ الْ  هُ وسألَ  - مساءِ في الْ  ُض رَ عْ �ُ  – واريٍّ حِ  جٍ و في برنامَ ینُ �فِ رِ تْ  رَ ظهَ  یرةٍ ِص قَ 

، بِ عِ في اللَّ  قدیرُ الْ  غبُ یرْ  حینَ  هُ أنَّ  تُ مْ : "تعلَّ و، وأجابَ ینُ �فِ رِ تْ  مَ سَ تَ ؟" فابْ قٍ رْ بَ  ةِ قَ صاعِ �ِ  تِ وْ مَ الْ  نَ مِ  االقترابِ  ةِ �َ رِ تجْ 
في   ما دخلتُ احت�اطاتي �لَّ  ذَ خِ أتَّ  ًضا أنْ أ�ْ  تُ مْ لَّ عَ ًرا: "تَ و ساخِ ینُ �فِ رِ تْ  تا�عَ  ". ثمَّ هِ طر�قِ  نْ عَ  دَ عِ تَ بْ تَ  أنْ  لُ َض فْ األَ فَ 

 حدیديِّ الْ  فِ جولْ الْ  بَ رَ مْض  ِرجُ رأیُت برًقا، سُأخْ  نْ : "إِ ؟" قالَ ًنا، ماذا ستفعلُ سَ : "حَ ذ�عُ له المُ  ". فقالَ ةٍ �َّ قِ رْ بَ  ةٍ فَ عاِص 
  ؟ ستكونُ هواءِ في الْ  ةٍ �َّ نِ دَ عْ مَ ا ًص �عَ  حُ : "ولماذا قد تلوِّ هُ ". فسألَ هواءِ في الْ  ًحا �هِ وِّ لَ مُ  بِ عَ لْ مَ في الْ  ، وأسیرُ حالِ في الْ 

 ". فِ ولْ جُ الْ  بَ رَ ْض مَ  یبَ ِص �ُ   أنْ  هُ سُ فْ نَ  هللاُ  رُ دِ قْ : "ال، ال �َ ". أجابَ قِ واعِ الصَّ  ّصِ تَ مْ مُ كَ 

ها،  لِ مَ كْ �أَ   هِ ح�اتِ   ییرِ تغْ لِ   لوثرُ   عَ ما ُدفِ ، بینَ مِ هكُّ والتَّ   زاحِ مُ الْ �ِ   قٍ برْ   ةِ قَ صاعِ �ِ   تِ وْ مَ الْ   معَ   قر��ةِ الْ   هِ تِ تر�فینو لمناوشَ  استجابَ 
 هللا.  غضبِ �ِ  يٍّ هابِ رُ   سٍ هوَ  بِ �سبَ  بلْ  ،�ِ  ةٍ مح�َّ  عِ ال بدافِ -  هِ تِ نَ هْ مِ   ي عنْ خلِّ ، والتَّ رِ یْ الدَّ  ودخولِ 
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 :دارةِ جَ الْ  ِمدَ �عَ  عورٌ شُ 

هانز    رَ ؛ وقرَّ رِ وِّ هَ تَ مُ الْ   مْ هِ نِ ابْ   قرارَ   هُ تُ لَ وعائِ   هُ والدُ   لَ بِ ؛ وأخیًرا، قَ اسٍ دّ قُ   لِ أوَّ   مَ مراسِ   هِ تِ لوثر، و�قامَ   ةِ سامَ رَ   أخیًرا یومُ   لَّ حَ 
 زٍ �ارِ  مٍ �عالِ  هِ تِ راسَ في دِ  قَ وَّ تفَ  رَ لوثَ  أنَّ  لمونَ ها. تعْ ق�مُ س�ُ  هُ نُ ابْ  ذي �انَ الَّ  لِ األوَّ  اسِ دَّ قُ الْ  مِ مراسِ  ضورَ لوثر حُ 

 . لِ وَّ األَ  اسِ دَّ قُ لْ لِ  هُ أداءَ  ةٍ فَ هْ لَ بِ  رونَ ظِ تَ نْ یَ  اُس النَّ  . وهكذا �انَ عٍ �ارِ  ثٍ دِّ حَ تَ ومُ 

  طِ سَ ي وَ فِ  هُ أنَّ  وَ هُ  االعتقادُ  ، �انَ اسِ دَّ قُ الْ  سِ قْ ، في طَ ةِ ومان�َّ الرُّ  ةِ الكاثول�ك�َّ  موا هذا: في الكن�سةِ تفهَ  أرجو أنْ 
  َض عْ �َ  اجتازَ  صٍ خْ ى شَ وَ ا سِ لوهَ تْ تي ال یَ ، الَّ �سِ دِ قْ التَّ  الةِ َص  ناءِ ي أثْ فِ  ثُ یْ ، حَ ةٌ �َّ رِ وْ فَ  ةٌ �َّ هِ إلَ  ةٌ زَ جِ عْ مُ  ثُ ، تحدُ سِ قْ الطَّ 
  �قاءِ  نْ مِ  مِ غْ على الرَّ  ذْ "، إِ ةَ حالَ تِ ى "االسْ مَّ سَ ي تُ تِ الَّ  - ةُ زَ جِ عْ مُ الْ  ثُ دُ ًنا، تحْ �اهِ  هُ تُ سامَ رَ  ْت مَّ ، وتَ ةِ سَ دَّ قَ مُ الْ  قوسِ الطُّ 
��ا  ا وأساسِ �� رِ هَ یًرا جوْ تغیِ  أنَّ  روما تعتقدُ  ْت ، �انَ رِ ناِص ي العَ فِ  یرٍ یِ غْ تَ  ةِ ظَ الحَ مُ  مِ دَ ، وعَ وَ ا هُ مَ �َ  رِ مْ خَ الْ وَ  زِ بْ خُ الْ  رِ هَ مظْ 
  �حِ سِ مَ الْ  مِ ودَ  دِ سَ جَ  ةِ لى مادَّ إِ  رُ یَّ غَ تَ تَ  رِ مْ خَ الْ وَ  زِ بْ خُ الْ  ةُ مادَّ  ْت �انَ  . أيْ ةَ حالَ تِ االسْ  هُ ونَ مُّ سَ �ُ  رِ في هذه العناِص  ثُ �حدُ 
 .  يَ ا هِ مَ �َ  تظلُّ   - رِ مْ الخَ وَ  زِ بْ خُ لْ لِ  ةُ �َّ جِ خارِ الْ  ماتُ السِّ  أيِ  - رُ هَ ظْ مَ ما الْ بینَ 

، يُّ هِ لَ اإلِ   رُّ السِّ   ثُ دُ حْ �َ ، فَ رِ عناِص ي على الْ صلِّ �ُ   ینَ ، حِ ةِ ظَ حْ اللَّ   هِ لهذِ   هِ ��ِ رِ تدْ   أثناءِ في    هُ سَ نفْ   دَّ عَ أَ   دْ ، وقَ معجزةُ الْ   يَ هذه هِ 
  لُّ قِ ال �َ  ءٌ يْ شَ  لْ ، بَ ةُ روفَ عْ مَ الْ  رُ ناِص عَ الْ  وِ ، أَ رٌ مْ خَ  وْ أَ  زٌ بْ خُ   دَ وجَ یُ   نْ ، لَ مِ جَ نْ مَ الْ  لِ عامِ   نِ ابْ  يْ دَ یَ  ، و�ینَ �سِ دِ قْ التَّ  دَ عْ �َ  ذْ إِ 

 .  �حِ سِ مَ الْ  وعَ سُ �َ لِ  نِ یْ دَّسَ قَ مُ الْ  مِ والدَّ  دِ سَ جَ الْ  نِ عَ 

 لَ َص وَ  . وحینَ �سِ دِ قْ التَّ  ماتِ كلِ ر �ِ لوثَ  قَ طُ نْ یَ  نْ أَ  �عُ مِ جَ الْ  ظرَ تَ انْ ، وَ الةِ الصَّ  ةِ تالوَ  ةُ ظَ حْ لَ  اسِ دَّ قُ في الْ  ْت كذا، حانَ وهَ 
، أةً جْ فَ  رَ ، تسمَّ ظةِ حْ اللَّ  كَ لْ تِ  نْ ًنا، مِ لَ عَ  ثِ دُّ حَ في التَّ  عُ �ارِ الْ ، وَ فُ رِ جْ عَ تَ مُ الْ  ُص خْ هذا الشَّ  َب رَ تَ اقْ ، وَ ةِ لَ حَ رْ مَ الْ  هِ ذِ إلى هَ 
  بَ حْ سَ  لونَ �حاوِ  ةِ �سَ نِ كَ ي الْ فِ  سینَ الِ جَ الْ  نَّ أَ �َ ا وَ دَ �َ مات. وَ لِ ا �َ مَ هُ نْ مِ  جْ رُ خْ تَ  مْ لَ  نْ كِ ، لَ تاهُ فَ شَ  ْت كَ رَّ ، وتحَ فُ جِ تَ رْ یَ  أَ وابتدَ 

 نْ عَ  هُ ظَ ي حفِ ذِ ، الَّ اسِ دَّ قُ لْ لِ  �طِ سِ �َ الْ  سِ قْ ي الطَّ في تخطِّ  هِ نِ ابْ  لِ شَ فَ  ًال منْ جَ خَ  هُ هَ جْ وَ  وهُ فى أبُ ، وأخْ هِ مِ فَ  نْ مِ  كلماتِ الْ 
 . اتِ رَّ مَ الْ  آالفَ  بٍ لْ قَ  رِ هْ ظَ 

  حَ �َ ذْ مَ الْ   تركَ   مَّ �ًعا، ثُ رِ سَ   اَس دَّ قُ هى الْ نْ أَ وَ   ةِ ها�َ ها في النِّ بِ   مَ تَ مْ تَ   دْ قَ ها. فَ سَ نْ یَ   مْ لَ   هُ . لكنَّ اتِ مَ لِ كَ الْ   يَ سِ نَ   هُ أنَّ   فقطْ   �عُ مِ جَ الْ   ظنَّ 
 . یدٍ دِ شَ  جٍ رَ ي حَ فِ 

لى  عَ   مَ وُ�قدِ   أَ رَّ جَ یتَ   نْ أَ   ئِ خاطِ الْ   سانِ نْ لهذا اإلِ   فَ �ْ �َ   كِّرُ فَ �ُ   أَ دَ بَ   هُ أنَّ   لْ ، بَ ةً �َّ لِ قْ عَ   ةً وَ فْ غَ   نْ كُ تَ   هذه لمْ   نَّ أَ   حَ َض وْ ًقا أَ الحِ   هُ نَّ كِ لَ 
 . رَ مَّ سَ تَ   هُ نَّ ى أَ تَّ حَ   هِ تِ ارَ دَ جَ   مِ دَ عَ �ِ   هِ ورِ عُ شُ   لَ ر داخِ وثَ لُ   عَ ابُتلِ   دِ قَ . فَ نِ یْ ینَ مِ الثَّ   هُ مَ دَ وَ   �حِ سِ مَ الْ   دَ سَ جَ   نِ یْ تَ رَ ذِ قَ الْ   هِ �ْ دَ یَ بِ   كَ سِ مْ �ُ   أنْ 
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 :یبٌ جِ عَ  لٌ رجُ 

  نَ یْ بَ  زاعٌ نِ  ثَ دَ ، حَ الحِ ْص اإلِ  ةِ كَ رَ حَ  القِ طِ انْ  دَ عْ �َ  هُ أنَّ  كَّرُ ذَ تَ . نَ هِ و�ِ لُ سُ  ةَ غرا�َ  یِّنُ بَ ر تُ ى عن لوثَ رَ خْ أُ  ٌص َص قِ  هناكَ 
ي  فِ  نِ یْ تَ یَّ اسِ سَ أَ  نِ یْ تَ وَّ قُ  نَ یْ بَ  اقٍ فَ ى اتِّ لَ إِ  لِ صُّ وَ لتَّ لِ  ودِ هُ جُ الْ  لُّ �ُ  ْت وُ�ِذلَ ، بِّ الرَّ  شاءِ عَ  سِ قْ طَ  نِ أْ شَ �ِ  ینَ �ِّرِ وثِ اللُّ وَ  ینَ یِّ ینِ الكالفِ 

 .  مْ هِ الفاتِ خِ  ةِ شَ ناقَ ، لمُ ةٍ هامَّ  ةٍ سَ لْ ا مًعا في جَ وْ قَ تَ . فالْ ةِ �َّ تِ نْ ا تسْ روتِ البْ 

  ةِ دَ َض نْ مِ ى الْ لَ عَ   عُ رَ قْ ، و�َ هِ تِ َض �ْ قَ �ِ   حُ وِّ لَ یُ   ذَ خَ ، وأَ بِّ الرَّ   شاءِ عَ   سِ قْ ي طَ فِ   �حِ سِ مَ الْ   دِ سَ جَ ي لِ دِ سَ الجَ   حلولِ ر على الْ لوثَ   أصرَّ 
 مِ مَ ي األُ فِ  هُ ذاءَ وف حِ شُ وتْ رُ یتا خْ �كِ نِ  كما خلعَ  ".Hoc est corpus meum. Hoc est corpus meum"یًرا، قائًال: كثِ 
  وَ ا هُ ذَ یًرا: "هَ ثِ �َ   رُ رِّ كَ �ُ   ظلَّ   لْ ر، بَ لوثَ   ْش اقَ نَ تَ یَ   مْ . لَ االنت�اهَ   تَ فِ لْ یَ لِ   ةِ لَ اوِ الطَّ ى  لَ عَ   عُ رَ قْ �َ   أَ دَ �َ ، وَ قودٍ عُ   ةِ عَ ْض �ِ   ذُ نْ مُ   ةِ دَ حِ تَّ مُ الْ 
 ي". دِ سَ جَ 

 رجًال عجیً�ا.   كانَ 

 :ِمالَ عَ في هذا الْ  ةٍ طَ لْ سُ  لِّ ي �ُ تحدِّ 

 يلتحدِّ  شخصٍ  استعدادَ  رُ نفسِّ  . فك�فَ ةِ مَ ظَ عَ الْ  ونِ نُ جُ �ِ  يُّ رِ اهِ الظَّ  هُ دُ یُّ قَ تَ  وَ هُ  هُ ونَ نُ جُ  ُیثِبتُ  دْ قَ  ءٍ يْ شَ  رَ ثَ أكْ  نَّ إِ  قالُ و�ُ 
ال�ا�ا،  ، وضدَّ كن�سةِ الْ  طاتِ لُ سُ  �عِ مِ جَ  دَّ تماًما ِض  هِ دِ رَ فْ مُ �ِ  شابٍّ  نٍ �كاهِ  قوفِ وُ ، والْ مِ في هذا العالَ  ةٍ طَ لْ سُ  كلِّ 

 �ج. فقدْ زِ بْ یْ في لَ  هذه النقاشاتِ  �كلِّ  لِ عْ فِ الْ �ِ  قد مرَّ ؟ فَ ضِ رْ ى األَ لَ عَ  هوتِ الالَّ  ماءِ لُ عُ  لِ َض فْ ، وأَ ومستشاري الكن�سةِ 
  رُ مْ األَ  غَ �ا�ا، وأخیًرا بلَ الْ  معَ  بِ تاعِ مَ في الْ  هُ سَ فْ نَ  مَ حَ قْ وأَ  بَ ذهَ  ان. ثمَّ یتَ ینال �اجِ دِ ارْ كَ الْ  �ك، ومعَ ن إِ تِ مارْ  معَ  لَ تجادَ 

 .  هِ تا�اتِ �ِ  نْ عَ   عُ راجُ التَّ  هُ نْ مِ  ؛ وُطِلبَ حاَكمَ �ُ  يْ ، �َ يِّ ومانِ الرُّ  مانِ لَ رْ بَ الْ  أمامَ  ثولِ مُ لْ لِ  يَ ُدعِ  ینَ حِ  هُ تَ وَ رْ ذُ 

 �أمانٍ   مرورِ الْ   جوازَ   حَ نِ . ومُ ةِ �َّ مانِ لْ عِ الْ   طاتِ لُ السُّ   أ�ًضا أمامَ   ب، بلْ سْ حَ فَ   ةِ �َّ سِ نَ كَ الْ   طاتِ لُ السُّ   ال أمامَ   حاَكمُ �ُ   فَ قَ وَ   وقدْ 
إلى    لُ ِص تَ   حینَ   ا ستقولُ ًنا ماذَ سَ : "حَ عتادِ المُ ، �َ وهُ لُ أَ ، سَ ناكَ ى هُ إلَ   هِ صولِ وُ   لَ بْ قَ ؛ وَ ةِ الهامَّ   ةِ إلى هذه المحاكمَ   لَ ِص ل�َ 
 نَّ إِ  ولُ قُ أَ سَ  اآلنَ  نِ كِ ، لَ �حِ سِ مَ الْ  نِ ًال عَ ثِّ مَ مُ  هِ �ارِ تِ اعْ ا �ِ ا�َ �َ الْ  نِ عَ  ثَ ، اعتدُت التحدُّ قِ ابِ ي السَّ : "فِ ؟" فأجابَ مانِ لَ رْ البَ 
  ةِ �اقَ لَّ لِ  تُّ مُ ها، ال تَ ي بِ لِ دْ یُ  تي �انَ الَّ  التصر�حاتِ  وعٌ هذا هو نَ  ". �انَ طانِ �ْ الشَّ  لُ ثِّ مَ مُ ، وَ �حِ سِ مَ الْ  وُّ دُ عَ  وَ ا هُ �ا�َ الْ 

 .  ةٍ لَ ِص �ِ  ةِ �َّ لوماسِ بْ والدِّ 

 : يُّ ومانِ الرُّ  مانُ لَ رْ بَ الْ 

ي:  الِ التَّ �َ   دَ هَ شْ مَ ود الْ یوُ ولِ هُ   لكَ   رُ وِّ َص ما تُ . ر�َّ ةِ قاعَ ر إلى الْ لوثَ   لَ خَ ، ودَ يِّ ومانِ الرُّ   مانِ لَ رْ بَ لْ لِ   دادَ عْ اإلِ   دُ شاهِ �ُ   مُ عالَ الْ   كانَ 
، ودُ شُ حُ الْ ، وَ ةِ فَ رْ ي الشُّ فِ  نْ مَ  دَّقَ ما حَ نَ یْ ، بَ مامِ تِ الهْ ًرا لِ وَ حْ ، مِ هِ دِ رَ فْ مُ �ِ  ناكَ هُ  فَ قَ وَ ، وَ ةِ مَ حاكَ مُ الْ  ةِ ى قاعَ لَ ر إِ لوثَ  دخلَ 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org


https://ar.ligonier.org   

 info@ar.ligonier.org    ٦   جم�ع الحقوق محفوظة ٢٠١٩ ©

  بِ تُ كُ ى الْ لَ إِ  ارَ شَ أَ وَ  اتِ هامَ االتِّ  ةَ حَ الئِ  أَ رَ وقَ  قُ قِّ حَ مُ الْ  فَ قَ وَ . فَ ةِ خَ امِ الشَّ  مْ هِ مقاعدِ  نْ مِ  �هِ فِ   ةِ لَ وْ الدَّ  راءُ مَ أُ ، وَ ةِ �سَ نِ كَ الْ  ةُ وقادَ 
 ؟"  تا�اتِ كِ الْ  هذهِ   نْ عَ   عُ راجَ تَ تَ ر، هل سَ لوثَ  نْ تِ : "مارْ قالَ  مَّ ر، ثُ وثَ لُ  وارِ جِ �ِ  ةِ لَ اوِ على الطَّ  ةِ ودَ جُ وْ مَ الْ 

،  ةِ �َّ ومانِ الرُّ  ةِ �َّ راطورِ بْ مْ واإلِ  ورِ راطُ بْ مْ لي األَ ثِّ مَ ، ورأى مُ ةِ فَ رْ إلى الشُّ  قُ وْ ر إلى فَ لوثَ  : نظرَ ةَ �َّ ودِ یوُ هولِ الْ  ةَ سخَ النُّ  كَ �ْ لَ �ِ وَ 
  ، أوِ ةُ سَ دَّ قَ مُ الْ  ةُ مَ لِ كَ الْ  ي نِ عْ نِ قْ تُ  مْ : "ما لَ في روما، وأجابَ  ةِ �َّ وِ ابَ �َ الْ  لي اإلدارةِ ثِّ مَ ومُ  ةَ فَ مان�ا، واألساقِ ألْ  راءَ مَ ى أُ ورأَ 
و  ً�ا أَ ائِ َص  َس �ْ لَ  یرِ مِ للضَّ  ةٍ فَ الَ خَ ي مُ فِ  وكُ لُ السُّ ، وَ هللاِ  ةِ مَ لِ �َ  یرُ سِ أَ  يَ یرِ مِ َض  نَّ إِ ! فَ عَ تراجَ أَ  نْ ي لَ نِ نَّ ، فإِ حُ واِض الْ  قُ طِ نْ مَ الْ 
 ذا. هكَ  رُ مْ األَ  ثِ �حدُ  . لمْ الحُ ْص اإلِ  !" وهكذا، بدأَ رُ آخَ  ءٌ يْ ي شَ دِ یَ بِ  َس �ْ ، ولَ ي هللاُ نِّ عِ �ُ لْ . وَ فُ قِ ا أَ نَ ًنا. هُ آمِ 

  مونَ ؟" أتعلَ عُ ر، هل ستتراجَ : "مارتن لوثَ ر هذا السؤالَ ن لوثَ مارتِ  لَ ئِ سُ  ، حینَ الكن�سةِ  من تار�خِ  حظةِ اللَّ  ففي تلكَ 
ر. وثَ �ا لُ  مْ ؟ تكلَّ ؟ ماذا قالَ قالوا: "ماذا قالَ . فَ هِ دِّ رَ  ماعِ من سَ  في القاعةِ  أحدٌ  نْ یتمكَّ  مْ ، ولَ ؤالَ السُّ  ؟ أجابَ �َم أجابَ 

 ؟" تا�اتِ كِ هذه الْ   نْ عَ   عُ راجَ تَ ؟ هل ستَ تَ لْ ماذا قُ 

  مُ لَ عْ �َ   نْ كُ �َ   مْ ؟" لَ في األمرِ   التفكیرَ   عیدَ ألُ   ةً ساعَ   ر�نَ شْ عِ وَ   عٍ �َ ي �أرْ لِ   ماحُ السَّ   نُ كِ مْ �ُ   : "هلْ ، وقالَ طاتِ لُ إلى السُّ   رَ ظَ فنَ 
في  الةً َص  بَ تَ ، و�َ لِ مُّ أَ والتَّ   الةِ للصَّ  هِ تِ یَ الَّ إلى قِ  بَ حَ سَ انْ ، فَ يَّ افِ َض اإلِ  تَ قْ هذا الوَ  حَ ال. وقد ُمنِ  أمْ  على حقٍّ   �انَ  إنْ 
  ذي قاساهُ الَّ   سِ فْ النَّ   مِ �وا معنى ألَ رِ دْ تُ   �يْ   من هذه الصالةِ ًعا  طَ قْ مَ   مْ كُ لَ   أَ رَ قْ أَ   أنْ   دُّ نا هذا. وأوَ مِ وْ إلى یَ   ْت یَ ، �قِ ةِ لَ یْ اللَّ   كَ لْ تِ 

 . يِّ هائِ النِّ  مِ كْ حُ لْ لِ  ةِ قَ ا�ِ السَّ  ةِ لَ یْ ر في اللَّ وثَ لُ  نْ تِ مارْ 

 : فُ قِ ا أَ نَ هُ 

 ذا: ى هكَ لَّ . وَص اني خاّصٍ مَ �ْ سَ ثْ هذا جَ  ر، �انَ وثَ لُ لِ  ةِ �َ سْ �النِّ 

 رْ ظُ انْ العي. وَ تِ البْ   هُ مُ فَ   حُ تِ فَ نْ یَ   فَ �ْ �َ   رْ ظُ . انْ �فٌ خِ مُ   هذا العالمَ   أنَّ   مْ ، �َ يُّ دِ مَ رْ السَّ   یرُ دِ قَ الْ   هُ لَ ها اإلِ أیُّ "
ا في هذَ   ةٍ وَّ قُ   ةِ �َّ على أَ   لُ كِ تَّ أَ سَ   تُ نْ �ُ   نْ . إِ طانَ �ْ ى الشَّ وَ قْ ا أَ مَ وَ   دَ سَ جَ الْ   فَ عَ ْض . ما أَ كَ ي �ِ �مانِ إِ   ةَ ضآلَ 
 دَّ نِّي ِض عِ ي، أَ هِ لَ ، �ا إِ هُ لَ ها اإلِ . أیُّ مُ كْ حُ الْ  رَ ، وصدَ اقوُس النَّ  دقَّ  . فقدْ ءٍ شيْ  هي �لُّ تَ نْ ، فسیَ العالمِ 

لي   َس �ْ . لَ كَ لَ  لْ لي بَ  ل�َس  لَ مَ عَ الْ  . ألنَّ ةِ یرَ دِ قَ الْ  كَ تِ وَّ قُ هذا �ِ  لْ عَ . افْ كَ �ْ لَ إِ  عُ رَّ َض . أتَ مِ عالَ هذا الْ  ةِ مَ كْ حِ 
ي  امِ أ�َّ  يَ ِض قْ أَ  ى أنْ نَّ مَ أتَ  تُ نْ الء. �ُ ؤُ هَ  مِ عالَ الْ  ماءِ ظَ عُ  معَ  هِ لِ ألجْ  حُ أكافِ  ءٌ يْ لي شَ  نا. ل�َس هُ  شأنٌ 

  ینُ مِ األَ   هُ لَ ا اإلِ هَ ي أیُّ نِّ . أعِ دُ یِّ ا السَّ هَ ، أیُّ ةٌ �َّ دِ بَ وأَ   ةٌ لَ عادِ   يَ هْ ، وَ كَ صُّ خُ تَ   ةَ �َّ ِض قَ الْ   نَّ كِ ، لَ وسالمٍ   ي سعادةٍ فِ 
  هُ نْ مِ  جُ رُ خْ ما �َ  لُّ . و�ُ عٌ زِ عْ زَ تَ مُ  نسانِ ما في اإلِ  لُّ فكُ  .لٌ . فهذا �اطِ رٍ شَ على �َ  ئُ كِ أتَّ  . لستُ تُ ابِ والثَّ 

 طْ قَ فَ  تَ ، أنْ تموتَ  أنْ  نُ كِ مْ ��ا؟ ال، ال �ُ حَ  دْ عُ تَ  مْ ي، ألَ هِ لَ ؟ �ا إِ عُ مَ سْ ي، أال تَ هِ لَ ي، �ا إِ هِ لَ . �ا إِ لُ ذِ خْ �ُ 
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 لِ ي، ألجْ نِ كْ رُ تْ وال تَ  كَ تَ شیئَ مَ  مْ هي، تمِّ لَ هذا، �ا إِ هذا. ولِ  مُ لَ عْ ، أَ لِ عمَ ي لهذا الْ نِ تَ رْ تَ اخْ  . قدِ بٌ جِ تَ محْ 
 ي". نِ ْص حِ ي، وَ سِ رْ تُ �عي، وَ فِ ، شَ �حِ سِ مَ الْ  وعَ سُ ، �َ بوبِ حْ مَ الْ  كَ نِ ابْ 

 .الةُ الصَّ  تِ رَّ مَ تَ ا اسْ وهكذَ 

  لْ مارتن، هَ  : "�ا أخُ ؤالَ هذا السُّ  ةً �َ ثانِ  ةً مرَّ  قُ قِّ حَ مُ الْ  هِ عل�ْ  حَ رَ ، وطَ مانِ لَ رْ بَ الْ  ةِ ر إلى قاعَ لوثَ  عادَ  ، حینَ ي الغدِ وفِ 
  قُ طِ نْ مَ الْ  وِ أَ  ةُ سَ دَّ قَ مُ الْ  ةُ مَ لِ كَ ني الْ عْ نِ قْ تُ  مْ : "ما لَ قالَ  مَّ ، ثُ ظةٍ حْ لَ ًضا لِ ر أ�ْ لوثَ  دَ ؟" تردَّ عال�مِ التَّ  هذهِ  عنْ  اآلنَ  عُ ستتراجَ 

ًنا.  آمِ  ً�ا أوْ ائِ َص  َس �ْ لَ  یرِ مِ لضَّ لِ  ةٍ فَ خالَ ي مُ فِ  لوكَ السُّ  نَّ �ِ ، وَ هللاِ  ةِ مَ �لِ  ضمیري أسیرُ  . فإنَّ عَ راجَ أتَ  نْ ي لَ نِ نَّ إِ ، فَ حُ واِض الْ 
 ر!"  آخَ  ءٌ يْ ي شَ دِ یَ بِ  �َس لَ ، وَ ي هللاُ نِّ عِ �ُ لِ . وَ فُ ا أقِ نَ هُ 

 ما. �َّ ؟ رُ ةٍ مَ ظَ عَ   مُ هْ ؟ وَ ةٍ مَ ظَ عَ   ونُ نُ جُ 

 : واتِ فَ هَ الْ �ِ  حدِّ عن الْ  دُ ائِ الزَّ  غالُ ِش االنْ 

. �َ تَ خْ مُ  ه �انَ ا أنَّ حق�  ونَ �ظنُّ  اَس النَّ  ر الذي �جعلُ وثَ لُ  من ح�اةِ  بُ جانِ الْ  ذلكَ  . وهوَ آخرُ  رٌ أمْ    ةِ رَ تْ هذا إلى فَ  ودُ عُ ال�
  بِ إلى أَ  خطا�اهُ ا �ِ �� مِ وْ یَ  ، و�عترفَ هُ وقواعدَ  رِ یْ الدَّ  نظامَ  عَ یت�َ  هو أنْ  في الدیرِ  حدیثٍ  قّسٍ  لِّ �ُ  رُ دوْ  �انَ  . فقدْ الدیرِ 
 عِ مَ ، واسْ : "�ا أبي، قد أخطأتُ ، و�قولونَ االعترافِ   �ابینةَ   خلونَ دْ یَ   رونَ اآلخَ   ةُ وَ خْ اإلِ   ، �انَ ةٍ روتین�ّ   ةٍ لَ أَ سْ مَ . و�َ هِ اعترافِ 

 ةَ ثالثَ   تُ ، وقرأْ ةً شمعَ   تُ لْ عَ ، أشْ األنوارِ   طفاءِ انْ   �عدَ   ةِ �َ ماِض الْ   ؟ "في اللیلةِ تَ لْ : "حسًنا ماذا فعَ األبُ   هُ ي". ف�جی�ُ رافِ تِ اعْ 
". عامِ الطَّ   ري في قاعةِ نْ هَ األخ ِ   من دجاجةِ   ةً قطعَ   تُ یْ هَ تَ اشْ  سِ هذا. أو "�األمْ    أفعلَ ین�غي أالَّ   ، و�انَ ةٍ إضاف�َّ   یرَ مزامِ 

 ر؟  یْ ي الدَّ ا فِ یهَ فِ  طُ تتورَّ  تي قدْ الَّ  بُ المتاعِ  فماذا قد تكونُ 

دْ االعترافِ  أبُ  ، ف�قولُ هؤالء �عترفونَ  كانَ  ".  ةِ یر�َّ فِ كْ التَّ  مالِ األعْ  ضِ ب�عْ  مْ م �ثیًرا، وقُ �ا مر�َ  لكِ  السالمُ  مد�حَ  : "ردِّ
 . ةِ �َّ �انِ هْ الرَّ  مْ هِ إلى أعمالِ  مْ هُ لُ سِ رْ یُ   ثمَّ 

  وعشر�نَ  أر�عٍ  ذُ نْ مُ  ْف رِ تَ عْ أَ  . لمْ طأتُ خْ ي أَ نِّ ي ألَ لِ  رْ فِ ي اغْ : "�ا أبِ �قولُ  ، �انَ رافِ تِ العْ لِ  لُ ر یدخُ لوثَ  �انَ  حینَ  لكنْ 
  رَ شْ عَ  وْ أَ  َس مْ خَ  قُ رِ غْ تَ سْ �َ  رُ األمْ  نِ كُ �َ  مْ ي. لَ ماِض الْ  مِ وْ یَ ي الْ ها فِ فَ رَ تي اقتَ خطا�ا الَّ الْ  دِ في سرْ  أُ دَ یبْ  و�انَ "، ةً ساعَ 

ي  ماِض الْ  مِ وْ خطا�ا الیَ �ِ  ترافِ ي االعْ ي فِ ِض قْ ر �َ لوثَ  ، �انَ رِ اآلخَ  دَ عْ یوًما �َ  لْ ، بَ ةً أو ساعَ  ةٍ ساعَ  صفَ ، وال نِ قَ قائِ دَ 
 .  نونِ جُ الْ �ِ  رِ یْ ي الدَّ فِ  هُ ساءَ ؤَ رُ  صیبُ �ُ  هذا �انَ   ى أنَّ تَّ ؛ حَ ساعاتٍ   عَ �َ رْ ، أو أَ الثَ أو ثَ  نِ یْ تَ ساعَ 

 رافَ تِ االعْ  تَ دْ رَ أَ  . إنْ فواتِ هَ �الْ  دِّ حَ الْ  عنِ  ائدِ الزَّ  عن هذا االنشغالِ  ْف مارتن، توقَّ  : "�ا أخُ لینَ قائِ  رونَ وا یتذمَّ و�انُ 
 هُ أنَّ  رونَ شعُ وا �َ أُ ى بدَ . حتَّ ةُ �طَ سِ �َ الْ  �اءُ شْ األَ  كَ لْ تِ  وَ هُ  هُ �ُ كِ رتَ ر یَ لوثَ  ما �انَ  لُّ ن �ُ ". لكِ ةً �َّ �قِ حقِ  ةً �َّ خطِ  نْ كُ �َ ، فلْ ءٍ يْ �شَ 
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؟"  ّسٍ قِ �َ  كَ مهامِّ �ِ  ق�امَ الْ  بُّ حِ  تُ ؟ أَال رافِ تِ في االعْ  وقتِ الْ  قضاءَ  بُّ حِ ؟ أتُ كَ �ُ طْ : "ما خَ . فقالوا لهُ هِ أعمالِ  نْ مِ  بُ رَّ هَ تَ یَ 
 ًقا.  ادِ َص  �انَ  رَ وثَ لُ  أنَّ  كُ رِ دْ یُ   هِ اعترافِ  أبُ  �انَ  نْ كِ لَ 

 : ةُ سَ دَّ قَ مُ الْ  هللاِ  ةُ شر�عَ 

  عُ مَ سْ �َ ماراثون، وَ الْ  نَ مِ  ساعاتٍ  عِ �َ أرْ  وْ أَ  ثالثِ  دَ عْ �َ  ترافِ االعْ  ةِ جلسَ  نْ مِ  جُ �خرُ  �انَ  هُ ًقا أنَّ الحِ  رُ وثَ لُ  �شفَ  دْ وقَ 
 ةً أَ جْ فَ  رَ كَّ ذَ تَ یَ  ى أنْ لَ ، إِ هِ تِ فَ إلى غرْ  دٌ عائِ  وَ هْ وَ  رحِ فَ الْ وَ  ةِ احَ الرَّ �ِ  رُ عُ شْ "، ف�َ طا�اكَ خَ  لكَ  قائًال: "مغفورةٌ  ّسِ قِ الْ  ماتِ لِ كَ 

 .المِ والسَّ  حِ رَ فَ الْ  لُّ �ُ  دُ دَّ بَ تَ یَ  الِ حَ ي الْ فِ ها. وَ بِ  رافَ تِ االعْ  يَ سِ نَ   ةً �َّ خطِ 

  نْ بها عَ   عُ دافِ یُ   ةً �َّ لِ اخِ ودَ   ةً �َّ �عِ بِ طَ   ةً �َّ فاعِ دِ   ًال یَ حِ   سانِ نْ دى اإلِ لَ   أنَّ   یثِ دِ حَ الْ   سِ فْ النَّ   مِ لْ عِ   نْ نا مِ فْ رَ عَ   ، إنْ ونٌ نُ ا جُ ق� ذا حَ هَ  
�ًعا  فِ ا رَ ط� خَ  ناكَ هُ  نَّ �اًنا إِ أحْ  قالُ . �ُ هِ �رِ رِ بْ تَ وَ  بِ نْ الذَّ  ارِ كَ نْ ي إِ فِ  رٍ شَ �َ ا �َ د� جِ  عونَ ا �ارِ نَ نَّ إِ . فَ بِ نْ �الذَّ  هِ ورِ عُ شُ  دَّ ِض  هِ سِ فْ نَ 
  . روثَ لُ   عَ مَ   ثَ دَ هذا هو ما حَ   أنَّ   هاً�ا. وأظنُّ وذَ   ةً یئَ جِ   خطَّ أح�اًنا هذا الْ   الع�اقرةُ   رُ بُ عْ ، و�َ ةِ �َّ رِ قَ �ْ عَ الْ وَ   ونِ نُ جُ الْ   نَ یْ بَ   لُ ِص فْ �َ 

 سٍ دارِ �َ  لِ عْ فِ الْ �ِ  عَ رَ ، بَ الالهوتِ  مَ لْ عِ  َس رُ دْ أن یَ  لَ قبْ  هُ أنَّ  وَ هُ  هذا الرجلِ  �شأنِ  سِ فْ النَّ  ماءُ لَ عُ   هُ لَ فَ غْ ي أَ ذِ الَّ  ءَ يْ الشَّ  ألنَّ 
ها  �اتِ لَّ طَ تَ ومُ   هللاِ   ةِ �عَ رِ إلى شَ   نظرَ   مَّ ، ثُ هللاِ   على شر�عةِ   هُ ط�َّقَ ، وَ نَّكَ حَ مُ الْ   رَّبَ دَ مُ الْ   يَّ ونِ قانُ الْ   لَ قْ عَ الْ   ذلكَ   أخذَ   . وقدْ انونِ قَ لْ لِ 

 .  جِ تائِ النَّ  احتمالَ  عِ طِ تَ سْ �َ  مْ ، فلَ ةِ سَ دَّ قَ مُ الْ  هللاِ   ةِ �عَ رِ شَ  ءِ وْ ي َض فِ  هُ سَ فْ نَ  لَ لَّ حَ وَ  -  مالِ كَ الْ  �اتِ طلَّ تَ مُ  أيْ  -

بهذه  هُ رأى نفسَ  . وحینَ هِ رِّ �ِ ، وَ هللاِ  ب�عةِ طَ  �اسِ قْ إلى مِ  ظرِ النَّ �ِ  لْ بَ  �نَ رِ اآلخَ  رِ شَ �َ الْ ها �ِ تِ قارنَ مُ ال �ِ  هُ سَ فْ نَ  مُ �ِّ قَ �ُ  لَّ وظَ 
 هللا.  رِّ بِ   نْ عَ  ةٍ رَ كْ فِ  ةَ �َّ أَ  ُض غِ �ْ یُ  أَ دَ تَ هللا، ابْ   رِّ بِ بِ   ةً مقارنَ  ال�شاعةِ 

 :هُ دَ حْ وَ  �اإل�مانِ 

 سولِ الرَّ   دِ قائِ عَ   نْ ج عَ رْ بِ نْ �تِ وِ   ةِ عَ ي جامِ فِ   علِّمَ �ُ   يْ �َ   هوتِ الَّ تاًذا لِ سْ أُ   هِ تِ فَ ِص �ِ   هِ راتِ حاَض مُ   ُ�ِعدُّ   ي، �انَ �الِ ى اللَّ دَ حْ ي إِ فِ   مَّ ثُ 
  �ُس دِّ قِ الْ  هُ �َ تَ ا �َ ص� ، ونَ فاسیرَ ، والتَّ لَ األوَّ  صحاحَ األ أُ ر �قرَ لوثَ  . و�ینما �انَ هِ �مِ وتعالِ  ةَ �َ ومِ رُ  ةِ في رسالَ  َس بولُ 

. َأمَّا ال�ارُّ فِ�اِإل�ماِن  إ�مانٍ �ِ   نٌ لَ ُمعْ   هللاِ   رَّ بِ   نَّ : "إِ كلماتِ الْ   هِ ذِ هَ   لِ وَّ األَ   صحاحِ ي األفِ   ، قرأَ رونٍ قُ   ةِ عَ ْض �ِ   ذُ نْ مُ   وُس ینُ طِ سْ غُ أُ 
ال  -   هللاِ   رِّ بِ   عنْ   �علِّمُ   ةَ �َ ومِ رُ   ةِ سالَ في رِ   صَّ هذا النَّ   نَّ أَ ، �ِ هِ لِ قْ في عَ   ةُ رَ كْ فِ الْ   تِ ، أضاءَ ةً أَ . وفجْ )١٧:  ١ة  �َ ومِ (رُ   �ْح�ا"

مُ قَ ذي �ُ الَّ  هللاِ  رُّ بِ  لْ ، بَ هِ سِ فْ نَ   هللاِ  ةِ �عَ بِ طَ �َ  هللاِ  رَّ بِ    نُ مِ ؤْ یُ   نْ مَ  لِّ . �ُ �حِ سِ مَ الْ �ِ  نُ مِ ؤْ یُ   نْ مَ  لِّ كُ اًنا لِ جَّ ، مَ ةِ مَ عْ النِّ ولي �ِ  لكَ  هُ دِّ
 . هُ ءَ ادَ رِ وَ   �حِ سِ مَ الْ  رِّ بِ   رَ تْ ي سِ دِ تَ رْ یَ  �حِ سِ مَ الْ �ِ 

ي رِّ هو بِ  ل�َس ، هللاِ  في أمامَ قِ وْ مَ  تبر�ري، أيْ  أساَس  األولى أنَّ  ةِ ني، وأدر�ُت للمرَّ هْ هذا ذِ  قَ رَ تَ ر: "اخْ لوثَ  وقالَ 
  ذي ین�غي أنْ ، الَّ هُ دَ حْ وَ  مس�حِ الْ  �سوعَ  بِّ الرَّ  رُّ بِ  ، بلْ هللاِ  �اتِ لَّ طَ تَ مُ  أمامَ  قُ فِ خْ ًما ما �ُ ذي دائِ ، الَّ لِ زَ األعْ  الشخصيِّ 
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 سِ وْ دَ رْ فِ الْ  أبوابَ  تُ یْ أَ ، ورَ جیلَ نْ ُت اإلِ مْ هِ ي فَ في ح�اتِ  ةٍ مرَّ  لِ هذا، ألوَّ  تُ مْ فهِ  : "حینَ ". وقالَ واثقٍ  �إ�مانٍ  �هِ  كَ أتمسَّ 
 ُت". لْ خَ دَ ها، فَ یْ راعَ ْص على مِ   حُ تَ فْ تُ 

 : "ال�ارُّ لوكِ مُ الْ وَ   لمانِ رْ بَ الْ   ضاءِ عْ ، وألَ شار�نَ تَ سْ والمُ   ًدا، ولل�ا�اواتِ صاعِ فَ   یومِ الْ   ذلكَ   نْ ، مِ مِ عالَ لْ لِ   �قولُ   لوثرَ   بدا و�أنَّ 
  تثُبتُ  هِ ذي عل�ْ الَّ  ساُس األَ  وَ " هُ كَ لِ ُت �ذَ سْ ا لَ نَ ، وأَ وٌس قدُّ  "هللاُ  �انَ  . فإنْ هُ دَ وحْ  اإل�مانِ �ِ  بر�رُ �ا؛ التَّ حْ �َ  اإل�مانِ �ِ 
 ". یلُ جِ نْ هذا هو اإلِ  في هذا ألنَّ  فاوضِ للتَّ  ، فال مجالَ طُ قُ سْ تَ   أوْ  ةُ �سَ نِ كَ الْ 

إلى  لِ جُ الرَّ  هذا�َ  ینَ لِّ تَ خْ مُ الْ  نَ ًشا مِ �ْ جَ  هللاُ  لَ سِ رْ یُ  نْ ي أَ لِّ َص ، أُ ونُ نُ جُ الْ  وَ هذا هُ  �انَ  نْ ، إِ ةُ ادَ ها السَّ ؟ أیُّ ونٌ نُ هذا جُ  لْ هَ 
، هللاَ   أنَّ  ةِ �قَ قِ حَ  اللِ خِ  نْ مِ  وسٍ دُّ قُ  إلهٍ  أمامَ  رُ نتبرَّ  ةَ مَ ثَ األَ  نا نحنُ أنَّ  مَ هَ ى نفْ ، وحتَّ یلُ جِ نْ اإلِ  ى ال ُ�حَجبَ حتَّ  هذا العالمِ 
  ونُ كُ بل تَ  هِ �ِ  نُ مِ ؤْ یُ  نْ مَ  �لُّ  كَ لِ ال یهْ یْ كَ طا�انا، لِ خَ  رَ ستُ تَ لِ  هِ نِ ابْ  ةَ لنا قداسَ  مَ فیها، قد قدَّ  ضِ فاوُ التَّ  ، ودونَ هِ في قداستِ 

   .)١٦: ٣(یوحنا   ةُ �َّ دِ بَ األَ  �اةُ حَ الْ  هُ لَ 

 . تِ وْ مَ لْ ا لِ د� عِ تَ سْ مُ  رُ لوثَ  �انَ  هِ لِ جْ ي ألَ ذِ الَّ  یلُ جِ نْ اإلِ  وَ ا هُ هذَ 

 لِّي.  َص ونا نُ دعُ 

نا  قارَ تِ افْ  رَ تُ سْ �َ  يْ ا �َ نَّ مِ  َس �ْ إلى برٍّ لَ  ةَ ماسَّ نا الْ حاجتَ  كَ رَ أدْ  هُ ، وألنَّ لِّ ختَ مُ الْ  لِ جُ هذا الرَّ  شهادةِ  ألجلِ  كَ أ�انا نشكرُ �ا 
 لَ بْ قَ  سِ أْ �َ الْ  ةِ ى حافَّ لَ نا إِ عْ فَ دْ تَ  مْ لَ ر، وَ وثَ لُ  لَ ثْ مِ  �مِ حِ جَ الْ  ةِ هَ وَّ فُ  فوقَ  ینَ نا معلَّقِ كْ تترُ  لمْ  كَ ألنَّ  كَ . �ا أ�انا، نشكرُ رِّ بِ إلى الْ 

 نْ مَ  لُّ �ُ  ةَ سالَ هذه الرِّ  لَ بَ قْ �َ  يْ �َ  رُ مْ األَ  هُ �ُ لَّ طَ تَ هذا هو ما یَ   �انَ  إنْ  . لكنْ هِ دِ جْ مَ وَ  �حِ سِ مَ الْ  جمالِ  ةِ �َ ؤْ رُ  نْ مِ  نَ كَّ مَ تَ نَ  أنْ 
  یرَ ِص �َ   ى أنْ لَ ، إِ ةِ مَ عْ النِّ   تلكَ   ُض فُ رْ یَ   نْ مَ   لِّ �ُ   یرِ مِ إلى َض   واحِ رْ األَ   دُ حاِص   هي، أن ُیرَسلَ ي، �ا إلَ صلِّ ي أُ نِ نَّ ها، فإِ عُ مَ �سْ 
 ین. آمِ . هُ دَ حْ وَ  �حِ سِ مَ في الْ  نُ مُ كْ �َ   هُ رَّ بِ   أنَّ  مُ �فهَ   ًحا، حینَ رَ فَ  رَ فِ طْ �َ   نْ ر أَ لوثَ  لَ ثْ ا مِ د� عِ تَ سْ مُ 

 

 .St(رو دْ أنْ  �سِ القدِّ  �ن�سةِ  عاةِ رُ  أحدَ  یر، و�انَ ونِ �جُ لِ  ماتِ دَ خَ  ةِ ئَ هیْ  ُس سِّ ؤَ مُ  وَ ول هُ رُ ي. سبْ . سِ الد�تور أرْ 

Andrews Chapel ( َالح ْص لإلِ  سِ دَّ قَ مُ الْ  الكتابِ  ةِ �َّ لِّ لكُ  رئ�سٍ  لَ أوَّ  �دا، �ما �انَ ورِ لُ فْ  سانفورد بوال�ةِ  ةِ في مدین  
)Reformation Bible College( َیُّون تِ ا الهوُ لُّنَ كُ َذِلَك "في ا مَ ، �ِ تابٍ �ِ  ةِ مائَ  نْ مِ  رِ ثَ أكْ  َألَّفَ  وَ هْ . و ")Everyone’s 

A Theologian(. 

 

 . ل�جونیر عِ قِ وْ في مَ  لِ ْص في األَ  ةِ رَ محاَض هذه الْ  رُ نشْ   تمَّ 
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