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 هللاِ  ةُ قداسَ 
 �حِ ِس مَ الْ  ةُ قداسَ : ٦ ةُ رَ حاَض المُ 

 أر. سي. سبرول 

  �ةِ لَ الطَّ  ُض عْ �َ  هُ عَ قاطَ  هِ حدیثِ  طِ سَ ، وفي وَ جامعاتِ دى الْ في إحْ  ةً ألقى �لمَ  قدْ  ، �انَ مع أستاذٍ  امٍ أ�َّ  ُت منذُ ثْ دَّ حَ تَ 
  ونَ تمعُ سْ مُ الْ  �انَ  مْ ي: "كَ لِ  ًال قائِ  عَ تا�َ  ا؟" ثمَّ ذَ هَ بِ  ثُ رِ تَ كْ �َ  : "َمنْ مْ هُ دُ أحَ  ، وصاحَ مس�حِ الْ  عنِ  ثُ یتحدَّ  . �انَ ینَ دائیِّ العِ 
  دینَ مؤ�ِّلدى الْ  دِ شدُّ �التَّ  امتزایدً  اعورً �حي، وشُ سِ مَ الْ  اإل�مانِ  جاهَ نا تُ في بالدِ  امتزایدً  داءً عَ  هناكَ  و أنَّ !" یبدُ ینَ یِّ دائِ عِ 
 .  ةِ احَ الرَّ  هذا في فترةِ  نْ نا عَ ثْ تحدَّ  .ةِ �َّ مس�حِ لْ لِ  ینَ ِض معارِ والْ 

  ونَ س�حیُّ مَ الْ  دونَ تشدِّ مُ الْ  لَ حاوِ �ُ  أنْ  نْ مِ  ةٍ دَّ شِ �ِ  ونَ فُ خائِ  الدِ بِ الْ  ي هذهِ فِ  نینَ مِ ؤْ مُ الْ  غیرَ  أنَّ  أعتقدُ  �انِ حْ األَ  ضِ عْ ي �َ وفِ 
ي تِ وَ خْ إِ  یرَ كِ ذْ تَ  لُ ا. أحاوِ ذَ ي هَ فِ  مْ هُ رُ ذْ عُ  مْ هُ لَ ، وَ نینَ مِ ؤْ مُ الْ  رِ یْ َثمَّ على غَ  نْ مِ ، وَ ونِ قانُ على الْ  ةِ �َّ ینِ الدِّ  ضِ رائِ فَ الْ  حامَ إقْ 
  كونَ نَ  نْ أَ  بُ جِ �َ ي، وَ �حِ سِ مَ الْ  رِ دْ قَ �ِ  �حيِّ سِ مَ الْ  ي غیرَ مِ حْ �َ  ةِ دَ حِ تَّ مُ الْ  ال�اتِ وِ الْ  تورِ سْ دُ  نْ ى مِ ولَ األُ  ةَ المادَّ  واتي �أنَّ خَ وأَ 

ي  رِ شِّ �َ مُ ، وَ ینَ یِّ هوتِ الالَّ ، وَ عاةِ الرُّ ، وَ ینَ یِّ �حِ سِ مَ الْ  جاهَ تُ  داءِ عَ الْ وَ  یقِ الضِّ �ِ  عورٌ شُ  رُ شِ تَ نْ یَ  نْ ا. لكِ ذَ هَ  نِ شأْ ا �ِ د� جِ  �نَ رِ حذِ 
 .مْ هِ رِ یْ غَ ، وَ ازِ فَ لْ التِّ 

  نْ �ًقا مِ لِ عْ ًال، تَ ثَ ، مَ رُ كَّ ذَ . أتَ وعَ سُ �َ  بِّ الرَّ  ةِ قامَ تِ ًنا السْ لَ عَ   مْ هِ دِ حَ أَ  قادُ تِ انْ  وَ ا هُ د� ًرا جِ نادِ  هُ دُ جِ هذا، ما أَ  لِّ �ُ  طِ سَ ي وَ فِ  نْ لكِ 
، لم  �انِ حْ األَ  ضِ عْ ي �َ "فِ  سوعَ �َ  بَّ الرَّ  نَّ إِ  ا، �ما قالَ �� �حِ سِ مَ  نْ كُ �َ  مْ . لَ وعَ سُ �َ  بَّ الرَّ  �هِ فِ  دُ قِ تَ نْ یَ  د شو �انَ نارْ رْ جورج بِ 

  هِ �ِ  هُ دُ ��ا ینتقِ القِ خْ �اًسا أَ قْ مِ  دْ جِ �َ  مْ ، لَ وعَ سُ �َ  الربِّ  د شو انتقادَ ارْ نَ رْ بِ  أرادَ  ینَ حِ نا، فَ هُ  ةً قَ مفارَ  دُ ". أجِ يٍّ �حِ سِ مَ �َ  كْ لُ سْ �َ 
،  يِّ سِ نَ كَ الْ   أثیرِ التَّ   تار�خِ   دَّ ، وِض ةِ �سَ نِ كَ الْ   دَّ ي، وِض دِّ ِض   يُّ �قِ قِ حَ الْ   داءُ العَ   دُّ تَ �حْ   ینَ . حِ هِ سِ فْ نَ   �حِ سِ مَ الْ   ق�اسِ مِ   نْ ى مِ مَ أسْ 

 . وعَ سُ �َ  بِّ الرَّ  نِ أْ شَ �ِ  ظِ فُّ حَ التَّ  نَ مِ  عٌ وْ نَ  دُ یوجَ 

  وعَ سُ �َ   نْ مِ   رَ ثَ أكْ   هِ تِ استقامَ   لِ ألجْ  اراًما عام� تِ احْ   قَ لَ خَ   سانٌ نْ إِ   دَ ُوجِ   هُ أنَّ   كُّ ًما، أشُ وْ وا یَ عاشُ   ذینَ الَّ   رِ شَ �َ الْ   م�عِ جَ   نِ یْ بَ   نْ مِ فَ 
 ؟ لَ ماذا ُقتِ : لِ وَ ني هُ قُ ي ال �فارِ ذِ الَّ  ؤالُ ، فالسُّ ةٍ دَّ شِ �ِ  وعَ سُ �َ  بَّ الرَّ  مُ عالَ الْ  حُ تدِ مْ ا، �َ ق� . وحَ ريِّ اِص النَّ 

�زا  یرِ تِ   مِّ األُ   لَ ثْ ، مِ ینَ بوذِ نْ مَ ى والْ َض رْ مَ الْ   �عِ مِ جَ نى �ِ تَ ًنا، واعْ نِّ حَ تَ مُ �ًفا، وَ طِ لَ ��ا، وَ حِ مُ ًعا، وَ ائِ ًصا رَ خْ شَ   �سوعُ   بُّ الرَّ   �انَ   إنْ 
 بَ هَ ذي ألْ . ما الَّ هُ مَ دَ  ینَ بِ الِ طَ  وعُ مُ جُ الْ  خَ صرَ  لْ ب، بَ سْ حَ فَ  تِ وْ مَ الْ �ِ  عل�هِ  ُ�حَكمْ  لمْ  وَ فهْ ؟ ذن ُقتلَ ماذا إِ . فلِ هِ یلِ في جِ 
 ؟ هُ دَّ ِض   أمْ  هِ فِّ ي َص فِ  ، سواءَ يِّ رِ اِص النَّ  �سوعَ   جاهَ تُ  اسِ النَّ  رَ مشاعِ 
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 :ةِ فَ اِص عَ الْ  طَ وسَ  مٌ نائِ 

  نْ مِ  عُ ا�ِ الرَّ  صحاحُ . األَ یدِ دِ حْ التَّ �ِ  ؤالِ هذا السُّ  نْ عَ  ي اإلجا�ةِ فِ  أُ یبدَ  هُ أنَّ  أعتقدُ  َس قُ رْ مَ  إنجیلِ  ا منْ ص� نَ  أَ قرَ أَ  أنْ  دُّ أوَ 
: "َوَقاَل َلُهْم ِفي َذِلَك اْلَیْوِم َلمَّا َ�اَن اْلَمَساُء: «ِلَنْجَتْز ِإَلى  ولُ قُ ، �َ ینَ الثِ الثَّ وَ  ةِ سَ امِ خَ الْ  �ةِ اآل  نَ ًءا مِ دْ ، بَ َس قُ رْ مَ  نجیلِ إِ 

ِفیَنِة. َوَ�اَنْت َمَعُه َأْ�ًضا ُسُفٌن ُأْخَرى َصِغیَرٌة. َفَحَدَث َنْوُء ِر�ٍح   اْلَعْبِر». َفَصَرُفوا اْلَجْمَع َوَأَخُذوُه َ�َما َ�اَن ِفي السَّ
ِفیَنِة َحتَّى َصاَرْت َتْمَتِلُئ. َوَ�اَن ُهَو ِفي اْلمُ  ِر َعَلى ِوَساَدٍة َناِئًما"َعِظ�ٌم، َفَكاَنِت اْألَْمَواُج َتْضِرُب ِإَلى السَّ (مرقس   َؤخَّ

٣٨- ٣٥: ٤(.  

  �احِ الرِّ  قناةِ  بِ سبَ ، �ِ ینَ طِ سْ لَ ي فِ فِ  ةٌ ی�َ جِ عَ  ةٌ �َّ رافِ وغْ بُ طُ  ةٌ رَ ظاهِ  وَ ذي هُ الَّ  لیلِ جَ الْ  رِ حْ هذا في �َ  ؟ حدثَ دَ هَ شْ مَ الْ  مُ تُ رْ وَّ تَص 
هَ وَ مُ   ر�احٍ   قناةُ   دُ وجَ ، تُ يِّ افِ رَ غْ جُ الْ   . ففي هذا الموقعِ طِ سِّ وَ تَ مُ الْ   رِ حْ �َ الْ وَ   نِّ دُ رْ األُ   رِ بْ عَ   راءِ صحْ   بینَ   ةِ لَ واِص الْ    رِ حْ إلى �َ   ةٌ جَّ
،  واتٍ نَ سَ  ةِ عَ ْض �ِ  ذُ نْ مُ  ُت هناكَ نْ . �ُ ةِ رَ یْ حَ على ال�ُ  ذارٍ نْ إِ  قِ سابِ  ونَ دُ  بَّ هُ تَ  أنْ  ةٍ �فَ نِ عَ  فَ عواِص لِ  نُ كِ مْ ا �ُ ذَ هَ ، ولِ یلِ لِ جَ الْ 

  م ال یزالونَ هُ �أنَّ  ارةُ �حَّ نا الْ رَ بَ ، أخْ ةِ �َّ رِ حْ ال�َ  اتِ دَّ عَ المَ  ثِ دَ أحْ  نْ مِ  مِ غْ الرَّ �ِ ، وَ الجلیلِ  �حرِ  عبرَ  ةٍ �َّ �حرِ  في رحلةٍ  تُ وذهبْ 
 .رَ آلخَ  آنٍ  منْ  هناكَ  بُّ هُ التي تَ  ةِ النادرَ  فِ من هذه العواِص  یتٍ مِ مُ  في خوفٍ  �شونَ عِ �َ 

  ةِ �فَ نِ عَ الْ  عِ وا�ِ ى هذه الزَّ دَ إحْ  ْت هبَّ  ، ثمَّ اتِ مرَّ الْ  آالفَ  حیرةِ �ُ وا إلى هذه الْ . فقد خرجُ كینَ حنَّ مُ  ادینَ ص�َّ  التالمیذُ  كانَ 
  أنْ  مٍ داهِ  رٍ طَ في خَ  فینةُ السَّ  تِ ، �انَ ةٍ ظَ لحْ  ، وفي �لِّ رُ فِ ْص تَ  �احُ ، والرِّ ةً القَ مْ عِ  واجُ مْ األَ  ، و�انتِ لِ یْ اللَّ  فِ َص تَ نْ في مُ 

 . ةِ فینَ ًما في السَّ نائِ  �سوعُ  بُّ الرَّ  ، �انَ هِ لِّ هذا �ُ  . وأثناءَ ادینَ �َّ الصَّ  �ح�اةِ  يَ ودِ ، وتُ بَ لِ قَ نْ تَ 

 ض�فاتُ مُ الْ  تِ �انَ  حیثُ  ُت طائراتٍ بْ كِ رَ  . فقدْ ائراتِ الطَّ  نِ تْ على مَ  مْ هُ لَ ثْ رأیُت مِ  دْ قَ . فَ الناسِ  منَ  عَ وْ هذا النَّ  ُض غِ �ْ أُ 
 لُ ما الرجُ ، بینَ یدٍ دِ شَ  رابٍ طِ في اْض  ،ةٍ ظَ حْ لَ ي فِ  مٍ دَ قَ  فِ لْ أَ  ةِ على مسافَ  رُ دِ حَ نْ تَ  ةُ رَ ائِ الطَّ  تِ ، و�انَ بٍ عْ في رُ  نَ خْ رُ ْص �َ 
ى  لَ نا عَ أنَّ  كُ رِ دْ  تُ ؟ أَال كَ �ُ طْ ماذا؟ ما خَ  أمْ  يٌّ ینِ فِ لْ كَ  تَ أنْ  لْ له: "هَ  وأقولَ  هُ زَّ هُ أَ  ُت أنْ دْ . أرَ قٍ مْ �عُ  ي نائمٌ جوارِ �ِ  ُس جالِ الْ 
  . هذا �انَ ءٍ يْ شَ  يِّ أَ  نْ مِ  مِ غْ �الرَّ  ونَ نامُ ، یَ كونِ والسُّ  دوءِ هُ الْ �ِ  ونَ عُ تَّ مَ تَ یَ  ذینَ الَّ  ؤالءِ ؟" هَ ةٍ ظَ حْ لَ  ةِ في أ�َّ  طامِ تِ االرْ  كِ شَ وَ 

 .  بِ قارِ الْ  ةِ رَ خِّ ؤَ ي مُ فِ  سالمٍ ًما �ِ ائِ ، نَ سوعَ �َ  بِّ الرَّ  حالَ 

 عاصفة:من ال فونَ خائِ 

  یقَ بِ طْ تَ   �دُ رِ أُ   نْ كِ ا، لَ ذَ ي هَ فِ   لٌ هِ ذْ مُ   ءٌ يْ شَ   دُ وجَ . ال یُ ینَ فِ ائِ وا خَ �انُ   التالمیذَ   ًال هنا، إنَّ هِ ذْ ًئا مُ شیْ   ُس قدَّ مُ الْ   الكتابُ   �قولُ 
 ا. مَ  هذا على شيءٍ 

مْ سنواتٍ  ةِ عَ ْض �ِ  �ا منذُ فْ لْ في فیالدِ  هوتِ الالَّ  ةِ �َّ لِّ في �ُ  لِّمُ عَ ُت أُ نْ �ُ  حینَ    ي، و�انَ �مِ كادِ األَ  حادِ لْ اإلِ  عنِ  ةً ُت مادَّ ، قدَّ
لِ  رِ صادِ مَ الْ  ةُ قراءَ  ةِ �َ لَ على الطَّ    ةَ راءَ قِ  مْ هُ نْ مِ  تُ بْ لَ . �ما طَ يِّ �ِ رْ غَ الْ  �خِ ارِ ي التَّ فِ  دینَ حِ لْ مُ الْ  زِ أبرَ  �تا�اتُ  يَ هْ ، وَ ةِ �َّ األوَّ
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هَ الذي وَ  دِ قْ �اخ، والنَّ ورْ یُ �ج فْ فِ ودْ ه ولُ شِ یتْ نِ  لى �تا�اتِ إِ  ةِ یل؛ �اإلضافَ ت مِ ر ایو تِ ون سْ وم وجُ یُ ید هْ دافِ  تراضاتِ اعْ   هُ جَّ
، القراءاتِ  هِ ذِ هَ  نْ و. مِ یر �امُ بِ لْ ر وأَ تْ سارْ  ولْ بُ  ونْ وجُ  مانْ وفْ التر �ُ وَ  دِ قْ ، ونَ ةِ مس�ح�َّ في الْ  �ا�ِ  اإل�مانِ  س ضدَّ كْ مارْ 

  رُ هَ جوْ . فَ هِ نِ یْ عَ �ِ  ؤالٍ سُ  إجا�ةَ  لونَ حاوِ وا �ُ �انُ  - �نَ رِ شْ عِ الْ وَ  رَ شَ عَ  عَ اسِ التَّ  نِ ما في القرْ وال س�َّ  – دینَ حِ لْ مُ الْ  نا أنَّ فْ اكتشَ 
، هٍ لَ إِ  جودِ وُ  مِ دَ عَ نا �ِ تِ قناعَ  نْ مِ   مِ غْ الرَّ �ِ  هُ أنَّ  يَ نا هِ ؤرِّقُ تُ  تي ال تزالُ الَّ  ةَ لَ كِ شْ مُ الْ  ، لكنَّ هٍ لَ إِ  نْ ما مِ  هُ أنَّ  مُ لَ عْ : "نَ �انَ  مْ هِ یثِ حدِ 

  سونَ رِّ كَ �ُ  هِ �ْ لَ إِ  بُ هَ ذْ نَ  مكانٍ  لِّ في �ُ  رَ شَ �َ الْ  دُ جِ ا نَ ماذَ لِ  ؟ أيْ ةٍ �َ ِص عْ تَ سْ مُ  ةٍ ورَ ُص یًِّنا �ِ دَ تَ مُ  يُّ رِ شَ �َ الْ  ُس نْ جِ الْ  ودُ لماذا یبْ 
 ؟"  ینِ الدِّ  نِ عَ  ثِ حْ �َ لْ لِ  مْ هُ سَ فُ نْ أَ 

  يٍّ دِ قْ نَ   لٍ كْ شَ �ِ   رونَ كِّ فَ ، فال �ُ ةٍ ساطَ �َ بِ   یرَ جماهِ الْ   سوقُ ما تَ   يَ هِ   ةُ رافَ خُ : "الْ ةً لَ ، قائِ ؤالِ هذا السُّ   نْ وراي عَ ین مُ لِ مادْ   ْت أجابَ 
وا دُ ار ه أَ شِ یتْ �اخ ونِ رْ و س وفیكْ ارْ مَ د وَ و�ْ رُ فْ   الَ ثَ أمْ   اخاًص شْ أَ   نَّ كِ ب". لَ سْ حَ فَ   اَس النَّ   قِّفَ ثَ نُ   نْ أَ   هُ تاجُ حْ ما نَ   لُّ ، �ُ رِ مْ في األَ 

 .  ةً حَّ ِص  قَّ یًرا أدَ سِ فْ تَ 

ذي الَّ  حیدَ وَ الْ  ءَ يْ الشَّ  نَّ . فإِ يِّ رِ شَ �َ الْ  فِ عْ الضَّ  نَ مِ ، وَ ةِ �َّ سِ فْ النَّ  رِ شَ �َ الْ  �اجاتِ تِ احْ  نِ ا مِ �� تار�خِ  أَ شَ نَ   ینَ الدِّ  وا على أنَّ قُ فَ اتَّ 
ى  وَ قُ الْ   نَ مِ   يٌّ �زِ رِ غَ   فٌ وْ خَ   هِ �ْ دَ لَ   نسانٍ إِ   س)، �لُّ كْ ارْ مَ   هُ د (وأیَّدَ و�ْ رُ فْ   َض رَ تَ ا افْ ذا، �مَ كَ نا، وهَ ناؤُ فَ   وَ �ًعا هُ مِ جَ   ف�هِ   كُ رِ تَ شْ نَ 

ى  ولَ األُ  ةُ وَ طْ خُ الْ  تِ ؛ و�انَ انٍ �َ أدْ  تراعِ ي اخْ وا فِ بدأُ  الناَس  أنَّ  هوَ   التار�خِ  رَ عبْ  نا. وما حدثَ ح�اتَ  دُ هدِّ ي تُ تِ الَّ  ةِ ب�ع�َّ الطَّ 
في   هٌ لَ �ِ ، وَ ةِ فَ عاِص ي الْ فِ  هٌ لَ إِ  دُ وجَ یُ  هُ أنَّ  ى، أيْ وَ قُ الْ  هِ ذِ هَ  لَ داخِ  ةٍ �َّ حَ  سٍ فْ نَ  ودِ جُ وُ  ةِ رَ كْ فِ  ُض رْ فَ  وَ هُ  ةِ �َّ لِ مَ عَ الْ  في هذهِ 

 .  ةِ �عَ بِ الطَّ  ةَ نَ َص خْ شَ  ْت ى �انَ ولَ األُ  ةَ وَ طْ خُ الْ  د إنَّ �ْ وْ رُ فْ  . وقالَ هِ رِ یْ ا إلى غَ مَ ، وَ و�اءِ ي الْ فِ  هٌ لَ �ِ ، وَ زالِ لْ الزِّ 

، بِ رْ حَ ، والْ وفانِ الطُّ ، وَ ، والنارِ رطانِ السَّ  لُ ثْ مِ  يجودِ وُ  دُ هدِّ ي تُ تِ الَّ  �اءِ شْ األَ  منَ  ثیرُ كَ الْ  في الح�اةِ  هُ إنَّ  ةُ �َّ ظرِ النَّ  تقولُ 
، وَ لَ عَ   مُ جُ هْ تَ   ینَ حِ . فَ رِ شَ �َ الْ   داءِ عَ   ، أمامَ لِّ ى األقَ لَ عَ   ى اآلنَ تَّ ، حَ دُ مُ ْص أَ   فَ ��ْ   سانٍ نْ �إِ   تُ مْ ني تعلَّ . لكنَّ رِ شَ �َ والْ    رُّ ِص تُ يَّ

  ني أنْ نُ كِ مْ ي، �ُ نِّ ً�ا مِ غاِض   تَ نْ �ُ   هذا. فإنْ   عَ مَ   لَ عامُ التَّ   تُ مْ تعلَّ   فقدْ ،  سٍ دَّ سَ مُ �ِ   كُ سِ مْ تُ   ینَ ً�ا، أو حِ غاِض   كَ نانِ سْ على أَ 
!"  كَ �ُّ حِ ي أُ نِ نَّ ؟ إِ �كَ بِ جَ عْ مُ   دِّ شَ أَ   نْ ني مِ أنَّ   مُ لَ عْ  تَ ي. أَال لِ تْ ا قَ ق� حَ   �دُ رِ ال تُ   تَ ًال: "أنْ قائِ   كَ حَ دِ تَ مْ أَ   أنْ   وْ ؛ أَ ةَ مَ حْ ً�ا الرَّ طالِ   لَ سَّ وَ أتَ 
ك. لِ ذَ  رُ یْ غَ "، وَ لكَ  كونُ ي ستَ والِ مْ أَ  فَ ْص نِ  نَّ ي، فإِ نِّ عَ  تَ وْ فَ عَ  نْ ًال: إِ ، قائِ لكَ  ةٍ وَ شْ رَ  عَ فْ دَ  لُ ما أحاوِ �َّ رُ  وْ ك. أَ لِ ذَ  رُ یْ غَ وَ 

 نا.  دَّ ِض   ةِ �َّ خِص الشَّ  ماتِ جَ هَ الْ  إح�اطِ  ةِ �َّ فِ ��ْ  عنْ   ةَ �طَ سِ �َ الْ  لَ یَ حِ هذه الْ   مُ لَّ نتعَ 

 :رٍ دِّ خَ مُ لِ  اختراعٌ 

.  ةٍ فَ لى عاِص إِ   لَ سُّ وَ التَّ   تط�عُ سْ ؟ ال تَ وفانٍ طُ   أوْ   ر�انٍ بُ   معَ   ُض فاوُ التَّ   نُ كِ مْ �ُ   فَ �ْ : �َ وَ د هُ و�ْ رُ فْ   هُ ذي طرحَ الَّ   ؤالَ السُّ   نَّ كِ لَ 
  قضاءِ الْ �ِ  دُ دِّ هَ ، تُ ةٍ لَ اقِ عَ  رُ یْ ى غَ وً قُ  . هذهِ كَ نْ عَ  لَ حَ رْ یَ  يْ �َ  طانِ رَ السَّ  قُ لُّ مَ تَ  كَ نُ مكِ . وال �ُ لزالٍ زِ لِ  ةٍ وَ شْ رَ  عُ فْ دَ  كَ نُ كِ مْ وال �ُ 

ى لَ إِ  ثُ نا التحدُّ نُ كِ مْ ى �ُ حتَّ  ةً �َّ ِص خْ شَ  صفاتٍ  ةِ �عَ بِ على الطَّ  ِقطُ نا ُنسْ هو أنَّ  هُ لُ عَ فْ د: "ما نَ و�ْ رُ فْ  هذا قالَ نا، ولِ یْ لَ عَ 
ُس  عانَ رْ ، وسُ ةِ فَ عاِص الْ   ى.  لَ عْ األَ �ِ  وْ ى، أَ وَ قُ الْ  هِ ذِ هَ  داخلَ  جودةِ وْ مَ الْ  ةِ هَ عن اآللِ   ینَ ثِ دِّ حَ تَ ، مُ ةَ �عَ بِ الطَّ  ما نقدِّ
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طَ   ورةٍ وفي ُص   ". فإنْ التِ كِ شْ مُ الْ   ذهِ �لِّ هَ   نْ عَ   دٍ واحِ   هٍ لَ إلى إِ   ثِ حدُّ التَّ ى  وَ سِ   كَ مُ زَ لْ ال یَ   ، حیثُ یدَ حِ وْ التَّ   دُ جِ هذا نَ لِ   ةٍ م�سَّ
 . التِ كِ شْ مُ هذه الْ   لِّ �ُ   نْ مِ   �كَ مِ حْ �َ ، سَ ةِ فَ عاِص الْ   نَ ى مِ وَ قْ ، األَ هللاَ   ، فإنَّ عاتِ رُّ بَ التَّ ، وَ ورَ شُ عُ الْ   تَ عْ فَ دَ ، وَ هُ تَ مْ رَ كْ أَ ، وَ هللاَ   تَ دْ بَ عَ 

 هللاَ  إنَّ  . وتقولُ �اةِ حَ الْ  هِ ذِ في هَ  ةِ حَّ والصِّ  خاءِ على الرَّ  زُ ر�ِّ تي تُ الَّ  ماتِ خدَ ي الْ ، فِ فازِ لْ على التِّ  ثُ دُ حْ ما �َ  مْ تُ یْ أَ رَ  دْ وقَ 
 وَ هذا هُ  لِّ �ُ وَ  فاءِ الشِّ وَ  خاءِ الرَّ �ِ  عِ تُّ مَ لتَّ لِ  هُ لُ عْ فِ  كَ �ْ لَ ما عَ  لَّ �ُ  نَّ أَ "، وَ كْ لِ تَ امْ وَ  ْب لُ "اطْ  ةَ رَ كْ فِ  عُ مَ سْ لنا هذا، �ما نَ  ر�دُ ًما یُ دائِ 
 اها. �َّ إِ  هللاُ  ط�كَ عْ �ُ سَ ، وَ نَ مِ ؤْ تُ وَ  قَ ثِ تَ ، وَ بَ لُ طْ تَ  نْ أَ 

  التِ وْ جَ ي الْ فِ . وَ ةٍ ی�َ ِص عَ  رةٍ تْ فَ �ِ  رُّ مُ �َ  . �انَ ةِ ینَ دِ مَ لْ ي لِ لِ  ز�ارةٍ  رِ خِ آفي  ساْس كْ هنا من تِ  لٍ جُ ف مع رَ ولْ جُ الْ  بُ ألعَ  كنتُ 
ا وقالَ حَ  عَ َض ، وَ ةِ رَ عاشِ الْ  ةِ لَ وْ ى الجَ لَ نا إِ لْ َص وَ  . وحینَ األنحاءِ  لِّ ي �ُ فِ  ةِ رَ كُ الْ �ِ  ى، أطاحَ ولَ األُ  ةِ عَ سْ التِّ    نَ ًنا، مِ سَ : "حَ د�

 دَ عْ �َ . وَ خورِ لى الصُّ إِ  ْت فَ رَ حَ ، فانْ ةَ رَ كُ الْ  بَ رَ َض ًنا". وَ سَ : "حَ هُ ُت لَ لْ ". قُ طاءِ خْ األَ  نَ مِ  ز�دَ ، وال مَ بِ عِ ي اللَّ فِ  أُ دَ بْ أَ ، سَ اآلنَ 
، وقالَ لَ إِ  تَ فَ تَ ، الْ فِ دَ هَ الْ  ةِ صا�َ ون إِ ى، دُ رَ خْ أُ  �اتٍ رْ َض  تِّ سِ   ".كْ لِ تَ امْ وَ  ْب لُ اطْ  نِ تفیُت مِ اكْ  : "قدِ يَّ

  عِ دافِ نا بِ : إنَّ ینُ الدِّ   وَ ًال: "هذا هُ د، قائِ و�ْ رُ فْ   ، �ما أشارَ ینا على الطب�عةِ نا وأمانِ �اتِ غَ رَ   على إسقاطِ   ةٌ رَ نا مقدِ لدیْ   �التأكیدِ 
س، كْ ارْ مَ   َض رَ تَ ا افْ ًرا، �مَ دِّ خَ مُ   أوْ   ةً عامَ دُ   هللاُ   ". و�هذا، �صیرُ ةِ ساطَ �َ الْ   بهذهِ   رُ مْ . األَ هللاَ   عُ رِ تَ خَ نْ   ةِ �عَ بِ الطَّ   نَ مِ   فِ وْ خَ الْ 
 �اٍل". مُ  رِ یْ غَ  أوْ   يٍّ دائِ عِ   نٍ وْ في �َ  ح�اةِ الْ  مُّلِ حَ تَ   نْ عَ   ةٍ ساطَ �َ بِ   ونَ زُ جُ عْ �َ  نْ مَ لِ 

 :وسِ دُّ قُ لْ لِ  �فُ خِ المُ  الحضورُ 

  بینَ عِ تَ رْ مُ  �سوعَ  بِّ الرَّ  تالمیذَ  دُ جِ نا نَ نا هُ أنَّ  وَ ، هُ ادةُ ها السَّ لنا، أیُّ  تابيِّ الكِ  ّصِ ذا النَّ لهَ  الكبیرةِ  ةِ �َّ مِّ هَ األَ  بُ سبَ  واآلنَ 
  تابُ كِ الْ  . و�قولُ رِ حْ �َ ي الْ فِ  ةِ رَ ائِ الثَّ  �عةِ وْ الزَّ  �سببِ  في خطرٍ  مْ هُ ح�اتُ  ْت . �انَ ةِ رَ مِّ دَ مُ الْ  ةِ �عَ بِ ى الطَّ وَ قُ  عَ مَ  ةٍ هَ واجَ مُ  نْ مِ 
وا إلى عُ جِ ، وهكذا رَ مْ هِ دِ إلى قائِ  في الحالِ  هبونَ ذْ ؟ یَ ةٍ مَ زْ أَ  طِ سَ في وَ  فونَ خائِ الْ  لُ عَ وا. وماذا �فْ خافُ  مْ هُ نَّ إِ  ُس قدَّ مُ الْ 
 وا له: "َ�ا ُمَعلُِّم، َأَما َیُهمَُّك َأنََّنا َنْهِلُك؟" . وقالُ وهُ ظُ وقِ یُ لِ  �سوعَ  بَّ وا الرَّ زُ كَ ، ونَ ةِ ینَ فِ السَّ  ةِ رَ خِّ ؤَ مُ 

ا، ال  �� هِ فَ ًرا شَ ، أمْ ضِ رْ واألَ  ماءِ السَّ  قُ ، خالِ دُ سِّ جَ تَ مُ الْ  هُ لَ اإلِ  بُّ الرَّ  رَ دَ ْص أَ  ، ثمَّ عَ ْض وَ ًما الْ �ِّ قَ مُ  هُ لَ حوْ  ؟ تلفَّتَ وماذا فعلَ 
ًال: "اْسُكْت!  عاٍل قائِ  صوتٍ ما �ِ هُ رَ ، وأمَ �احَ الرِّ وَ  رَ حْ �َ الْ  بَ خاطَ  . فقدْ ةِ لَ عاقِ الْ  غیرِ  ةِ ب�عَ وى الطَّ إلى قُ  بلْ  إلى ال�شرِ 

ماًما،  تَ  �حُ الرِّ  تِ أَ ، وهدَ جاجِ الزُّ �َ  صارَ  رَ حْ �َ الْ  ى أنَّ تَّ ، حَ نِ وْ كَ الْ  ةَ ى طاعَ رَ نَ  حالِ وفي الْ  .)٣٩: ٤(مرقس  ِاْ�َكْم!"
 واء. هَ في الْ  یرٍ فِ ى َص تَّ حَ  ناكَ هُ  دْ عُ �َ   مْ تى لَ حَّ 

  دیدَ هْ التَّ  سوعُ �َ  أزالَ  حینَ  المیذِ التَّ  لِ عْ فِ  دُّ رَ  ماذا �انَ  .هي اآل�ُة التال�ةُ  ةِ صَّ قِ الْ  ي هذهِ ي فِ �اهِ تِ انْ  ذي لفتَ الَّ  الشيءُ 
 لْ هذا"؟ ال. بَ  لُ عَ فْ ستَ  كَ أنَّ  مُ لَ عْ ا نَ نَّ : "كُ ینَ لِ وا قائِ لُ لَّ هَ تَ وَ  هواءِ ي الْ فِ  مْ هِ عاتِ �َّ وا قُ حُ رَ طَ  مْ هُ أنَّ  أُ رَ قْ نَ  لْ ؟ هَ ةِ �عَ بِ للطَّ  حَ الواِض 
 . ْت دَّ تَ ، اشْ مْ هُ فُ مخاوِ  أَ تهدَ   َخاُفوا َخْوًفا َعِظ�ًما. فبدًال من أنْ  ةِ ظَ حْ اللَّ  في تلكَ  مْ هُ نَّ إِ  صُّ النَّ  �قولُ 
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  ةِ �عَ بِ ى الطَّ وَ من قُ   رَ ثَ أكْ   نخشاهُ   شيءٌ   يِّ رِ شَ �َ الْ   بِ لْ قَ الْ   داخلَ   دُ یوجَ   هُ ، أنَّ ةُ ادَ ها السَّ ، أیُّ د هوَ رو�ْ فْ   هُ مْ هَ فْ �َ   ذي لمْ الَّ   ءُ والشيْ 
 . هُ ورُ ُض حُ وَ  وسٍ دُّ قُ  صٍ خْ شَ  انُ طَ لْ سُ  وَ هْ ، وَ ةِ لَ عاقِ الْ  رِ یْ غَ 

 "َمْن ُهَو َهَذا؟": 

�َح َأْ�ًضا َواْلَ�ْحَر ُ�ِط�َعاِنِه!"لُ ، وسأَ یذُ المِ التَّ  دَ عَ تَ ارْ  فقدِ    ).٤١: ٤(مرقس  وا: "َمْن ُهَو َهَذا؟ َفِإنَّ الرِّ

دِ فَ تَ  نْ �ا، وعَ �نوفو�ْ الزِّ  نِ عَ  ةٍ قَ سا�ِ  ةٍ رَ في محاَض  ُتهُ لْ ما قُ  هل تذُ�رونَ    نا؟ قالَ �فُ خِ �ُ نا وَ دُ دِّ هَ ي یُ ذِ الَّ  هِ الفِ تِ واخْ  هللاِ  رُّ
 ًئا". یْ شَ  هُ نْ ي عَ رِ دْ ال نَ  رِ شَ �َ الْ  نَ مِ   عٍ وْ نَ الًنا لِ عْ تِ نا اسْ وِّ تَ نا لِ دْ اهَ شَ  دْ ، لقَ روا لحظةً ظِ تَ : "انْ یذُ التالمِ 

، فهذا ُص خْ هذا الشَّ  مَ سَ تَ ابْ  نِ . فإِ لِ عْ فِ الْ  ودِ دُ رُ لِ  ةً �َّ آلِ  �فٍ نِ ْص تَ   ةَ �َّ لِ مَ عَ   كَ لُ قْ ي عَ رِ جْ ، �ُ یدٍ دِ جَ  صٍ خْ شَ ي �ِ قِ تَ لْ تَ  ةٍ رَّ مَ  لِّ في �ُ 
  نْ ها مِ مُ دِ خْ تَ سْ تي نَ الَّ  مُ قوائِ والْ  �فاتُ نِ ْص �ًعا هذه التَّ نا جمِ یْ . لدَ رَ ًئا آخَ یْ شَ  كَ فُ رِّ عَ ًسا، فهذا �ُ عا�ِ  �انَ  ًئا. و�نْ یْ شَ  كَ فُ رِّ عَ �ُ 

 ا.  نَ راتِ بْ خِ  خاللِ  نْ مِ   اآلخر�نَ  معَ  لُ نتعامَ  ��فَ  مُ نا نتعلَّ نَّ و�ِ . رٍ شَ �َ نا �َ راتِ بْ خِ  عِ واقِ 

، مْ هِ لِ اخِ دَ ما بِ   لَّ وا �ُ جُ رِ خْ �ُ   ا أنْ �� فِ رْ حَ عرِّي، وَ التَّ �ِ   جم�عَ الْ   بُ طالِ ، تُ ةٌ �َّ الجِ عِ   ةٌ كَ رَ نا حَ الدِ ي بِ فِ   ْت أَ شَ ، نَ واتٍ نَ سَ   ةِ عَ ْض �ِ   ذُ نْ مُ 
".  ینَ وفِ شُ كْ ونوا مَ : "كُ �عُ مِ جَ الْ   هذا؟ وقالَ   ونَ ذُ�رُ تَ . أَ تاحِ فِ االنْ   رِ دْ قَ �ِ   ةٌ زَ ائِ جَ   ناكَ هُ   ْت . و�انَ مْ هِ و�ِ لُ قُ   رارِ سْ أَ   قَ مَ عْ وا أَ فُ شِ كْ �َ وَ 

 . دِّ حَ الْ  نِ عَ  زائدٍ   لٍ كْ شَ وا �ِ حُ فتَ انْ  ینَ حِ  �فٍ نِ عَ  لٍ كْ شَ ا �ِ وْ ذَّ أَ تَ  اَس النَّ  نَّ ألَ  دِ مَ األَ  ةَ یرَ ِص قَ  ةُ كَ رَ حَ الْ  هِ ذِ هَ  ْت و�انَ 

  ةٌ سَ لْ جَ  مْ هُ نَ یْ بَ  ْت رَ جَ ، وَ فَ ولْ جُ وا الْ بُ عِ لَ  نْ أَ  دَ عْ �َ  سِ مال�ِ الْ  یرِ یِ غْ تَ  ةَ فَ رْ وا غُ لُ خَ دَ  َس نائِ �َ  عاةِ رُ  ةِ ثالثَ  ةِ صَّ قِ ني هذا �ِ رُ كِّ ذَ یُ 
  ا، لكنْ ً�ا و�ار� راعِ  أكونَ  أنْ  أحاولُ ا، ني حق� مُ ضمیري یؤلِ  نَّ : "إِ لُ ي األوَّ الراعِ  طا�ا. فقالَ خَ الْ �ِ  رافِ تِ االعْ  نَ مِ  ةٌ �َّ لقائِ تِ 

  صارَ تِ االنْ   عِ طِ تَ سْ أَ   مْ ، ولَ رِّ ي السِّ فِ   یرٌ كِّ ا سِ : أنَ ". وقالَ رِ مْ خَ الْ   بِ رْ شُ �ِ   قُ ح�اتي، یتعلَّ   طوالَ   هُ معَ   تُ عْ صارَ   فٌ عْ َض   لديَّ 
  �أنَّ  فَ أعترِ  أنْ  ًنا، ال بدَّ سَ الثاني: "حَ  قالَ  ". ثمَّ كَ لِ أجْ  ي منْ لِّ َص ًنا، سنُ سَ : "حَ رانِ اآلخَ  االثنانِ  على هذا". فأجابَ 

ي،  و�ِ لُ على سُ   ةَ رَ طَ �ْ ُت السَّ عْ طَ تَ اسْ   دِ قَ ، وَ تِ قْ وَ الْ   طوالَ   ةِ �َّ سِ نْ جِ الْ   ةِ وَ هْ الشَّ �ِ   جرَّبُ ني أُ نَّ . إِ اشخص��   اراعً ًضا ِص ا أ�ْ أنَ   لديَّ 
ا:  ي؟" فأجا�َ لِ ألجْ  �انِ  تصلِّ على هذا. أَال  بِ لُّ غَ للتَّ  هُ لَ عَ فْ أَ  أنْ  بُ جِ ما �َ  مُ لَ ، وال أعْ رةً ًما طاهِ ي دائِ كارِ أفْ  نْ كُ تَ  لمْ  نْ كِ لَ 
ى". لَ : "بَ ؟" فأجابَ بَ تجارِ  ةَ أ�َّ  هُ واجِ  تُ ًنا أَال سَ : "حَ رانِ اآلخَ  نانِ االثْ  هُ لَ  ًئا، فقالَ شیْ  الثُ الثَّ  لُ جُ الرَّ  لِ قُ �َ  مْ ". ولَ یدِ كِ أْ التَّ "�ِ 
 .  تاحِ فِ النْ لِ   ظٌ �اهِ   نٌ مَ ثَ ذا  نا". هَ هُ   نْ مِ   روجِ خُ لْ ًرا لِ بْ َص   یقُ طِ ، وال أُ ةِ �َّ رِ هْ قَ الْ   ةِ �مَ مِ النَّ   نَ ي مِ عانِ : "أُ قالَ ؟"  يَ ا هِ : "ومَ الهُ سأَ فَ 

 صٍ خْ شَ   لَّ �ُ   أنَّ   هوَ   هِ قي �ِ نلتَ   إنسانٍ   لِّ نا لكُ سِ أنفُ   عنْ   ءٍ شيْ   لِّ �ُ   فِ شْ �َ   مِ دَ على عَ   یدِ دِ نا الشَّ ِص رْ نا وحِ القِ غِ انْ   بَ سبَ   فإنَّ 
 إلنسانِ هذا لِ  ثُ دُ حْ ما. �َ هُ كَ هَ تَ ما، فانْ  صٍ خْ لشَ  كَ سَ ونفْ  كَ قل�َ  تَ حْ تَ ما فَ �َّ . رُ هُ لَ  رٍّ سِ  شِ �ْ نَ لِ  َض رَّ تعَ  ةِ في هذه القاعَ 

  ةَ طر�قَ   مُ دِ خْ تَ سْ ؛ ولهذا نَ حَ تِ فَ نْ ، ونَ فَ شِ كَ نْ نَ   أنْ   ك؟ ولهذا ال نر�دُ لِ �ذَ   لیًال، أل�َس قَ   حَ لَّ سَ تَ نَ   أنْ   مُ نتعلَّ   مَّ ، ثُ ةً ثالثَ   وْ أَ   نِ یْ تَ مرَّ 
 ًرا؟"  طَ خَ  لُ كِّ شَ �ُ   ؟ أمْ نٌ آمِ  ُص خْ هذا الشَّ  لْ . "هَ صٍ خْ شَ  لكلِّ  نِ عِّ مَ تَ مُ الْ  يِّ اآللِ  �فِ نِ ْص التَّ 
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. لِ جُ لهذا الرَّ  �فٌ نِ ْص نا تَ یْ لدَ  َس �ْ . لَ ةً ظَ روا لحْ ، فقالوا: "انتظِ ةً زَ عاجِ  مْ هُ قولُ عُ  ْت فَ قَّ وَ ، تَ سوعَ �َ  بَّ الرَّ  ى التالمیذُ حین رأَ 
 رَ مُ أْ �َ  نْ أَ  استطاعَ  هُ ى أنَّ ، حتَّ ینَ یِّ �عِ بِ الطَّ  رِ شَ �َ الْ  عنِ  صالِ فِ ، واالنْ زِ والتمیُّ  بهذا االختالفِ  صٍ خْ شَ �ِ  ِق قطُّ تَ لْ نَ  مْ لَ 
، وسِ دُّ قُ الْ  رِ َض حْ �انوا في مَ  مْ هُ أنَّ  ةً أَ جْ وا فَ كُ رَ أدْ  مْ هُ أنَّ  ، هوَ ةُ ادَ ها السَّ ، أیُّ یذَ المِ التَّ  بَ عَ ما أرْ  أنَّ  ". أيْ هُ �عَ طِ �ُ ، فَ رَ حْ �َ الْ 

 . مْ هُ فُ وْ خَ  دادَ فازْ 

 . یدِ دِ جَ الْ  دِ هْ عَ فیها هذا في الْ  ثُ ي �حدُ تِ الَّ  ةُ یدَ حِ وَ الْ  ةُ هذه هي المرَّ  ْت ل�سَ 

 :ةِ قداسَ �الْ  االنزعاجُ 

،  لِ یْ اللَّ   طوالَ   دَ یْ الصَّ   ونَ لُ حاوِ وا �ُ �انُ   مْ هُ أنَّ   أَ رَ قْ ، فنَ هِ سِ فْ نَ   رِ حْ ، في هذا ال�َ مْ هُ سَ أنفُ   التالمیذَ   ى هؤالءِ رَ ، نَ رَ آخَ   فٍ ففي موقِ 
:  هُ ؟" فأجا�َ حالُ الْ  �انَ  : "ك�فَ َس رُ طْ �ُ لِ  ، وقالَ ةَ صَّ قِ الْ  ونَ مُ لَ عْ ، تَ مْ هُ نْ مِ  سوعُ �َ  بُّ الرَّ  بَ رَ تَ . فاقْ ةٍ غَ فارِ  �اكٍ شِ وا �ِ وعادُ 
 بِ جانِ ها على هذا الْ ي بِ قِ لْ وتُ   ةَ كَ �َ الشَّ   ذُ خُ ، لَم ال تأْ ُس رُ طْ ًنا �ا �ُ سَ : "حَ سوعُ �َ   ". فقالَ كٌ مَ سَ   دُ وجَ ال یُ  .ةً ئَ یِّ سَ   ةً لَ یْ لَ   ْت "كانَ 

 ؟"  ةِ ینَ فِ السَّ  نَ مِ 

  دورُ یَ  ما �انَ  لُ یُّ خَ تَ  مْ كُ نُ كِ مْ �ُ  لْ ا. هَ د� جِ  ةً عَ فِ دَ نْ مُ  ةً ص�َّ خْ شَ  �انَ  هُ نَّ أَ �ِ  َس رُ طْ �ُ  فُ ِص �َ  َس دَّ قَ مُ الْ  تابَ كِ الْ  ي أنَّ عِ وا مَ كَّرُ ذَ تَ 
،  قولُ �َ  هُ سماعَ  �عُ طِ تَ سْ ؟ أَ ةِ ینَ فِ السَّ  نَ مِ  بِ لى هذا الجانِ عَ  ةَ كَ �َ الشَّ  يَ قِ لْ یُ   أنْ  سوعُ �َ  بُّ الرَّ  هُ لَ  قالَ  حینَ   َس رُ طْ �ُ  نِ هْ في ذِ 

ي  تِ وْ ى َص لَ عْ أَ ُت �ِ خْ رَ َص  إنْ  ينِ رْ ذُ اعْ  نْ ، لكِ �ازٍ تِ ، �امْ يٌّ قِ تَ  مٌ لِّ عَ مُ ، وَ عٌ �ارِ  يٌّ وتِ الهُ  كَ أنَّ  �حٌ حِ ، َص وعُ سُ ر�ا: "�ا �َ سِ  وْ لَ وَ 
  ��فَ  ي اآلنَ نِ لِّمُ عَ تُ سَ  لْ . هَ لِ یْ اللَّ  والَ ، طَ ةِ ینَ فِ السَّ  بِ وانِ جَ  لِّ ى �ُ لَ عَ  �اكِ الشِّ �ِ  تُ یْ قَ لْ أَ  دْ قَ . فَ فٌ رِ تَ حْ مُ  ادٌ �َّ ي َص نِ نَّ ُت إِ لْ قُ وَ 

 ". بِ جانِ لى هذا الْ عَ  ةَ كَ �َ وا الشَّ قُ لْ . أَ �هِ جارِ نُ سَ  ًنا �ا رفاقُ حسَ . یذُ مِ لْ نا التِّ وأَ  مُ لِّ عَ مُ الْ  تَ نْ ، أَ نْ ؟ لكِ ادُ طَ أْص 

ى،  رَ خْ أُ  وا �سفینةٍ ینُ عِ ستَ �َ  نْ وا أَ رُّ طُ ذا اْض هَ لِ ، وَ ةِ كَ �َ في الشَّ  ْت زَ فَ قَ  یلِ لِ جَ الْ  رِ حْ ي �َ فِ  ةٍ كَ مَ سَ  لَّ �ُ  . فإنَّ ثَ دَ ما حَ  فونَ رِ عْ تَ 
، يٌّ ودِ هُ یَ  لٌ جُ رَ  َس رُ طْ �ُ  روا أنَّ كَّ ؟ تذَ ُس رُ طْ �ُ  لَ عَ ماذا فَ  مَّ . ثُ كِ مَ السَّ ا �ِ ألتَ تَ ما امْ هِ یْ لَ �ِ  ألنَّ  قِ رَ غَ الْ  كِ شَ وا على وَ و�انُ 

.  َس رُ طْ �ُ   مكانَ   تُ نْ �ُ   وْ لَ   لُ عَ سأفْ   تُ نْ ماذا �ُ   مُ لَ . أعْ حِ �ْ الرِّ   لِ ألجْ   ، بلْ ةِ عَ تْ مُ الْ   لِ ألجْ   طادُ ْص �َ   نْ كُ �َ   مْ لَ   وَ هْ . فَ الٍ مَ أعْ   لُ جُ رَ وَ 
 ذُ خُ أْ تَ وسَ  ،ةٍ لَ �امِ  ةٍ شراكَ  دُ قْ : عَ فاقَ االتِّ  كَ �ْ لَ ، إِ وعُ سُ ًنا �ا �َ سَ : "حَ قولُ ًدا، وأَ قْ عَ  جُ رِ خْ ي وأُ دائِ ي رِ ي فِ دِ یَ  دُّ مُ سأَ  تُ نْ كُ 
 لِّ �ُ  نْ مِ  دٍ واحِ  تٍ بْ سَ  مَ وْ نا یَ إلى هُ  تعالَ  ا. فقطْ �� رِ هْ شَ  قَ قائِ دَ  ُس مْ خَ  وَ هُ  هُ ما أر�دُ  لُّ . �ُ �احِ رْ األَ  نَ مِ  ةِ ئَ مِ الْ �ِ  ینَ سِ مْ خَ 
  مْ لَ  نْ كِ . لَ هُ لُ عَ فْ أَ سَ  تُ نْ ". هذا ما �ُ حِ �ْ الرِّ  نَ مِ  ةِ ئَ مِ الْ �ِ  ونَ سُ مْ خَ  كَ . ولَ ءٍ يْ لُّ شَ ذا �ُ ، هَ �اكَ ي الشِّ قِ لْ أُ  نَ یْ ي أَ لِ  لْ قُ ، وَ رٍ هْ شَ 
 ا. ذَ هَ   ُس رُ طْ �ُ  لْ عَ فْ �َ 

، ِألَنِّي َرُجٌل  هِ ذْ الًما مُ �َ  ، وقالَ هِ �ْ لَ إِ  رَ ظَ نَ  دْ قَ ؟ فَ وعَ سُ �َ لِ  ُس رُ طْ �ُ  هُ ما قالَ  قونَ دِّ َص تُ أَ  ًال: "اْخُرْج ِمْن َسِفیَنِتي َ�ا َربُّ
  ٌص خْ شَ  فُ قِ �َ  ینَ حِ  ثُ دُ ما �حْ  نَ وْ رَ ". أتَ التحمُّلَ  �عُ طِ تَ ، ال أسْ رْ ، غادِ سوعُ : "�ا �َ ُس رُ طْ �ُ  قالَ  .)٨: ٥(لوقا  َخاِطٌئ!"
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 ذلكَ  دَ عِ تَ بْ أن یَ  �دُ رِ نُ نا، وَ تَ جاسَ نَ  �فٍ خِ مُ  وٍ حْ ى نَ لَ ي عَ عِ نا نَ . فإنَّ عاجِ زِ االنْ �ِ  رُ عُ شْ نَ  حالِ ي الْ فِ نا؟ فَ طِ سَ ي وَ فِ  وٌس دُّ قُ 
 . كانِ مْ اإلِ  رِ دْ قَ ا �ِ عنَّ  ُص خْ الشَّ 

 : ورِ النُّ  ورِ ضُ في حُ  ةُ مَ لْ الظُّ 

  ینَ فِ رِ تَ حْ مُ ف الْ ولْ جُ ي الْ بِ العِ   ةِ طَ ا�ِ رَ   بِ قَ لَ   لُ حامِ   نا، و�انَ یْ ولَ ارُ �َ   مالِ ف في شَ ولْ جُ   ةُ ولَ طُ �ُ   ْت �مَ قِ ، أُ واتٍ نَ سَ   ةِ عَ ْض �ِ   منذُ 
نا،  یْ ولَ ارُ �َ  مالِ في شَ  عامَ هذا الْ  ةٍ طولَ �ُ  ةَ زَ لقَّى جائِ تَ یَ سَ  �انَ  هُ . وألنَّ قِ ابِ السَّ  عامِ " في الْ عامِ الْ  بِ "العِ  ةِ زَ ائِ جَ �ِ  زُ فائِ الْ  وَ هُ 
جاك ن�كوالس.  ، وَ ةِ دَ حِ تَّ المُ   ال�اتِ وِ الْ   �سِ ئِ راهام، ورَ ي جْ یلِ بِ   عَ ى مَ ولَ األُ   هُ تَ لَ وْ جَ   بَ عَ لْ یَ   أنْ   هِ �ْ لَ عَ   كانَ  ،�مِ رِ كْ التَّ   نَ مِ   ءٍ زْ جُ و�َ 
  �ارِ عِ الْ   نَ مِ   �ار�اتٍ مُ   عُ �َ ؛ أرْ ةِ دَ حِ تَّ مُ الْ   ال�اتِ وِ الْ   راهام، ورئ�سِ ي جْ یلِ �ِ والس، وَ �كُ نِ ، وَ عامِ الْ  بِ العِ   نَ یْ بَ   نْ ذَ إِ   ةُ لَ وْ جَ الْ   تِ كانَ 
 .  یلِ قِ الثَّ 

  فِ ولْ جُ الْ   بِ لى العِ إِ   بَ هَ ذَ ، فَ ناكَ ي هُ لِ   یقٌ دِ َص   وا، �انَ هُ تَ انْ   ینَ . وحِ ةً �َّ �بِ رِ جْ تَ   ةً لَ وْ وا جَ بُ عِ لَ ، وَ بِ عَ لْ مَ ى الْ لَ وا إِ جُ رَ وهكذا خَ 
ي  فِ  أجابَ ًقا، فَ حانِ  بُ عِ الالَّ  ؟" �انَ ةِ دَ حِ تَّ مُ الْ  ال�اتِ وِ الْ  �سِ ئِ رَ اك وَ جَ وَ  راهامْ ي جْ یلِ مع بِ  بُ عِ اللَّ  �انَ  فَ �ْ : "كَ هُ لَ أَ وسَ 
  رَ شَ عَ  ةَ �َ مانِ ثَ  ةِ دَّ مُ ي لِ قِ لْ ي حَ فِ  ةِ وَّ قُ الْ �ِ  ینَ بیلي جراهام الدِّ  رَ شُ حْ �َ  أنْ  ةٍ ي حاجَ فِ  نْ كُ أَ  مْ ني هذا، لَ بْ جِ عْ �ُ  مْ : "لَ بٍ َض غَ 
ًسا  فِّ نَ مُ  قٍ نَ رى في حَ خْ األُ  دَ عْ �َ  ةً رَ �ُ  بُ رِ ْض �َ  أَ دَ تَ وابْ ، هُ �َ رَ ْض مَ  ذَ ، وأخَ بِ عَ لْ مَ ى الْ لَ إِ  بَ هَ ذَ وَ  بٍ َض ي غَ فِ  عَ فَ دَ انْ  "، ثمَّ ةً لَ وْ جَ 
  لْ : "هَ ةً �َ انِ ثَ  هُ لَ أَ سَ ، فَ هِ �ْ لَ إِ  ، وجاءَ راتُ كُ الْ  تِ دَ فَ ى نَ تَّ حَ  هُ دَ ، وشاهَ وءٍ دُ ي هُ فِ  َس لَ وجَ  ي�قِ دِ َص  بَ . وهكذا، ذهَ هِ �ِ َض غَ   نْ عَ 
  رُّ مُ أَ  تُ نْ �ُ  طْ قَ . فَ ینِ الدِّ  نِ عَ  ةٍ دَ واحِ  ةٍ مَ لِ كَ ي �ِ یلِ بِ  قْ طِ نْ یَ  مْ ، لَ ةِ �قَ قِ حَ "ال، في الْ : بُ عِ الالَّ  هُ ا؟" أجا�َ ق� ذا حَ ي هَ یلِ بِ  لَ عَ فَ 
 ".  ئٍ یِّ سَ  مٍ وْ یَ بِ 

رِّ�رُ " :ُس دَّ قَ مُ الْ  تابُ كِ الْ  �قولُ   تِ وْ َص  نْ مِ  دُ عِ تَ رْ یَ  نِ مِ ؤْ مُ الْ  رَ یْ غَ  ر إنَّ لوثَ  وقالَ  .)١: ٢٨(أمثال  "َیْهُرُب َوَال َطاِردَ  َالشِّ
  نْ أَ   نُ كِ مْ �ُ   ینَ ذِ الَّ   خاصِ شْ األَ   فِ طَ لْ أَ   نْ مِ   وَ ي هُ ذِ راهام، الَّ ي جْ یلِ بِ   عَ ًتا مَ قْ وَ  لُ جُ ا الرَّ ذَ ى هَ َض قَ   دْ قَ . فَ رٍ جَ شَ   ةِ قَ رَ وَ   �فِ فِ حَ 
 . لُ جُ هذا الرَّ  جَ عَ زَ ، فانْ ةِ �َّ �حِ سِ مَ الْ  نِ عَ  ةٍ مَ لِ كَ �ِ   قَ طِ نْ یَ  أنْ  هُ مْ زَ لْ یَ   مْ لَ ، وَ مْ هُ لَ قابِ تُ 

  هُ لُ عْ ما عليَّ فِ   لُّ كُ ؟" فَ كَ تُ ظ�فَ : "ما وَ س�كونُ   يَّ مِ تْ حَ الْ   ؤالَ السُّ   أنَّ   مُ لَ عْ ، أَ �اءِ رَ غُ الْ   نَ مِ   ةٍ وعَ مُ جْ مَ   معَ   فَ ولْ جُ الْ   بُ عَ لْ أَ   حینَ 
؟"  بُ تُ كْ تَ  ءٍ يْ شَ  يِّ أَ  نْ ً�ا". "وعَ اتِ �َ  لُ مَ عْ ًال: "أَ ، قائِ غُ راوِ ي أُ نِ نَّ كِ ة". لَ �سَ نِ : "أنا راعي �َ یبَ جِ أُ  أنْ  وَ هُ  حِ رَ مَ الْ  وَّ جَ  دَ سِ فْ ألُ 
 نْ كِ ، لَ هُ لُ عَ ا أفْ مَّ مِ  لُ جَ خْ ي أَ نِ نّ . ال ألَ ءٍ يْ شَ  يِّ أَ  وْ "، أَ ینِ مِ أْ التَّ  جالِ ي مَ فِ  لُ مَ : "أعْ ولُ قُ أَ  دْ قَ اء". وَ �َ شْ األَ  نَ مِ  الكثیرِ عن "

  ةِ غَ لُ  نْ عَ  ذارِ تِ االعْ ، وَ ي التراُجعِ فِ  ونَ أُ دَ بْ یَ ، سَ ةٍ �سَ نِ ي �َ ي راعِ نِّ �أَ  مْ هُ رَ بِ خْ أُ  . فما أنْ مْ هُ مَ وْ یَ  دَ سِ فْ أُ  أنْ  �دُ رِ ي ال أُ نِ ألنَّ 
، ونَ قدَّسُ نا مُ نَّ ا ال ألَ نَ ودِ جُ في وُ  ونَ جُ عِ زَ نْ یَ  مْ هُ نَّ ، لكِ �فٌ خِ وا هذا! هذا سَ لُ یَّ خَ ي، تَ أمامِ  ونَ �ُ رِ طَ ْض �َ  اَس النَّ  . فإنَّ مْ هِ یثِ دِ حَ 
 . وَس دُّ قُ الْ  لُ ثِّ مَ نا نُ ألنَّ  لْ بَ 
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وا �انُ  ذْ . إِ رِّ بِ الْ  ح�اةِ لِ  ینَ رَّسِ كَ مُ ، الْ ینَ �سیِّ رِّ فِ وا الْ �انُ  هِ ي ح�اتِ فِ  �سوعَ  بِّ الرَّ  داءِ عْ أَ  دَّ ألَ  أنَّ  مامِ تِ الهْ لِ  یرِ ثِ مُ الْ  نَ ومِ  
وا مُ هَّ وَ تَ یَ  مْ لَ  مْ هُ نَّ ، ألینَ وذِ بُ نْ مَ الْ  طاةَ خُ وا الْ �انُ  سوعَ �َ  بِّ الرِّ  معَ  ةٍ راحَ وا بِ رُ عَ شَ  نْ مَ  ما أكثرُ نَ یْ . بَ يِّ اتِ الذَّ  رِّ بِ الْ �ِ  ینَ صابِ مُ 
ي  تِ أْ �َ  ینَ ، فحِ مْ هُ تَ جاسَ نَ  حَ َض ، فَ سوعُ �َ  بُّ الرَّ  جاءَ  ینَ ، حِ ةِ �َّ القِ خْ األَ  مْ هِ تِ هارَ طَ �ِ  ونَ رُ خِ تَ فْ وا �َ �انُ  نْ مَ  نْ كِ . لَ يَّ اتِ الذَّ  مُ هُ رَّ بِ 

 .  ةُ مَ لْ الظُّ  هُ مَّلُ حَ تَ ال تَ  ورُ النُّ 

 : وسِ دُّ قُ ى الْ لَ إِ  خولِ لدُّ لِ  ونَ وُّ عُ مدْ 

 فِّذْ نَ یُ   مْ ، لَ ةِ �َّ دِ بَ األَ   َس رُ طْ �ُ   ةِ حَ لَ ْص مَ لِ ، وَ وعُ سُ �َ   بُّ الرَّ   رِ غادِ �ُ   مْ ي؟" لَ تِ ینَ فِ سَ   نْ مِ   جْ رُ : "اخْ وعَ سُ �َ   بِّ لرَّ لِ   َس رُ طْ �ُ   لَ وْ قَ   ُكرونَ ذْ تَ أَ 
، نَ وْ رَ ا تَ . َتَعاَلْوا ِإَليَّ �ا َجِم�َع اْلُمْتَعِبیَن َوالثَِّقیِلي اْألَْحَماِل، َوَأَنا ُأِر�ُحُكْم". �مَ ُس رُ طْ �ا �ُ  : "تعالَ لهُ  قالَ  لْ . بَ هُ �َ لَ طَ 
  وَ هُ   -  يَ فِ ُأخْ   هُ أنَّ   عِ شِ �َ الْ   نَ مِ   نْ ًدا، لكِ یِّ جَ   يَ فِ قد ُأخْ فَ   –  هُ فاؤُ خْ إِ   دِ جیِّ الْ   نَ مِ   نْ كُ �َ   مْ لَ   مِ الَ عَ ي الْ فِ   رٍّ سِ   رَ ثَ كْ أَ   نَّ ، إِ ةُ ادَ ها السَّ أیُّ 
 . وسٍ دُّ قُ  هٍ لَ إِ  رِ َض حْ ى مَ لَ إِ  ولِ خُ لدُّ لِ  ونَ وُّ عُ دْ نا مَ أنَّ 

  نْ أَ   دَ عْ ، �َ كَ لِ ع ذَ . ومَ وسٍ دُّ قُ   هٍ لَ ِإل   ةِ َص فاحِ الْ   نِ یْ عَ الْ   أمامَ   فَ قِ �َ   أنْ   وَ هُ   هُ لَ عْ فِ   أرادَ   ءٍ يْ شَ   رَ آخِ   نَّ إِ   هِ ي �تا�اتِ ر فِ تْ سارْ   قالَ 
   .)٢٣:  ١٣٩(مزمور  : "اْخَتِبْرِني َ�ا ُهللا َواْعِرْف َقْلِبي"هُ لَ  ، قالَ هللاِ  نَ مِ  یقٍ قِ دَ  صٍ حْ فَ لِ  دُ اوُ دَ  عَ َض خَ 

  رَ عُ شْ نَ   نْ أَ ا، وَ ق� حَ   �هِ فِ   فَ شِ كَ نْ نَ   نْ أَ   �عُ طِ تَ سْ ي نَ ذِ الَّ   یدَ حِ وَ الْ   كانَ مَ الْ   نَّ أَ �ِ   هُ تُ فَ رِ عْ مَ   وَ هُ   هُ عَ مَ   نُ مِ ؤْ مُ الْ   هُ لُ مِ حْ ي �َ ذِ الَّ   رَّ السِّ   فإنَّ 
 يِّ �زِ رِ غَ الْ   فِ وْ خَ الْ وَ   فورِ ا النُّ هذَ   نْ مِ   مِ غْ الرَّ �ِ   هُ أنَّ   كَ رِ دْ نُ   أنْ   دَّ . ال بُ هللاِ   رُ َض حْ مَ   وَ ، هُ فٍ وْ خَ   ونَ ى دُ رَّ عَ تَ نَ   نْ أَ ، وَ ةِ احَ الرَّ �ِ   �هِ فِ 

.  یبٍ حِ رْ تَ  عَ ِض وْ ، مَ ةُ ادَ ا السَّ هَ ، أیُّ �حِ سِ مَ ي الْ نا فِ نَّ نا، فإِ تِ جاسَ نَ نا لِ راكِ إدْ  نْ مِ  مِ غْ لى الرَّ عَ ، وَ وسِ دُّ قُ الّ  جاهَ تُ  هِ �ِ  رُ عُ شْ الذي نَ 
 . هِ رِ َض حْ ى مَ لَ إِ  دخولٍ  ةُ َص رْ فُ وَ  هللاِ  معَ  : سالمٌ رانِ مْ ا أَ مَ ، هُ سولُ نا الرَّ رُ خبِ ، �ما �ُ نسانِ اإلِ  �رِ رِ بْ تَ  جِ ولى نتائِ أُ  فإنَّ 

 :ةَ لَ أَ سْ مَ وا الْ مُ ِس احْ 

لَ مُ   ةَ لَ سِ لْ السِّ   هِ هذِ   دونَ س�شاهِ   َمنْ   نِ یْ بَ   نْ مِ ، وَ اآلنَ   ةِ في هذه القاعَ   دُ وجَ یُ   هُ أنَّ   ا على �قینٍ أنَ   وا في سالمٍ سُ �ْ لَ   ، َمنْ ةً سجَّ
 ، إنْ مْ كُ �ْ لَ إِ  لُ سَّ وَ تَ ، وأَ مْ كُ لَ  ني". أقولُ جُ عِ زْ یُ  كَ جودُ ي. وُ نِّ عَ  لْ حَ ، ارْ سوعُ : "�ا �َ ْس رُ طْ �ُ  عَ مَ  ونَ �قولُ  زالونَ ، وال یَ هللاِ  معَ 
 كونُ . س�َ هللاِ  ةِ من قداسَ  بَ ًال، ال مهرَ . أوَّ نِ �ْ رَ مْ وا في أَ كِّرُ فَ تُ  أنْ  هللا،ِ  ةِ عن طب�عَ  ةِ إلى هذه السلسلَ  عونَ مِ تَ سْ تَ  مْ تُ نْ كُ 

 ما.  تٍ قْ ي وَ أو فِ  ا اآلنَ ها إمَّ عَ مَ  تتعاملَ   أنْ  عل�كَ 

  مْ كُ رَّ بِ  َس �ْ لَ  وَ ، وهْ �حِ سِ مَ في الْ  هللاُ  مُ لكُ  هُ أتاحَ  رٌّ بِ  دُ یوجَ  هُ �وا أنَّ رِ دْ تُ  ، وأنْ ةَ لَ أَ سْ مَ وا الْ مُ سِ حْ تَ  أنْ  اآلنَ  مُ كُ ولهذا أناشدُ 
مِ قَ مُ الْ  �حِ سِ مَ الْ  رُّ بِ  وَ . هُ يٌّ جِ خارِ  رٌّ بِ  لْ ، بَ يَّ ِص خْ الشَّ    ما له، و�لَّ  لَّ �ُ  . فإنَّ �حِ سِ مَ الْ  ةِ �ادَ سِ لِ  مْ تُ عْ َض خَ  اًنا إنْ جَّ مَ  مْ كُ لَ  دَّ
. المَ السَّ  هللاُ  نُ لِ عْ �ُ سَ ، وَ دِ بَ ى األَ لَ إِ  أُ دَ هْ تَ ا سَ هَ رُ وُّ َص تَ  نُ كِ مْ تي �ُ الَّ  يِّ هِ لَ اإلِ  بِ َض غَ الْ  فِ واِص عَ  أُ وَ سْ . وأَ مْ كُ لَ  صیرُ �َ  هُ لَ عَ ما فَ 
  .)٧:  ٦(إشع�اء  : "اْنُتِزَع ِإْثُمَك"هُ لَ  ْت ي قالَ تِ ، الَّ هللاِ  ةَ مَ �لِ  كَ رَ أدْ  ینَ حِ  �اءُ عْ شَ إِ  هُ رَ ما اختبَ  ونَ رُ بِ تَ خْ تَ وسَ 
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  ةِ �َّ �حِ سِ مَ الْ  القِ خْ األَ  رُ هَ وْ جَ   َس �ْ . لَ ةُ مَ عْ النِّ  وَ هُ  يِّ �حِ سِ مَ الْ  �مانِ اإلِ  رَ هَ وْ جَ   نَّ إِ . فَ خطا�اكَ   انَ رَ فْ ي غُ نِ عْ ًنا �َ مِ ؤْ مُ  ونَ تكُ  أنْ 
ال    هُ أنَّ  كَ لَ  دُ �ِّ ؤَ ي أُ نِ نَّ ، ألَ يِّ اتِ نا الذَّ رِّ بِ بِ  ناكَ رْ عَ شْ أَ ا نَّ �ُ  نْ ا إِ نَ حْ ، سامِ نٍ مِ ؤْ مُ  رَ یْ غَ  تَ نْ �ُ  . و�نْ نانُ تِ االمْ  لِ ، بَ فُ رُ جْ عَ التَّ  وَ هُ 
 . دِ بَ ى األَ لَ و�ِ  ، اآلنَ رَ مْ األَ  مِ سِ . احْ هِ اتِ ي ذَ فِ وَ  هِ ذاتِ  نْ مِ  �ارٌّ   ةِ قاعَ الْ  هِ ذِ ي هَ فِ  دٌ واحِ  نٌ مِ ؤْ مُ  دُ وجَ یُ 

 ي.  لِّ َص ا نُ ونَ عُ دَ 

. �ا  كَ جاهَ تُ  داءِ عَ نا في الْ راكِ اشتِ  لِ جْ نا ألَ حْ سامِ أ�انا . �ا كَ رِ َض حْ مَ  نْ مِ  بٍ عْ ي رُ ا فِ نَ و�ِ رُ هُ  لِ جْ نا ألَ حْ �ا أ�انا، سامِ 
  مِ ي اسْ ا فِ ذَ هَ   بَ لُ طْ نَ . وَ كَ رِ َض حْ ي مَ فِ   ةٍ راحَ بِ   رَ عُ شْ نَ   ا أنْ نَ �اتِ ي حَ فِ   ةٍ دَ احِ وَ   ةٍ رَّ مَ لِ   نَ كَّ ى نتمَ ، حتَّ �حِ سِ مَ الْ   رِّ بِ ا بِ نَ رْ أ�انا، استُ 

 ین. ، آمِ وعَ سُ �َ 

 

 .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 في َذِلَك "ا مَ ، �ِ تابٍ �ِ  ةِ مائَ  نْ مِ  رِ ثَ أكْ  َألَّفَ  وَ هْ . و ")Everyone’s 

A Theologian(. 

 

 .   ونیر�جُ لِ  عِ قِ وْ ي مَ فِ  لِ ْص في األَ  ةِ رَ حاَض المُ  هذهِ  رُ شْ نَ   تمَّ 
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