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 هللاِ  نَ مِ  وبٌ بُ حْ مَ 
 ةُ �َّ فِ وَ الْ  هللاِ  ةُ �َّ حَ مَ : ٣ ةُ رَ حاَض المُ 

 أر. سي. سبرول 

 تُ فْ شَ تَ اكْ   طارِ مَ ى الْ لَ إِ   تُ لْ َص وَ   ینَ حِ و، وَ كُ �سْ سِ رانْ فْ   ى سانْ لَ یرغ إِ بِ سْ تْ بِ   نْ مِ   رٍ فَ سَ   ةَ رَ كِ ذْ تَ  تُ زْ جَ حَ   دْ قَ   تُ نْ �ُ   ،ةً نَ سَ   ٢٥  ذُ نْ مُ 
  هُ تْ بَ بَّ ي سَ ذِ الَّ  عاجِ زْ اإلِ  نِ عَ  َض وِّ عَ تُ  يْ كَ لِ ، وَ انِ رَ یَ الطَّ  ةُ �َ رِ ا شَ مَّ . أَ تُ مْ ُصدِ  كَ لِ ذَ  ةَ �جَ تِ نَ ، وَ لِ امِ كَ الْ �ِ  ةٌ وزَ جُ حْ مَ  دَ قاعِ مَ الْ  نَّ أَ 
ي لِ  ْت زَ جَ ً�ا، حَ انِ ، ثَ ةِ دَ وْ عَ الْ وَ  هابِ الذَّ  ةِ رَ كِ ذْ تَ لِ  ةَ لَ كامِ الْ  ةَ فَ لْ كُ يَّ الْ لَ إِ  ْت عَ جَ رْ ًال، أَ وَّ . أَ ةِ �فَ طِ اللَّ  ورِ مُ األُ  ضِ عْ �َ بِ  ْت ي، قامَ لِ 

ى  لَ عَ  نْ كُ أَ  مْ ي لَ نِّ ا أَ مَ �ِ . وَ ساعاتٍ  الثِ ثَ  دَ عْ �َ  عُ لِ ُتقْ سَ  ْت ي �انَ تِ و، الَّ كُ �سْ سِ انْ رَ فْ  ى سانْ لَ إِ  ةِ هَ جِ تَّ مُ الْ  ةِ رَ ائِ الطَّ  نِ تْ ى مَ لَ عَ 
 .  ةً �َّ انِ جَّ مَ  ْت و �انَ كُ �سْ سِ انْ رَ فْ  انْ ى سَ لَ إِ  ةَ لَ حْ الرِّ  كَ لْ تِ   نَّ كِ یًرا، لَ بِ عاًجا �َ زْ إِ  رُ مْ األَ  يَ لِ  ْب بِّ سَ �ُ  مْ ي لَ رِ مْ أَ  نْ مِ  ةٍ لَ جَ عَ 

ي  تِ ى الَّ ولَ األُ  ةَ رَّ مَ الْ  كَ لْ تِ  ْت . �انَ ةِ لَ حْ الرِّ  كَ لْ تِ بِ  �امِ قِ لْ ى لِ ولَ األُ  ةِ جَ رَ ي الدَّ كاًنا فِ ي مَ طائِ عْ إِ  وَ هُ  وهُ لُ عَ ي فَ ذِ ي الَّ الِ التَّ  رُ مْ األَ وَ 
 تُ فْ رَّ عَ ي، تَ كانِ ي مَ فِ   تُ سْ لَ ا جَ مَّ لَ ى. وَ رَ بْ �ُ   رانٍ یَ طَ   ةِ �َ رِ شَ   عَ ى مَ ولَ األُ   ةِ جَ رَ الدَّ   ناحِ ي جَ فِ   وسِ لُ جُ الْ   ةُ َص رْ ا فُ یهَ ي فِ ى لِ نَّ سَ تَ تَ 
وا فُ رَّ عَ تَ تَ لِ   مْ تُ نْ �ُ   مْ كُ نَّ أَ   نْ مِ   دٌ كِّ أَ تَ ا مُ نَ أَ . وَ ةٍ �َّ �ِ یرِ مِ أَ   ةٍ �َّ ناعِ ِص   ةٍ �َ رِ شَ ًزا لِ ارِ یًرا �َ دِ مُ   �انَ   هُ نَّ ي، ألَ نِّ مِ   بِ رْ قُ الْ �ِ   سِ الِ جَ الْ   لِ جُ ى الرَّ لَ عَ 
ى  لَ إِ  ةِ �لَ وِ الطَّ  ةِ �َّ وِّ جَ الْ  ةِ لَ حْ الرِّ  كَ لْ تِ  ناءَ ثْ أَ . وَ هُ عَ یًثا مَ دِ حَ  تُ حْ تَ فَ  إنَّما. كَ لِ ذَ  لَ عَ فْ أَ  نْ ي لَ نِّ كِ ، لَ مْ كُ لَ  هُ تُ فْ شَ �َ  نْ إِ  هِ مِ ى اسْ لَ عَ 
 . َوَما ِإَلى َذِلكَ  نا�اتِ رِ ي شَ فِ  ةٍ �َّ یذِ فِ نْ تَ  بَ ناِص ي مَ فِ  اصٍ خَ شْ أَ  ینِ یِ عْ تَ  نْ عَ   مُ لَّ كَ تَ ا نَ نَّ و �ُ كُ �سْ سِ انْ رَ فْ  انْ سَ 

ي  نِ أَ فاجَ وَ   دْ دَّ رَ تَ یَ   مْ لَ ؟" وَ كَ تِ �َ رِ ي شَ فِ   يٍّ یذِ فِ نْ تَ   فٍ ظَّ وَ ى مُ دَ ها لَ نْ عَ   ثُ حَ �ْ تَ   ةٍ فَ ِص   لُ وَّ أَ   يَ "ما هِ   هُ لَ   تُ لْ ، قُ یثِ دِ حَ الْ   �اقِ ي سِ فِ وَ 
  نْ أَ  كَ �ِ  رُ دِ جْ ال �َ  هُ نَّ إِ  ولُ قُ تَ  �سِ رِ دْ التَّ  بَ تُ �ُ  نَّ "، ألَ �بٌ رِ ا غَ ذَ "هَ  تُ لْ قُ . فَ اءُ فَ وَ : الْ  هوهُ نْ عَ  ثُ حَ �ْ یَ  ما لَ وَّ أَ  نَّ إِ  ، قالَ هِ دِّ رَ بِ 
  ورِ عُ الشُّ   �مَ دِ عَ   ونَ كُ تَ   نْ أَ   كَ نُ كِ مْ ال �ُ ، وَ كَ لِ جْ ألَ   یلَ حِ تَ سْ مُ الْ   ونَ لُ عَ فْ �َ ي"، وَ دِ یِّ سَ   مْ عَ "نَ   َفَحْسبُ   ونَ ولُ قُ �َ   اصٍ خَ شْ أَ �ِ   كَ سَ فْ نَ   �طَ حِ تُ 
.  وغیُرها ةُ فاءَ كَ الْ  وَ هُ  هُ نْ عَ  ثَ حَ �ْ تَ   نْ أَ  بُ جِ �َ  رٍ مْ أَ  لُ وَّ . أَ كَ نْ مِ  بِ رْ قُ الْ �ِ  �اءَ فِ وْ أَ  اصٍ خَ شْ ى أَ لَ إِ  اجُ تَ حْ تَ   كَ نَّ أَ  ةِ جَ رَ دَ لِ  مانِ األَ �ِ 
  �نَ رِ �اشِ مُ الْ  ینَ دِ ساعِ مُ الْ �ِ  قَ ثِ أَ  نْ أَ  رْ دِ قْ أَ  مْ لَ  نْ ي إِ تِ �َ رِ شَ لِ  یرٍ دِ مُ �َ  لَ مَ عْ أَ  نْ ي أَ نِ نُ كِ مْ "ال �ُ  ، قالَ كْ �ِ تَ رْ یَ  مْ لَ  لَ جُ ا الرَّ ذَ هَ  نَّ كِ لَ 
ي  ًرا فِ ادِ نَ  حَ �َ ْص أَ  فاءَ وَ الْ  نَّ أَ  مْ �َ  تُ رْ كَّ ي فَ نِّ ، ألَ الحًقا ينِ هْ ي ذِ فِ  هُ المُ �َ  قَ لِ عَ نا". فَ لِ مَ ي عَ فِ  مْ هِ یْ لَ عَ  دُ مِ تَ عْ أَ  ینَ ذِ الَّ  يَّ دَ لَ 
 .ةٍ دَّ عِ  واحٍ نَ 

  لِ جْ ألَ   هِ الِ َض �س" ونِ ولِ �ام وُ �لْ "وِ   اةِ �َ حَ   عِ قائِ وَ ود لِ یوُ ولِ هُ   �رُ وِ ْص تَ   وَ هْ ت"، وَ ارْ هَ   ْف ا�ْ رَ "بْ   مَ یلْ فِ   تُ دْ اهَ ، شَ واتٍ نَ سَ ِ�ْضِع    ذُ نْ مُ وَ 
ت دي رْ و�ِ "رُ  وقُ ثُ وْ مَ �س" الْ ولِ ام وُ �َ �لْ "وِ  �فُ لِ حَ  قامَ  ینَ ، حِ مِ یلْ فِ ي الْ فِ  ةَ رَ ثِّ ؤَ مُ الْ  ةَ ظَ حْ اللَّ  كَ لْ تِ  رُ كُ ذْ دا. وأَ نْ لَ تْ كُ اسْ  اللِ قْ تِ اسْ 
وس" رُ ي بْ ت دِ رْ "رو�ِ  وقُ ثُ وْ مَ الْ  هُ �فُ لِ حَ  هُ نَّ أَ  نَ یَّ بَ تَ  ینَ حِ  نْ كِ . لَ نِ ائِ خَ الْ  ةَ �َّ وِ ًرا هُ وْ فَ  فَ شِ كْ تَ لِ  نْ كُ تَ  مْ لَ . وَ هِ تِ �انَ خِ وس" �ِ برُ 
 لَ وَّ حَ تَ وس"، فَ رُ ي بْ ت دِ رْ و�ِ "رُ   رَ وْ ي دَ دِّ ؤَ یُ   ي �انَ ذِ الَّ   لِ جُ الرَّ   ةَ ورَ ُص   تُ یْ أَ رَ ، وَ ةِ اشَ ى الشَّ لَ إِ   تُ رْ ظَ نَ ي، وَ دِ عَ قْ ي مَ فِ   تُ دْ مَّ جَ تَ 
 ورُ عُ الشُّ  كَ لِ ي، ذَ تِ دَ عْ ي مِ فِ  یبٌ هِ رَ  ورٌ عُ ي شُ نِ ابَ تَ انْ ي. فَ نِ انَ خَ ي، وَ اتِ �َ ي حَ یًرا فِ ثِ �َ  هِ �ِ  تُ قْ ثِ ي، وَ لِ  یقٍ دِ َص  هِ جْ ى وَ لَ إِ  هُ هُ جْ وَ 
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  مَ لَ األَ  كَ لِ ذَ  رَ بَ تَ اخْ  ناءَ ثْ تِ اسْ  ونِ دُ بِ  سانٍ نْ إِ  لَّ �ُ  نَّ أَ  نْ مِ  دٌ كِّ أَ تَ نا مُ . وأَ ةِ �انَ خِ لْ لِ  تَ ْض رَّ عَ تَ  كَ أنَّ  كَ راكِ دْ إِ  عَ مَ  قُ رافَ تَ ي یَ ذِ الَّ 
 . یرِ ِص قَ ى الْ دَ مَ ى الْ لَ عَ  لِّ قَ ى األَ لَ عَ ، سِ أْ �َ الْ �ِ   رُ مْ األَ  كَ رُ عِ ُ�شْ  مْ . �َ ةِ �انَ خِ لْ لِ  ضِ رُّ عَ التَّ  نِ عَ   جَ اتِ النَّ  یقَ مِ عَ الْ 

  هِ اتِ �َ حَ  ةِ ا�َ هَ نِ  لَ یْ بَ قُ  وُس ینطِ سْ وغُ أُ  رَ كَ ذَ . وَ وَس ینطِ سْ وغُ أُ  �سِ دِّ قِ الْ  اةِ �َ حَ  ةَ یرَ سِ  تُ أْ رَ قَ  ةٍ دَّ عِ  واتٍ نَ سَ  ذُ نْ ي مُ نِّ ًضا، أَ �ْ أَ  رُ كُ ذْ أَ 
  ةٍ ارَ رَ مَ  ونِ دُ �ِ وَ  ةٍ �َ رِ خْ سُ  ونِ دُ ، بِ ةٍ لَ حَ رْ ى مَ لَ إِ  لَ صَّ وَ تَ  هُ نَّ أَ  ةِ جَ رَ دَ ، لِ قاءِ دِ ْص األَ  بِ رَ قْ أَ  نْ مِ  ةً دَّ راًرا عِ مِ  ةِ �انَ خِ لْ لِ  َض رَّ عَ تَ  هُ نَّ أَ 
  ینَ ذِ الَّ  خاُص شْ األَ  مُ هُ  ةٌ لَّ ، قِ ةِ �قَ قِ حَ الْ  ةُ اعَ سَ  ینُ حِ ما تَ دَ نْ عِ . فَ هِ اتِ �َ ى حَ لَ عَ  هُ دَ حْ وَ  �حَ سِ مَ الْ  نَ مِ تَ أْ �َ  نْ ا أَ یهَ فِ  رَ رَّ ي، قَ یِ أْ رَ بِ 
ي  تِ الَّ  ورِ مُ األُ  دَ حَ أَ  نَّ أَ  وَ هُ  رِ مْ األَ  نِ عَ  مِ لُّ كَ ى التَّ لَ ي إِ نِ عُ فَ دْ ي یَ ذِ الَّ  بُ بَ . السَّ یدِ دِ الشَّ  یقِ الضِّ  تِ قْ ي وَ فِ  كَ �ِ انِ ى جَ لَ إِ  ونَ فُ قِ �َ 
  ةٌ �َّ حَ ا مَ هَ نَّ ، إِ ةٌ �َّ دِ بَ أَ  ةٌ �َّ حَ مَ  يَ ا هِ هَ رُ هِ ظْ ي �ُ تِ الَّ  ةَ �َّ حَ مَ الْ  نَّ نا أَ یْ أَ رَ  نْ أَ  قَ بَ ...سَ هللاِ  صِ خْ شَ  نْ عَ  ُس دَّ قَ مُ الْ  تابُ كِ ها الْ نُ لِ عْ �ُ 
  رُ ثَ كْ األَ   ةُ �َّ حَ مَ ا الْ هَ نَّ ، إِ عِ اقِ وَ ي الْ . فِ ةٌ �َّ فِ وَ   ةٌ �َّ حَ مَ   يَ هِ   هللاِ   ةَ �َّ حَ مَ   نَّ ًضا أَ �ْ أَ   مَ هَ فْ نَ   نْ نا أَ یْ لَ عَ   نْ كِ ، لَ ةٌ سَ دَّ قَ مُ   ةٌ �َّ حَ ا مَ هَ نَّ ، إِ ةٌ مَ ائِ دَ 
 . يٍّ رِ شَ �َ  مٍ هْ فَ  لَّ �ُ  وقُ فُ �َ   فاءٌ وَ  وَ هْ ها، وَ رَ بِ تَ خْ �َ   نْ أَ  مْ هِ دِ حَ ألَ   نُ كِ مْ ي �ُ تِ الَّ  فاءً وَ 

  يِّ �جابِ اإلِ  دِ عْ �ُ ي الْ فِ  لَ مَّ أَ تَ نَ   نْ أَ  لَ بْ قَ  ةِ �َّ فِ وَ الْ  هللاِ  ةِ �َّ حَ مَ لِ  سِ عاكِ مُ الْ  ءِ زْ جُ ي الْ فِ  لِ مُّ أَ لتَّ لِ  مَ وْ یَ الْ  تِ قْ وَ الْ  ضِ عْ �َ  �َص ِص خْ تَ  دُّ وَ أَ 
  ثَ دَ ا حَ مَ   رُ كَّ ذَ تَ أَ   تُ نْ �ُ   نْ . إِ سِ دَّ قَ مُ الْ   تابِ كِ ي الْ ا فِ هَ دُ جِ ا نَ مَ ها �َ بِ واقِ عَ وَ   ةٍ �انَ خِ   الِ مَ عْ ى أَ لَ ًدا عَ دَّ جَ مُ   یزِ كِ رْ التَّ   رَ بْ ، عَ رِ مْ ألَ لِ 
  ْت نَّ سَ تَ ا، وَ ي رومَ �ًال فِ وِ ًتا طَ قْ وَ   تُ یْ َض مْ أَ   ثُ یْ �ا، حَ �طالْ ى إِ لَ إِ   رِ فَ السَّ   ةُ َص رْ ي فُ لِ   ْت نَّ سَ تَ   واتٍ نَ سَ   عِ ْض �ِ   ذُ نْ ي، مُ التِ حْ ي رِ فِ 
 كَ لْ تِ  م�عُ جِ یران، وَ التِ  ةُ �سَ نِ �َ �كان وَ اتِ فَ الْ وَ  جُ رَ دْ مَ الْ  يَ هْ ، وَ اكَ نَ هُ  ةِ �مَ دِ قَ الْ  ةِ ینَ دِ مَ ي الْ فِ  ةٍ یرَ هِ شَ  عَ اقِ وَ مَ  ةِ �ارَ زِ  ةُ َص رْ ي فُ لِ 

  مْ لَ   ثُ یْ حَ   عٍ قِ وْ مَ   ةَ �ارَ زِ   ي �انَ لِ   �انَ   �ارٍ تِ اخْ   مُّ هَ ها، أَ لِّ �ُ   ةِ �ارَ الزِّ   كَ لْ ي تِ فِ   نْ كِ ر. لَ َص �ْ قَ   دِ بَ عْ مَ   اللُ طْ أَ ، وَ ةِ فَ لِ تَ خْ مُ الْ   نِ اكِ مَ األَ 
  ةِ رَّ مَ لْ لِ  ُس ولُ بُ  ولُ سُ الرَّ  نَ ُسجِ  ثُ یْ حَ  يُّ یدِ لِ قْ التَّ  عُ قِ وْ مَ الْ  وَ هْ وَ ، هُ لُ جاهَ تَ یَ  �انَ  لَّ كُ الْ  نَّ ألَ  فِّ ي الصَّ فِ  وفُ قُ وُ الْ  يَّ لَ عَ  نْ كُ �َ 

،  يِّ ومانِ ى الرُّ دَ تَ نْ مُ الْ  اللِ طْ أَ  لَ قابِ مُ  عُ قَ ي �َ ذِ الَّ ین"، �تِ مارِ  نَ جْ ى "سِ عَ دْ یُ  وَ هْ ، وَ ونَ رُ یْ نَ  دِ هْ ي عَ فِ  هِ دامِ عْ إِ  لَ بْ قَ  ةِ یرَ خِ األَ 
 . اومَ رُ  ةِ �َّ ورِ اطُ رَ بْ مْ ي إِ فِ  عُ مِ تَ جْ �َ   یوخِ الشُّ  ُس لِ جْ مَ  �انَ  ثُ یْ حَ 

  وْ أَ  ٩  وْ أَ  ٨  فاعِ تِ ارْ �ِ  ةٍ فَ رْ غُ   نْ عَ   ةٌ �ارَ عِ  وَ هْ وَ ، ةِ �َ لْ الصَّ  خورِ الصُّ  نَ مِ  هُ عُ طْ قَ  مَّ تَ   �مٍ دِ قَ  انٍ زَّ ى خَ وَ سِ  نُ جْ السِّ  كَ لِ ذَ  نْ كُ �َ  مْ لَ وَ 
  �انَ وَ ،  اءِ مَ الْ   �نِ زِ خْ تَ اًسا لِ أسَ   هُ مالُ عْ تِ اسْ   مُّ تِ یَ   �انَ   هُ نَّ ألَ   ضِ رْ األَ   تَ حْ تَ   �انَ   وَ هْ ًما. وَ دَ قَ   ١٥ي  والِ ها حَ ُض رْ عَ وَ ،  امٍ دَ أقْ   ١٠
. َمْعُزولٌ ، و بٌ طْ رَ وَ   ،مٌ اتِ قَ ، وَ بٌ لْ ، َص يٌّ ر خْ َص َوْهَو  ،  حَ رْ الصَّ   هُ �ِ شْ ي �ُ ذِ الَّ   فِ هْ كَ الْ   كَ لِ ى ذَ لَ إِ   تُ لْ خَ دَ فَ .  هِ �ْ لَ إِ   ولُ زُ النُّ   كَ �ْ لَ عَ 
 فِ �ْ سَ  ظارِ تِ انْ �ِ  یبِ هِ الرَّ  كانِ مَ الْ  كَ لِ ي ذَ فِ  ةَ یرَ خِ األَ  هِ ساعاتِ وَ  ةَ یرَ خِ األَ  هُ امَ �َّ ي أَ ِض مْ �ُ  وَ هْ وَ  َس ولُ بُ  ولَ سُ الرَّ  تُ لْ یَّ خَ تَ وَ 

ي ا فِ هَ راجُ دْ إِ  مَّ تَ  هُ لَ  ةٍ سالَ رِ  رَ آخِ  ُس ولُ بُ  ولُ سُ الرَّ  بَ تَ كَ  عِ قِ وْ مَ ا الْ ذَ هَ  نْ مِ  هُ نَّ أَ ، ینَ دِ كِّ أَ تَ مُ  انَ سْ ا لَ نَ نَّ أَ  مَ غْ رَ ، وَ نُّ ظُ أَ وَ . دامِ عْ اإلِ 
 . َس اوُ وثَ �مُ تِ  یبِ بِ حَ الْ  هِ یذِ مِ لْ تِ وَ  هِ �قِ دِ َص لِ  اعٍ دَ وَ  ةُ سالَ رِ  يَ هْ وَ ، یدِ دِ جَ الْ  دِ هْ عَ الْ 

،  َس وثاوُ �مُ تِ لِ   ُس ولُ بُ   ولُ قُ �َ   عِ ا�ِ الرَّ   ْصَحاحِ ي األَ فِ .  ةَ �َ اآلتِ   ماتِ لِ كَ الْ ،  رِ فْ السِّ   رِ آخِ ي  فِ ، وَ ةِ �َ انِ الثَّ   َس اوُ وثَ �مُ تِ   ةِ الَ سَ ي رِ فِ   أُ رَ قْ نَ وَ 
ْعَي، ،  َقْد َجاَهْدُت اْلِجَهاَد اْلَحَسنَ .  َوَوْقُت اْنِحَالِلي َقْد َحَضرَ ،  اي َأَنا اآلَن ُأْسَكُب َسِكی�ً "َفِإنِّ :  ٦  ةِ ي اآل�َ فِ  َأْكَمْلُت السَّ
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�َّاُن اْلَعاِدلُ  الَِّذي َیَهُ�ُه ِلي ِفي َذِلَك اْلَیْومِ ، ِإْكِلیُل اْلِبرِّ  َقْد ُوِضَع ِلي اَوَأِخیرً ، َحِفْظُت اِإل�َمانَ  َوَلْ�َس ِلي  ، الرَّبُّ الدَّ
  اتِ خَ سْ ي النُّ رِ رِّ حَ مُ  نَّ إِ  لُ وْ قَ الْ  بُ جِ �َ وَ ، هُ ولُ قُ ا �َ مَ  ًدایِّ وا جَ عُ مَ اسْ  واآلنَ . "ایَن ُ�ِحبُّوَن ُظُهوَرُه َأْ�ًض الَّذِ  َفَقْط، َبْل ِلَجِم�عِ 

  نْ عَ  ونَ ثُ حَ �ْ تَ وَ  صَّ النَّ  ونَ حُ فَّ َص تَ ا تَ مَ ِف�إًذا، . ّصِ ي النَّ فِ  ةً �َّ عِ رْ فَ  �نَ ناوِ عَ  ونَ عُ َض ً�ا ما �َ غالِ  سِ دَّ قَ مُ الْ  كتابِ لْ لِ  ةِ فَ لِ تَ خْ مُ الْ 
  ي. الِ التَّ  عِ طَ قْ مَ الْ  ونِ مُ ْض مَ  نْ عَ  ةً رَ كْ فِ  مْ �كُ طِ عْ تُ  ةَ �َّ عِ رْ فَ الْ  �نَ ناوِ عَ الْ  هِ ذِ هَ  نَّ إِ فَ ، یًدادِ حْ تَ  هُ كانَ مَ  ونَ فُ رِ عْ وال تَ  دٍ دَّ حَ مُ  عٍ طَ قْ مَ 
 . ُس ولُ بُ   هُ ولُ قُ �َ ا سَ مَ  رِ هَ وْ جَ   �ُص خِ لْ تَ   مَّ ا تَ ذَ "، هكَ ورُ جُ هْ مَ الْ  ولُ سُ "الرَّ : ياآلتِ  وَ ها هُ َیِلیوما  ٩ آل�اتِ لِ  يُّ عِ رْ فَ الْ  انُ وَ نْ عُ الْ وَ 

  الَ ما زَ  . واآلنَ دُ فُ نْ یَ  هُ تُ قْ وَ ، فَ َس اوُ وثَ �مُ ا تِ �ًعا �َ رِ سَ  عالَ ". تَ ا"َ�اِدْر َأْن َتِجيَء ِإَليَّ َسِر�عً  َس اوُ وثَ �مُ تِ لِ  ولُ قُ �َ  ٩ ةِ ي اآل�َ فِ 
وا عُ مَ اسْ   نِ كِ . لَ َس ولُ بُ   بِ انِ ى جَ لَ إِ   فَ قِ �َ لِ   نُ كِ مْ ا �ُ مَ   عِ رَ سْ أَ �ِ   رَ �ادِ �ُ وَ   ةَ الَ سَ الرِّ   كَ لْ ى تِ قَّ لَ تَ یَ   نْ أَ   هِ �ْ لَ عَ ، وَ َس سُ فَ ي أَ فِ   ُس وثاوُ �مُ تِ 
ا، َألنَّ ِد�َماَس َقْد َتَرَكِني ِإْذ َأَحبَّ اْلَعاَلَم اْلَحاِضَر َوَذَهَب ِإَلى  ... "َ�اِدْر َأْن َتِجيَء ِإَليَّ َسِر�عً بِ لَ ا الطَّ ذَ هَ  عاناةَ مُ 

ِضْرُه َمَعَك َألنَُّه َتَساُلوِن�ِكي، َوِ�ِر�ْسِك�َس ِإَلى َغَالِط�ََّة، َوِت�ُطَس ِإَلى َدْلَماِط�ََّة. ُلوَقا َوْحَدُه َمِعي. ُخْذ َمْرُقَس َوَأحْ 
َداَء الَِّذي َتَرْكُتُه ِفي َتُرواَس ِعْنَد َ�اْرُ�َس، َأْحِض َناِفٌع ِلي ِلْلِخْدَمةِ  َتى  ْرُه مَ . َأمَّا ِت�ِخ�ُكُس َفَقْد َأْرَسْلُتُه ِإَلى َأَفُسَس. َالرِّ

اُس َأْظَهَر ِلي ُشُرورً َوَال ِس�ََّما الرُُّقوَق. ِإْسَكْنَدُر ا اِجْئَت، َواْلُكُتَب َأْ�ًض  َ�ِثیَرًة. ِلُ�َجاِزِه الرَّبُّ َحَسَب أَْعَماِلِه.   النَّحَّ
ِل َلْم َ�ْحُضْر َأَحٌد َمِعي،  ا َأْقَواَلَنا ِجد� ، َألنَُّه َقاَومَ ااْحَتِفْظ ِمْنُه َأْنَت َأْ�ًض فَ   ) َلْم َ�ْحُضْر َأَحٌد َمِعي(. ِفي اْحِتَجاِجي اَألوَّ

 ِهْم". َبِل اْلَجِم�ُع َتَرُكوِني، َال ُ�ْحَسْب َعَلیْ 

  مْ تُ أْ رَ قَ   َألنَّ ِد�َماَس َقْد َتَرَكِني". إنْ   اْر َأْن َتِجيَء ِإَليَّ َسِر�عً : "َ�ادِ هُ ولُ قُ ا �َ ي مَ ًدا فِ دَّ جَ مُ   لْ مَّ أَ تَ نَ لْ ا، فَ نَ هُ   نْ مِ   لَ قِ تَ نْ نَ   نْ أَ   لَ بْ قَ 
  نِ یْ تَ سالَ ي رِ فِ  هُ رُ �ْ ذِ  مَّ تَ  دْ قَ لَ ، فَ َس ولُ بُ لِ  ةٍ رَ ابِ عَ  ةٍ فَ رِ عْ مَ  دَ رَّ جَ مُ  نْ كُ �َ  مْ لَ  �ماَس دِ  نَّ أَ  نَ وْ رَ تَ سَ ، فَ �اهٍ تِ انْ �ِ  َس ولُ بُ  ولِ سُ الرَّ  لَ سائِ رَ 
  هِ التِ حْ ي رِ فِ  هُ قَ افَ رَ  دْ قَ ، وَ َس ولُ ي بُ دِ اعِ سَ مُ  دَ حَ أَ  �انَ  دْ قَ . لَ ةِ مَ دْ خِ الْ وَ  لِ مَ عَ ي الْ فِ  �كٌ رِ شَ  هُ نَّ ى أَ لَ عَ  َس ولُ بُ  لِ سائِ رَ  نْ مِ 
ى  عانَ  َس ولُ بُ  نَّ أَ  فَ �ْ ى �َ أَ رَ ، وَ َس ولُ بُ  ولِ سُ الرَّ  الَص خْ إِ  نَ ایَ عَ ، وَ رُ شِّ �َ یُ  ُس ولُ بُ  �انَ  ینَ حِ   هِ �ِ انِ ى جَ لَ إِ  فَ قَ وَ ، وَ ةِ �َّ یرِ شِ �ْ التَّ 
ْعَي،  ُس ولُ بُ  ولُ قُ �َ  ینَ ًتا. حِ ابِ ثَ   يَ قِ �َ  َس ولُ بُ  نَّ أَ  فَ �ْ �َ ، وَ هِ دائِ عْ أَ  دِ ى یَ لَ عَ  ةٍ دَّ شِ �ِ  "َقْد َجاَهْدُت اْلِجَهاَد اْلَحَسَن، َأْكَمْلُت السَّ

 ُس ولُ بُ   ، قالَ ةِ �قَ قِ حَ الْ   ةُ ساعَ   ْت قَّ دَ   ینَ حِ   نْ كِ ، لَ هُ لَّ �ُ   كَ لِ ى ذَ أَ رَ   �ماُس . دِ كَ لِ ذَ بِ   مٍ لْ ى عِ لَ عَ   �ماُس دِ   َحِفْظُت اِإل�َمان"، �انَ 
  هُ كَ رَ تَ وَ   �ماُس ى دِ َض مَ   ینَ حِ   ُس ولُ بُ   رَ عَ شَ   فَ �ْ وا �َ لُ یَّ خَ تَ تَ   نْ أَ   مْ كُ نُ كِ مْ �ُ   لْ ". هَ اْلَحاِضرَ   اْلَعاَلمَ   َأَحبَّ   ِإذْ   َتَرَكِني  َقدْ   ِد�َماس"
 ؟  هِ دامِ عْ إِ  ظارِ تِ انْ �ِ  انِ زَّ خَ الْ  كَ لِ ي ذَ فِ 

ِإَلى َغَالِط�ََّة، َوِت�ُطَس ِإَلى َدْلَماِط�ََّة. ُلوَقا َوْحَدُه َمِعي".   بَ هَ "َوِ�ِر�ْسِك�َس ذَ   ...وهُ كُ رَ تَ   دْ قَ   �نَ رِ اآلخَ   نَّ ًال إِ ائِ قَ   عُ تا�ِ یُ   مَّ ثُ 
  مالِ عْ أَ  رِ فْ ي سِ فِ  َس ولُ بُ  ةِ مَ دْ خِ  اثَ دَ حْ أَ  دَ رَ ي سَ ذِ ا الَّ وقَ ، لُ ةِ �َّ یرِ شِ �ْ التَّ  هِ التِ حْ ي رِ فِ  هُ قَ افَ ي رَ ذِ ا الَّ وقَ ، لُ یدُ حِ وَ الْ  وَ ا هُ وقَ لُ 

ًال "ُخْذ َمْرُقَس َوَأْحِضْرُه َمَعَك َألنَُّه َناِفٌع ِلي ِلْلِخْدَمِة". قائِ  عُ ا�ِ تَ یُ  هُ نَّ كِ . لَ ةِ ها�َ ى النِّ تَّ حَ  َس ولُ بُ ا لِ �� فِ ا وَ وقَ لُ  ، �انَ لِ سُ الرُّ 
 مْ لَ   َس قُ رْ مَ   ، ألنَّ اهُ �َّ إِ   هِ دِ رْ طَ   نْ مِ   مِ غْ لى الرَّ عَ . وَ ةِ �َّ یرِ شِ �ْ التَّ   هِ التِ حْ رِ   نْ مِ   َس قُ رْ مَ   دَ رَ طَ   دْ قَ   ُس ولُ بُ   ًال؟ �انَ هِ ذْ مُ   رُ مْ األَ   َس �ْ لَ أَ 
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.  ةِ �َّ ولِ سُ الرَّ  ةِ مَ دْ خِ ي الْ ا فِ هَ بِ  مَ هِ لُ�سْ  ةِ عَ افِ النَّ  ورِ مُ األُ  نَ مِ  یرَ ثِ كَ الْ  كُ لِ مْ �َ  الُ زَ ال یَ  ، �انَ اتِ الذَّ �ِ  ةِ مَ دْ خِ الْ  كَ لْ تِ ً�ا لِ ناسِ مُ  نْ كُ �َ 
 ا".  نَ ى هُ لَ إِ ُخْذ َمْرُقَس َوَأْحِضْرُه " ُس ولُ بُ  ولُ قُ �َ   ةِ یرَ خِ األَ  هِ تِ ي ساعَ فِ  واآلنَ 

َداَء الَِّذي َتَرْكُتُه ِفي َتُرواَس ِعْنَد َ�اْرُ�َس، َأْحِضرْ    ُس ولُ بُ  �انَ  دْ قَ لَ ُه". فَ "َأمَّا ِت�ِخ�ُكُس َفَقْد َأْرَسْلُتُه ِإَلى َأَفُسَس. َالرِّ
 ةٌ صَّ قِ  ةَ مَّ َوَال ِس�ََّما الرُُّقوَق". ثَ  اي. "َواْلُكُتَب َأْ�ًض ائِ دَ رِ  رْ ِض حْ ، أَ دِ رْ بَ الْ �ِ  رُ عُ شْ �َ  وَ هْ وَ  ةِ �َ طْ الرَّ  ةِ انَ زَ نْ الزِّ  كَ لْ ي تِ وًدا فِ جُ وْ مَ 
 رِ هْ ي النَّ فِ  زُ فْ قَ الْ  هِ �ْ لَ عَ  �انَ وَ  داءِ عْ األَ  نَ ً�ا مِ ارِ هَ  انَ �َ  وَ هْ ، وَ بِ تُ كُ الْ  نَ مِ  ةً مَ �ِّ قَ  ةً وعَ مُ جْ مَ  كُ لِ مْ �َ  �مٍ دِ قَ  رٍ َص �ْ قَ �ِ  ةٌ قَ لِّ عَ تَ مُ 

، اءِ مَ ي الْ فِ  اَص وغَ  هِ �ِ تُ كُ �ِ  كَ سَّ مَ تَ  لْ ا، بَ هَ لَ  ثْ رِ تَ كْ �َ  مْ لَ  هُ نَّ كِ ، لَ ةً مَ خْ فَ  ةً �َّ و�ِ لُ �اً�ا مُ ي ثِ دِ تَ رْ یَ  �انَ  وَ هْ . وَ ةً احَ �َ سِ  هُ �ازُ تِ واجْ 
  بَّ حَ وًرا أَ راطُ بْ مْ إِ   هِ نِ وْ كَ �ِ   رَ هَ تَ اشْ . وَ هُ �َ تُ �ُ   ذَ قَ نْ أَ   هُ نَّ كِ ، لَ هُ �ا�ُ ثِ   ْت قَ زَّ مَ تَ ، فَ ناةِ قَ الْ   رَ بْ عَ   هُ �قَ رِ طَ   قُّ شُ �َ   وَ هْ وَ   هِ سِ أْ رَ   قَ وْ فَ   هُ �َ تُ �ُ   لَ مَ حَ وَ 

 ".ةَ مَ لِ كَ الْ   �دُ رِ ي، أُ وقِ قُ رُ   رْ ِض حْ "أَ   تِ وْ مَ الْ   كِ شَ ى وَ لَ عَ   وَ هْ وَ   ولُ قُ �َ   َس ولُ بُ   ولَ سُ الرَّ   نَّ . ها إِ هِ سِ ال�ِ مَ   ةِ خامَ فَ   نْ مِ   رَ ثَ كْ أَ   مَ لُّ عَ التَّ 

اُس َأْظَهَر ِلي ُشُرورً "ِإْسَكْنَدُر ا "ِفي   قالَ  مَّ ".  ثُ ااْحَتِفْظ ِمْنُه َأْنَت َأْ�ًض َ�ِثیَرًة. ِلُ�َجاِزِه الرَّبُّ َحَسَب أَْعَماِلِه. فَ  النَّحَّ
ِل َلْم َ�ْحُضْر َأَحٌد َمِعي، َبِل اْلَجِم�ُع َتَرُكوِني. َال ُ�ْحَسْب َعَلْیِهْم".   ُس ولُ بُ   هُ ولُ قُ ما �َ  وا اآلنَ عُ مَ اسْ  نِ كِ لَ  اْحِتَجاِجي اَألوَّ

َفِم اَألَسِد. َوَسُیْنِقُذِني الرَّبُّ   "َوَلِكنَّ الرَّبَّ َوَقَف َمِعي َوَقوَّاِني، ِلَكْي تَُتمَّ ِبي اْلِكَراَزُة، َوَ�ْسَمَع َجِم�ُع األَُمِم، َفُأْنِقْذُت ِمنْ 
ُهوِر. آِمیَن". الْ ِمْن ُ�لِّ َعَمٍل َرِديٍء َوُ�َخلُِّصِني ِلمَ  . الَِّذي َلُه اْلَمْجُد ِإَلى َدْهِر الدُّ ماِويِّ   لُّ كُ ي، الْ نِ كَ رَ تَ  لُّ كُ َلُكوِتِه السَّ

 اآلنَ اني. وَ وَّ قَ ا وَ �� فِ وَ  انَ ، �َ لَ عَ فْ �َ  نْ أَ �ِ  دَ عَ ا وَ مَ لَ ثْ ي مِ عِ مَ  ، �انَ ناكَ هُ  �انَ  دْ قَ . لَ وعَ سُ  �َ الَّ ، إِ لِ وَّ ي األَ جاجِ تِ ي احْ فِ  بَ رَ هَ 
ي ذِ ، الَّ اهُ وَّ ي قَ ذِ الَّ  هِ �ِّ رَ  دَ جْ مَ  حُ �ِّ سَ �ُ  أَ دَ بَ  ثُ یْ ، حَ رٍ كْ شُ وَ  یدٍ جِ مْ تَ  ةِ الَ ى حَ لَ ، إِ یرُ بِ عْ التَّ  ا جازَ ذَ ، إِ هِ �اطِ حْ إِ  نْ مِ  ُس ولُ بُ  لَ قَ تَ انْ 
  هُ تُ قَ ثِ  يَ ، هِ هِ �اتِ حَ  اللَ خِ  َس ولُ بُ  ولَ سُ ى الرَّ وَّ ا قَ مَ . وَ يِّ دِ بَ األَ  هِ وتِ كُ لَ ى مَ لَ إِ  هُ لَ خِ ُ�دْ وَ  هُ عَ مَ  ونُ كُ �َ ي سَ ذِ الَّ ، وَ هُ كَ رُ تْ  یَ الَّ أَ �ِ  دَ عَ وَ 
 . هُ قُ فارِ ي ال تُ تِ الَّ  ةِ �َّ حَ مَ ، الْ ةِ �َّ فِ وَ الْ  �حِ سِ مَ الْ  ةِ �َّ حَ مَ �ِ  ةُ لَ كامِ الْ 

ا إلى نَ عْ جَ رَ  نْ إِ . هِ امِ �َّ أَ  رِ ي آخَ ، فِ ةٍ رَ ثِّ ؤَ مُ  ةٍ �قَ رِ طَ �ِ  ُس ولُ بُ  هُ نْ عَ  بَ تَ ي �َ ذِ ، الَّ هِ سِ فْ نَ  �ارِ تِ ي االخْ فِ  �حُ سِ مَ الْ  رَّ مَ  دْ قَ لَ اآلن، 
  عَ مَ  جُ حاجَ تَ یَ  ینَ حِ ، يمانِ �ْ سَ ثْ جَ  انِ تَ سْ ي �ُ فِ  اآلالمِ  ةَ لَ حَ رْ مَ  لُ خُ دْ یَ  وعَ سُ ى �َ رَ ا نَ نَ نَّ إِ فَ ، َس قُ رْ مَ  یلِ جِ نْ إِ  نْ مِ  ١٤ ْصحاحِ األَ 

. هُ نْ عَ   رُ بُ عْ تَ   َس أْ كَ الْ   كَ لْ تِ   لَ عَ جْ �َ   نْ أَ   اآلبِ   نَ مِ   َس مَ تَ الْ وَ .  ةِ �َّ هِ لَ اإلِ   ةِ ونَ نُ یْ الدَّ   سِ أْ كَ ،  هُ مامَ أَ   ةِ وعَ ُض وْ مَ الْ   سِ أْ كَ الْ   نِ أْ شَ �ِ   اآلبِ 
  ابَ ذَ عَ  رُ بِ تَ خْ ا �َ مَ نَ یْ بَ  هُ عَ مَ  قاءِ �َ الْ وَ  يءِ جِ مَ لْ لِ  مْ عاهُ دَ وَ . ي"عِ وا مَ رُ هَ "اسْ  قالَ وَ ، هُ یذَ المِ تَ وَ ، ینَ �ِ رَّ قَ مُ الْ  هُ قاءَ دِ ْص أَ  عَ مَ جَ وَ 

: "َوَجاُءوا ِإَلى َضْ�َعٍة َس قُ رْ مَ  یلِ جِ نْ إِ  نْ مِ  ١٤ ْصَحاحِ األ نَ مِ  ٣٢ ةِ اآل�َ في ، يلِ ا یَ مَ  أُ رَ قْ نَ وَ . يمانِ �ْ سَ ثْ ي جَ فِ  راعِ الصِّ 
ِلَتَالِمیِذِه: «اْجِلُسوا َهُهَنا َحتَّى ُأَصلَِّي». ُثمَّ َأَخَذ َمَعُه ُ�ْطُرَس َوَ�ْعُقوَب َوُ�وَحنَّا، َواْبَتَدَأ اْسُمَها َجْثَسْ�َماِني، َفَقاَل 

«َنْفِسي َحِز�َنٌة ِجّدًا َحتَّى  ... ینَ �ِ رَّ قَ مُ الْ  هِ قائِ دِ ْص ألَ  كَ لِ ذَ  ولُ قُ �َ  وعَ سُ �َ  بَّ الرَّ  نَّ َیْدَهُش َوَ�ْكَتِئُب. َفَقاَل َلُهْم: "َنْفِسي..." إِ 
َم َقِلیًال اْلَمْوِت! اْمُكُثوا ُهَنا َواْسهَ  اَعُة ِإْن َأْمَكَن.   ُروا». ُثمَّ َتَقدَّ َوَخرَّ َعَلى اَألْرِض، َوَ�اَن ُ�َصلِّي ِلَكْي َتْعُبَر َعْنُه السَّ

َعنِّي َهِذِه اْلَكْأَس. َوَلِكْن ِلَ�ُكْن َال َما ُأِر�ُد َأَنا، َبْل َما ُتِر�ُد  َوَقاَل: «َ�ا َأَ�ا اآلُب، ُ�لُّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع َلَك، َفَأِجْز 
. "َفَقاَل ِلُ�ْطُرَس «َ�ا ِسْمَعاُن َأْنَت رِ هَ السَّ   ناءَ ثْ وا أَ امُ نَ   مْ هُ نَّ كِ وا، لَ رُ هَ سْ �َ   نْ أَ   مْ هُ نْ مِ   بَ لَ ". طَ ا ِنَ�امً َأْنَت». ُثمَّ َجاَء َوَوَجَدُهْم  
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وُح َفَنِش�طٌ َناِئٌم! َأمَ  ، َوَأمَّا اْلَجَسُد ا َقَدْرَت َأْن َتْسَهَر َساَعًة َواِحَدًة؟ ِاْسَهُروا َوَصلُّوا ِلَئالَّ َتْدُخُلوا ِفي َتْجِرَ�ٍة. َأمَّا الرُّ
 َفَضِع�ٌف».  

  دَ جَ وَ وَ   وعُ سُ �َ   اءَ جَ   ینَ حِ   اللَ ذْ اإلِ وَ   یرَ بِ كَ الْ   راجَ حْ إلِ وا الُ یَّ خَ تَ تَ   نْ أَ   مْ كُ نُ كِ مْ �ُ َذِلَك اْلَكَالَم ِ�َعْیِنِه". أَ   َوَصلَّى َقاِئًال   ا َوَمَضى َأْ�ًض 
  نْ أَ   مْ كُ نُ كِ مْ �ُ ؟ أَ ةً د احِ وَ   ةً ساعَ ي  عِ مَ   رَ هَ سْ تَ   نْ أَ   رْ دِ قْ تَ   مْ لَ ؟ أَ مٌ ائِ نَ   تَ نْ أَ   لْ ، هَ ُس رُ طْ ًال "�ا �ُ ائِ قَ   هُ ظَ قَ �ْ أَ ًما؟ فَ ائِ نَ   َس رُ طْ �ُ   انَ عَ مْ سِ 
 بُّ ا رَ ًدا �َ دَّ جَ ًدا. مُ بَ أَ  كَ لِ ذَ  ثَ دُ حْ �َ  نْ "لَ  الَ قَ ، وَ ةٍ عَ رْ سُ �ِ  ظَ قَ �ْ تَ اسْ ؟ فَ تِ قْ وَ الْ  كَ لِ ي ذَ فِ  بِ نْ الذَّ �ِ  ُس رُ طْ �ُ  رَ عَ شَ  مْ وا �َ لُ یَّ خَ تَ تَ 
، ِإْذ َ�اَنْت أَْعُیُنُهْم َثِقیَلًة، َفَلْم َ�ْعَلُموا اا ِنَ�امً َوَوَجَدُهْم َأْ�ًض  )وعُ سُ �َ (َرَجَع ". "ُثمَّ رُ هَ سْ أَ ا سَ نَ أَ ، وَ يَّ لَ عَ  مادُ تِ االعْ  كَ نُ كِ مْ �ُ 

اَعُة! هُ  َوَذا اْبُن اِإلْنَساِن ُ�َسلَُّم  ِ�َماَذا ُ�ِجیُبوَنُه. ُثمَّ َجاَء َثاِلَثًة َوَقاَل َلُهْم «َناُموا اآلَن َواْسَتِر�ُحوا! َ�ْكِفي! َقْد َأَتِت السَّ
ي ذِ ا، الَّ وذَ هُ یَ  رابِ تِ ى اقْ لَ إِ  ارَ شَ . ُهَوَذا الَِّذي ُ�َسلُِّمِني َقِد اْقَتَرَب!» وأَ )قْ لِ طَ نْ نَ لْ فَ (َهَب، ِإَلى َأْیِدي اْلُخَطاِة. ُقوُموا ِلَنذْ 

 . تِ وْ مَ الْ  ةَ لَ بْ قُ  وعَ سُ ي �َ طِ عْ �ُ ، سَ يِّ هائِ النِّ  ةِ �انَ خِ الْ  لِ مَ عَ  يفوَ 

 یذُ المِ التَّ ، ُس یالطُ بِ  هِ �ْ لَ عَ  مَ كُ حْ �َ لِ  ةِ مَ كَ حْ مَ الْ  ةِ اعَ ى قَ لَ إِ  هُ لُ قْ نَ وَ  وعَ سُ �َ  �فُ قِ وْ تَ  مَّ تَ  ینَ حِ  هُ نَّ أَ  فَ �ْ �َ  . ةِ صَّ قِ ي الْ اقِ �َ  ونَ فُ رِ عْ وتَ 
  نَ عْ مَّ جَ تَ  دْ قَ  نَّ ي �ُ وارِ جَ الْ  َض عْ وا �َ دُ جَ وَ  مَّ ثُ ، ًدا�ارِ  اءُ سَ مَ الْ  كانَ ، نٍ آمِ  دٍ عْ �ُ  نْ عَ  وهُ عُ �ِ تَ  ،وهُ كُ رَ تَ وا وَ �ُ رَ هَ  دْ قَ  وا�انُ  ینَ ذِ الَّ 
 ْت مَ لِ عَ فَ ، هُ تَ جَ هْ لَ  ْت زَ یَّ مَ وَ  هُ قاءَ دِ ْص أَ  مُ لِّ كَ �ُ  َس رُ طْ �ُ  ةُ �َ ارِ جَ الْ  كَ لْ تِ  ْت عَ مِ سَ وَ ، ارِ النَّ  مامَ أَ  نَ أْ فَّ دَ تَ یَ لِ  نَ ئْ جِ وَ  ارِ النَّ  لَ وْ حَ  ًجاارِ خَ 
 عَ مَ  تَ نْ أَ  لْ "هَ  ْت قالَ ، ینَ ولِ ؤُ سْ مَ الْ  وِ أَ  اطِ �َّ الضُّ  نَ مِ  نْ كُ تَ  مْ لَ  يَ هْ وَ ، َس رُ طْ �ُ لِ  ةُ �َ ارِ جَ الْ  كَ لْ تِ  ْت الَ قَ فَ . یلِ لِ جَ الْ  نَ مِ  هُ نَّ أَ 
  لَ جُ الرَّ   كَ لِ ًما ذَ وْ یَ   ْف رِ عْ أَ   مْ "لَ   فَ لَ حَ وَ   نَ عَ لَ   ةِ ثَ الِ الثَّ   ةِ رَّ مَ ي الْ فِ وَ .  ًنالَ عَ   اتٍ رَّ مَ   الثَ ثَ   �حَ سِ مَ الْ   رَ كَ نْ أَ   دْ قَ ا." لَ نَ أَ   َس �ْ "لَ   ي؟"یلِ لِ جَ الْ 

  رُ بُ عْ �َ  وَ هْ وَ  وعُ سُ �َ  رَ هَ ظَ  ةً أَ جْ فَ ، وعَ سُ ا �َ یهَ فِ  رَ كَ نْ ي أَ تِ الَّ  ةِ ثَ الِ الثَّ  ةِ رَّ مَ ي الْ فِ ، ةِ ظَ حْ اللَّ  كَ لْ ي تِ فِ وَ . ه"�ِ  يونِ طُ �ُ رْ ال تَ . اْلَ�اِئَس 
  رُ ثَ كْ أَ  قاءٌ لِ  مَّ تَ  مِ عالَ الْ  �خِ تارِ ي فِ  هُ نَّ أَ  نُّ ظُ ال أَ . َس رُ طْ ى �ُ لَ تا عَ عَ قَ وَ  هِ �ْ نَ یْ عَ  نَّ إِ  ُس دَّ قَ مُ الْ  تابُ كِ ا الْ نَ لَ  ولُ قُ �َ ، وَ ةِ احَ ي السَّ فِ 
.  ُس رُ طْ �ُ   هارَ انْ فَ ،  هِ �ْ لَ إِ   رِ ظَ النَّ ى �ِ فَ تَ اكْ   لِ بَ ،  ًئایْ شَ   وعُ سُ �َ   لْ قُ �َ   مْ لَ .  َس رُ طْ �ُ وَ   وعَ سُ �َ   نَ یْ بَ   ةَ لَ یْ اللَّ   كَ لْ ى تِ رَ ا جَ مَّ مِ   ونِ یُ عُ لْ لِ   یالًماإِ 
  نِ كُ تَ  مْ لَ  ةِ لَ یْ اللَّ  كَ لْ ي تِ فِ  نْ كِ لَ . ةِ رَ خْ الصَّ  يِ أَ ، هِ �ِ قَ لَ  بِ سَ حَ �ِ  كَ لَ سَ وَ ، هِ ا�ِ وَ ى َص لَ إِ  وعادَ  ابَ تَ  َس رُ طْ �ُ  نَّ ًعا أَ �ْ طَ  دِ یِّ جَ الْ  نَ مِ 

 . هِ ِص لِّ خَ مُ  نْ مِ  رَ ثَ كْ أَ  رَ حاِض الْ  مَ الَ عَ الْ  بَّ أحَ  هُ نَّ ألَ ،  ُمَغْرَ�َلةٍ  مالٍ ى رِ وَ سِ  ةُ رَ خْ الصَّ 

  ى هللاُ طَ عْ أَ  ینَ حِ ، یبِ لِ ى الصَّ لَ عَ  كانَ  رِ دْ غَ الْ �ِ  عورٍ شُ وَ  ةٍ �انَ خِ  �ارِ تِ اخْ  أَ وَ سْ أَ  نَّ إِ فَ ، ةِ �انَ خِ الْ  نِ عَ  مَ لُّ كَ التَّ  مُ تُ دْ رَ أَ  إنْ  نْ كِ لَ 
  لَ �امِ   هِ �ْ لَ عَ   عَ َض وَ وَ ،  یبِ لِ ى الصَّ لَ عَ   �مِ حِ جَ ى الْ لَ إِ   �حَ سِ مَ الْ   لَ سَ رْ أَ وَ ،  هُ رَ هْ ظَ   هُ لَ   دارَ أَ وَ ،  اهَ �َ رَ شْ �َ لِ   یبِ بِ حَ الْ   هِ نِ البْ   َس أْ كَ الْ   كَ لْ تِ 

  وً�ا رُ تْ مَ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  رٌ مْ َألَ  هُ نَّ إِ  ي؟"نِ تَ كْ رَ ا تَ اذَ مَ ي لِ هِ لَ ي، إِ هِ لَ "إِ  ً�اذِّ عَ تَ مُ  �حُ سِ مَ الْ  خَ رَ َص  ةِ ی�َ هِ الرَّ  ةِ ظَ حْ اللَّ  كَ لْ ي تِ فِ وَ . ةِ نَ عْ اللَّ 
 وعُ سُ �َ   ، �انَ عِ �ْ الطَّ �ِ   نْ كِ ؟ لَ هللاِ   نَ وً�ا مِ رُ تْ مَ   ونَ كُ تَ   نْ أَ   نْ كِ ، لَ �ماَس دِ   نْ وً�ا مِ رُ تْ مَ   ونَ كُ تَ   نْ أَ   رُ آخَ   رٌ مْ أَ   وَ هْ وَ ،  َس رُ طْ �ُ   نْ مِ 
  ابَ قَ عِ  هِ �ْ لَ عَ  لَ زِ نْ یُ  نْ أَ  لآلبِ  دَّ ال بُ ، فَ داءِ فِ الْ  طِ طَّ خَ مُ  �مَ مِ تْ تَ  رادَ أَ  نْ إِ  هُ نَّ أَ  مَ لِ . عَ سِ أْ كَ الْ  كَ لْ ي تِ فِ  دُ وجَ ا یُ مَ �ِ  مٍ لْ ى عِ لَ عَ 
 . ئِ اطِ خَ الْ  نِ عَ  هللاِ   صالِ فِ انْ ي �ِ ِض قْ �َ  ةِ �َّ طِ خَ لْ لِ  يَّ هائِ النِّ  قابَ عِ الْ  نَّ ، ألَ ةِ �َّ طِ خَ الْ 
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 بُّ الرَّ   رَّ سَ �ُ   نْ ا، أَ �� شِ حْ و وَ دُ بْ یَ   رُ مْ األَ   كادُ "َأمَّا الرَّبُّ َفُسرَّ ِ�َأْن َ�ْسَحَقُه ِ�اْلُحْزِن". �َ   اءَ �َ عْ شَ إِ   ِمنْ   ٥٣األْصَحاِح  ي  ا فِ نَ أْ رَ قَ 
 اآلَب  نَّ كِ ، لَ مُ لَّ أَ تَ یَ  نِ االبْ  ةِ �َ ؤْ رُ  فِ دَ هَ بِ  نِ االبْ  مِ لَ أَ �ِ  رَّ سُ  اآلبَ  نَّ ي أَ نِ عْ ا ال �َ نَ هُ  ودَ ُص قْ مَ الْ  ورَ رُ السُّ  نَّ كِ . لَ مِ ادِ خَ الْ  قِ حْ سَ �ِ 
ا  نَ بَّ حَ ي أَ تِ الَّ   ةِ �مَ ظِ عَ الْ   ةِ �َّ حَ مَ الْ ا، وَ هَ بِ   ا اآلبُ نَ بَّ حَ ي أَ تِ الَّ   ةِ �مَ ظِ عَ الْ   ةِ �َّ حَ مَ الْ   عِ افِ دَ ي. بِ لِ جْ ِألَ وَ   كَ لِ جْ ألَ   نَ االبْ   بَ رِ ْض �َ   نْ أَ �ِ   رَّ سُ 

  هِ �ْ لَ عَ  ، �انَ ةَ نَ عْ ى اللَّ قَّ لَ تَ یَ  نْ أَ  هِ �ْ لَ عَ  انَ ، �َ هِ دِ ى یَ لَ عَ  قَ حَ ُ�سَ  نْ أَ ، وَ اآلبِ  نَ مِ  بَ رَ ُ�ْض  نْ أَ  نِ ى االبْ لَ عَ  ا، �انَ هَ بِ  نُ االبْ 
،  ةٌ �َّ ائِ هَ نِ   ةٌ لَ حَ رْ ا مَ هَ یْ دَ ي لَ تِ الَّ   كِ رْ التَّ   ةَ �َّ لِ مَ عَ   وعُ سُ �َ   ازَ تَ . اجْ ةِ صَّ قِ الْ   ةَ ها�َ نِ   ْت سَ �ْ لَ   هِ ذِ هَ   نَّ وا أَ ظُ الحِ   نْ كِ وً�ا. لَ رُ تْ مَ   حَ �ِ ْص �ُ   نْ أَ 
وً�ا  بُ حْ مَ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  �هِ نِ عْ ا �َ ا مَ ذَ . هَ ةَ �َّ فِ وَ الْ  اآلبِ  ةَ �َّ حَ مَ  فَ رَ عَ  هُ نَّ . ِفي َیَدْ�َك َأْسَتْوِدُع ُروِحي". ألَ لَ مِ ُأكْ  دْ "قَ  یًرا قالَ خِ أَ 
 . ةِ ها�َ ي النِّ ًدا فِ بَ أَ   هُ �َ عْ شَ  كَ رُ تْ یَ  نْ لَ  وَ هْ ، فَ هللاِ  نَ مِ 

 

ُس ؤَ مُ  وَ ول هُ رُ بْ ي. سْ . سِ رْ ور أَ تُ كْ الدُّ   .St(و رُ دْ نْ أَ  �سِ دِّ قِ الْ  ةِ �سَ نِ �َ  عاةِ رُ  دَ حَ أَ  �انَ یر، وَ ونِ �جُ لِ  اتِ مَ دَ خَ  ةِ ئَ یْ هَ  سِّ

Andrews Chapel ِالحِ ْص إلِ لِ  دَّسِ قَ مُ الْ  تابِ كِ الْ  �َّةِ لِّ كُ لِ  �سٍ ئِ رَ  لَ وَّ أَ  ا �انَ مَ ا، �َ �دَ ورِ لُ فْ  ةِ ال�َ وِ د بِ ورْ فُ انْ سَ  ةِ ینَ دِ ي مَ ) ف  
)Reformation Bible College( َیُّونَ كلُّنا الهوتِ "  كَ لِ ي ذَ ا فِ مَ ، �ِ تابٍ �ِ   ةِ مائَ   نْ مِ   رِ ثَ كْ أَ   لِّفُ ؤَ مُ   وَ هْ . و  ") Everyone’s

A Theologian(. 
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