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 هللاِ  ةُ قداسَ 
 لُ دْ عَ الْ وَ  ةُ قداسَ الْ : ٣ المحاضرةُ 

 ول رُ بْ أر. سي. سْ 

رَ   ةً رَ كْ فِ   ظُ نالحِ ا سَ �كَ رِ مْ ي أَ فِ   ١٨  نِ رْ قَ ى الْ لَ ا إِ نَ رْ ظَ نَ   إنْ    هناكَ   �انَ   تِ قْ وَ الْ   كَ لِ في ذَ   رازةِ لكِ ى لِ رَ بْ كُ الْ   ةِ حوَ الصَّ   أثناءَ   ْت تكرَّ
  تر�یزٌ   هناكَ   �انَ   ا. أيْ د� جِ   بٌ غاِض   هللاَ   نَّ ا، وأَ جد�   فاسدٌ   نسانَ اإلِ   أنَّ   عَّاظِ الوُ   ةُ رسالَ   ْت . �انَ يِّ نائِ الثُّ   ر�یزِ التَّ   نَ مِ   عٌ وْ نَ 

 . ذاكَ آنَ  دَ ائِ السَّ  " �انَ بِ عْ الرُّ  "الهوتَ  عُض �َ الْ  �هِ سمِّ ما �ُ  ى أنَّ حتَّ  هللاِ  بِ َض وعلى غَ  اإلنسانِ  ةِ على خط�َّ  شدیدٌ 

 ًدا لهذهِ فاسِ  َس �ْ لَ  سانَ نْ اإلِ  أنَّ  ةُ سالَ الرِّ  تِ ، فصارَ ةِ �َّ رازِ كِ الْ  ةِ جَ هْ اللَّ  كَ لْ تِ  دَّ ِض  �فٍ نِ عَ  لٍ عْ ردَّ فِ  دُ نجِ  ١٩ نِ رْ قَ ي الْ فِ  مَّ ثُ 
 .  سانِ نْ اإلِ  وصالحِ  هللاِ  ةِ �َّ حَ على مَ  یزُ كِ رْ التَّ  ، وصارَ ةِ رجَ الدَّ  هِ ً�ا لهذِ غاِض  ل�َس  هللاَ  وأنَّ  ةِ رجَ الدَّ 

سمَّى  �ُ  الهوتٍ  هورِ ظُ �ِ  تِ هوِ الالَّ  في عاَلمِ  ي البالدِ فِ  قِ ابِ السَّ  لِ عْ فِ الْ  ردِّ  جاهَ تُ  لٍ عْ فِ  دُّ رَ  عَ قَ وَ  ٢٠ نِ رْ قَ الْ  ةِ في بدا�َ  مَّ ثُ 
ة.  ونَ نُ یْ ي دَ نِ عْ ي تَ تِ �س"، الَّ �سِ رِ كْ " ةِ �َّ ونانِ یُ الْ  ةِ مَ الكلِ  نَ مِ  حَ لَ طَ ْص مُ الْ  یرُ عِ تَ سْ �َ  هُ ا ألنَّ ذَ كَ هَ  ُسمِّيَ  دْ قَ "، وَ ةِ مَ زْ األَ  "الهوتَ 

  هُ ما �قولُ  ذَ نأخُ  نا أنْ ، علیْ دِّ جِ الْ  لِ مَ حْ على مَ  هللاِ  عنِ  ةِ �َّ الكتابِ  ةِ ورَ الصُّ  ذَ نا أخْ دْ أرَ  نا إنْ إنَّ  ونَ یُّ وتِ هُ الالَّ  هؤالءِ  وقالَ 
 .  ةً �َ ثانِ  دِّ الجِ  لِ مَ حْ على مَ  هللاِ   عن غضبِ  ُس المقدَّ  الكتابُ 

 ؟ هللاِ  ةِ �َّ " في شخِص مُ لِ ظْ المُ  بُ "الجانِ 

  عَ واِض ومَ   ةٍ نَ مِ زْ ي أَ فِ   �مِ دِ قَ الْ   دِ هْ في العَ   ةً خاصَّ ،  سِ دَّ قَ مُ الْ   في الكتابِ   ما نراهُ   إنَّ   ةِ ماعَ جَ الْ   ي تلكَ فِ   فینَ رِّ طَ تَ مُ الْ   �عُض   قالَ 
في  هللاِ  بِ َض غَ الًنا لِ عْ تِ ا اسْ �� لِ ى جَ رَ ا نَ نَ نَّ وا إِ ، قالُ . أيْ هِ سِ نفْ  هللاِ  ةِ �َّ ِص ي شخْ فِ  يٍّ قِ طِ نْ مَ  رِ یْ غَ  ءٍ يْ شَ  نْ عَ  عبِّرُ �ُ ، ةٍ معیَّنَ 
  جودَ وُ  ِهرُ ُ�ظْ  هِ نِ وْ �َ  رِ دْ قَ �ِ  هِ تِ داسَ قَ  أوْ  هللاِ  رِّ بِ الًنا لِ عْ تِ اسْ  َس �ْ لَ  بَ َض غَ هذا الْ  نَّ كِ ، لَ ف�هِ  َس �ْ ال لَ  �مِ دِ قَ الْ  دِ هْ عَ الْ  اتِ حَ فَ َص 
 . هللاِ  ةِ �َّ ِص خْ ما في شَ  لٍ لَ خَ 

قُ َص   لِ داخِ بِ   نَّ إِ   ینَ لِ ه، قائِ وَ هْ یَ   ةِ �َّ ِص خْ في شَ   مِ لِ ظْ مُ الْ   بِ انِ جَ الْ   نِ وا عَ ثُ دَّ حَ تَ   ینَ ذِ الَّ   ینَ یِّ وتِ هُ الالَّ   ضِ عْ ُت ل�َ أْ رَ قَ   دْ قَ ال، فَ   وا أوْ دِّ
رَ بَ مُ   رِ یْ ، وغَ ةٍ �َّ ائِ جَ فُ   الناتٍ عْ تِ ي اسْ ، فِ هِ سِ فْ نَ   نْ عَ   نُ لِ عْ �ُ وَ   َهرُ َ�ظْ   رُ ُص نْ ، وهذا العُ يٌّ انِ طَ �ْ شَ   رٌ ُص نْ عُ   ُمنُ �كْ   هللاِ    بٍ َض غَ ، لِ ةٍ رَّ
فِ عَ تَ ، وَ بٍ لِّ قَ تَ مُ ، وَ يٍّ وِ زَ نَ   �ًعا.  رِ سَ  مْ كُ �ْ لَ ها عَ أُ رَ قْ أَ ، سَ ینَ و�ِّي الالَّ ها فِ نقرأُ  ةٌ صَّ لهذا قِ  ةِ دَ �ِّؤَ مُ الْ  صوصِ النُّ  ُض عْ . �َ يٍّ سُّ
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 یهو: بِ وأَ  بَ اناد هالكُ 

عا علْیها َ�ُخوًرا  َض ا ناًرا ووَ مَ یهِ ال فِ عَ وجَ   هُ تَ رَ مَ : "وَأَخَذ ابنا هاروَن: ناداُب وأِبیهو �لٌّ مْنهما ِمجْ أُ رَ قْ ، نَ ینَ الو�ِّ  ةِ دا�َ في بِ 
َ�ا َأَماَم الرَّبِّ ناًرا َغِر�َ�ًة لم َ�ْأُمْرُهما ِبَها َفَخَرَجْت َناٌر ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ َوَأَكَلْتُهَما َفَما "َتا َوَقرَّ : ١٠(الو�ین  َأَماَم الرَّبِّ

٢- ١.(  

 بِ َض غَ لِ   يِّ وِ زَ والنَّ   �عِ رِ السَّ   النِ عْ تِ هذا االسْ   نْ ًجا مِ وذَ مُ ى نَ رَ نا نَ و أنَّ دُ بْ ون، یَ هارُ   يْ نَ ابْ   تِ وْ مَ لِ   بِ َض تَ الُمقْ   فِ ْص وَ في هذا الْ 
هذا؟"   لِّ �ُ  جاهَ تُ  ونَ هارُ  لِ عْ فِ  دُّ رَ  �انَ  فَ �ْ ي، "كَ سِ فْ نَ  لُ أَ سْ وأَ ، ورِ طُ السُّ  نَ یْ ا بَ مَ  أَ رَ أقْ  نْ أَ  لُ حاوِ هذا، أُ  أُ رَ قْ أَ  ینَ . حِ هللاِ 
 !يوا معِ لُ تخیَّ 

لُ مُ الْ   تفالُ االحْ   �انَ   فَ �ْ �َ   سِ دَّ قَ مُ الْ   تابِ كِ ي الْ هذا فِ   لَ بْ وا قَ كَّرُ ذَ تَ   ةِ نَ هَ كَ �ًسا لِ ئِ رَ   هارونَ   دََّس حین قَ   هللاُ   هِ �ِ   رَ ذي أمَ الَّ   طوَّ
 دِ جْ مَ لْ لِ   ْت تي �انَ ، الَّ ةِ نَ هَ كَ الْ   �ُس ئِ ها رَ یَ دِ تَ رْ یَ   أنْ   دَّ ال بُ   تي �انَ الّ   �ابِ الثِّ   م�مِ ْص تَ   یلِ فاِص تَ   أدقَّ   هللاُ   رتَّبَ   ، و��فَ یلَ سرائِ إِ 

   .وتِ نُ هْ كَ لْ لِ  ُ�قدَّسانِ  هِ �ْ نَ ى ابْ رَ یَ   وَ هْ وَ  ونَ هارُ  ورِ عُ شُ  لَ یُّ خَ تَ   �عُ طِ تَ سْ نَ  مَّ . ثُ هاءِ بَ والْ 

 دْ ال ما قَ عَ ، وفَ حِ �َ ذْ مَ ى الْ لَ ا إِ ما جاءَ  ما هو، لكن �طر�قةٍ  دیدِ حْ �التَّ  َلمُ عْ نا نَ سْ ًئا، ولَ یْ شَ  ا�انِ الشَّ  نانِ كاهِ الْ  فعلَ  دْ وها قَ 
ي  فِ  ونَ حُ زَ مْ �َ وَ  ونَ ثُ بَ عْ �َ  مْ هُ ، وَ �ابِ الشَّ  زاحِ مُ  نْ مِ  ضٍ عْ �َ  عَ مَ  ینَ عِ دِ تَ بْ مُ وَ  ینَ �ِ رِّ ُمجَ  دِ هْ عَ و الْ یثُ دِ حَ  دینٍ  رجالُ  ةً عادَ  هُ لُ فعَ �َ 
! ةً أَ جْ ، فَ حِ على المذ�َ  ةَ ��َ رِ غَ الْ  ارَ النَّ  هِ ذِ هَ  مانِ دِّ قَ ا �ُ ا �انَ �مَ ، فِ �خٍ �ِ وْ تَ  وْ ، أَ ارٍ ذَ نْ إِ  قِ سابِ  . ودونَ وجٍ ُض نُ  مِ دَ ي عَ ، فِ لِ مَ عَ الْ 

 . الِ حَ ي الْ ماتا فِ فَ  ما هللاُ هُ �َ رَ َض 

ي ذِ هذا الَّ   هٍ إلَ   هنا؟ أيُّ   ثُ دُ حْ "ماذا �َ   :لهُ   ى، وقالَ وسَ ى مُ لَ إِ   ذهبَ   دْ قَ ؟ فَ ونُ هارُ   هِ �ِ   رَ ا شعَ مَ وا �ِ رُ عُ شْ تَ   أنْ   مْ كُ هل �مكنُ 
 ، أيُّ �طٍ سِ �َ   أٍ طَ خَ   لِ ألجْ   نيَّ ابْ   ذَ خِ أُ   رِ َص �َ الْ   حِ مْ ؟ في لَ ابلُ قَ مُ الْ   ه وماذا �انَ وَ هْ یَ   ةِ مَ دْ خِ ي لِ ح�اتِ   لَّ ُت �ُ ؟ لقد �رَّسْ هُ مُ دِ نخْ 
 ا؟" هذَ  هٍ لَ إِ 

ُس َوَأَماَم لََّم ِ�ِه الرَّبُّ َقاِئًال موسى: "َفَقاَل ُموَسى ِلَهاُروَن: هَذا َما َتكَ  هُ ما قالَ  وا اآلنَ عُ اسمَ  : ِفي اْلَقِر�ِبیَن ِمنِّي َأَتَقدَّ
ْعبِ  ُد"  َجِم�ِع الشَّ  : "َفَصَمَت َهاُروُن".  لُ مِ ثم نستكْ ). ٣: ١٠(الو�ین َأَتَمجَّ

  نْ كِ دیٌد، لَ شَ  كَ �ْ نَ ي ابْ لِ تْ قَ  بِ بَ سَ �ِ  كَ مَ لَ أَ  نَّ أَ  ونُ �ا هارُ  مُ لَ ًال: "أعْ قائِ  یرُ دِ قَ الْ  هِ �ْ إلَ  جاءَ  . إذْ تَ مُ ْص �َ  أنْ  دَّ ال بُ  ، �انَ نعمْ 
رُ  هلْ  سُت الْ  تتذ�َّ   ُض عْ �َ  دُ وجَ تُ  هُ نَّ ُت إِ لْ قُ  ینَ ؟ حِ سِ دَّ قَ مُ الْ  لِ مَ عَ الْ  ذلكَ لِ  وقدَّسُتكَ  كَ تُ زْ یوَم أفرَ  ُكرُ ذْ ؟ أتَ وتَ نُ هْ كَ یوَم أسَّ
  بِ عْ الشَّ  جم�عِ  ي. وأمامَ مِ اسْ �ِ  مَ دِ خْ �َ  أنْ  أُ رَّ یتجَ  نسانٍ إِ  يِّ ي أَ فِ  ُس دَّ قَ تَ أَ ي سَ نِ نَّ ي، إِ تِ نَ هَ ي �َ ا فِ یهَ فِ  نَ تهاوَ ن أَ لَ  ئِ �ادِ مَ الْ 

 ون.  ارُ هَ  تَ مَ َص  ،هللاُ  تكلَّمَ  ، وحینَ رامٍ كْ و�ِ  یرٍ قِ وْ بتَ   سُأعاَملُ 
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 : ماتَ فَ  ُعزَّةُ  بَ ُضرِ 

  ُعزَّةَ  ةُ صَّ قِ  يَ هِ  �مِ دِ قَ الْ  دِ هْ عَ ي الْ فِ  ةِ �َ عِ رْ مُ الْ  صِ َص القِ  أكثرِ  نْ مِ  ؟ كَ لِ ذَ �َ  ذا، أل�َس هَ  لُ ثْ ى مِ رَ خْ أُ  فُ واقِ مَ  دُ وجَ تُ  نْ كِ لَ 
  َس دَ أقْ  و�انَ  هللاِ  َش رْ عَ  �انَ  هُ أنَّ  ونَ فُ رِ عْ ي تَ ذِ . الَّ دِ هْ عَ الْ  تابوتِ  لِ قْ نَ  ةُ ا قصَّ هَ نَّ . إِ ُعزَّةَ  ةَ صَّ �ًعا قِ مِ جَ  فونَ رِ عْ تَ ، ياتِ هَ قَ الْ 
 عبِ إلى الشَّ   یدَ أُعِ   ةِ لَ هِ ذْ مُ الْ   ثِ وادِ حَ الْ   نَ مِ   ةٍ لَ سِ لْ ي سِ فِ   مَّ ، ثُ ینَ یِّ ینِ طِ سْ لِ فِ ي الْ دِ یْ ي أَ فِ   طَ ، وقد سقَ داسِ قْ األَ   سِ دْ قُ   و�اتِ تَ حْ مُ 

.  ةِ مَ �ْ خَ ي الْ فِ  هِ عِ ِض وْ ى مَ لَ إِ  دِ هْ عَ الْ  وتُ ابُ تَ  ودَ عُ �َ لِ  بُ ناسِ مُ الْ  تُ قْ وَ الْ  ى جاءَ حتَّ  نٍ آمِ  عٍ ِض وْ في مَ  وُاحُتِفَظ �هِ  يِّ الیهودِ 
  مْ ا وهُ وْ نَّ وا وغَ ُص قَ ، ورَ عِ وارِ ي الشَّ فِ  اُس النَّ  فَّ طَ ، واْص ةِ ینَ دِ مَ ى الْ لَ إِ  دِ هْ عَ الْ  وتِ ابُ تَ  الِ خَ دْ إِ �ِ  فاًال وأمرَ تِ احْ  دُ داوُ  رتَّبَ وَ 
 .  مْ هُ امَ مَ أَ  هللاِ  شِ رْ عَ   بَ �ِ وْ مَ  ونَ دُ شاهِ �ُ 

  �قِ رِ ي الطَّ فِ  یرُ سِ تَ  ةُ لَ جَ عَ الْ  تِ ما �انَ بینَ  هُ أنَّ  ُس دَّ قَ مُ الْ  تابُ ا الكِ نَ رُ بِ خْ ، و�ُ ثیرانٍ  ةِ لَ جَ لى عَ عَ  لَ ُنقِ  دِ هْ عَ الْ  وتَ تابُ  أنَّ  أُ رَ قْ ونَ 
 تِ أَ دَ تَ ابْ ، وَ ةً أَ جْ فَ  یرانِ الثِّ  دُ أحَ  ثَّرَ عَ تَ  بِ �ِ وْ مَ الْ  طِ سَ ي وَ . فِ ُعزَّةَ  مْ هِ دِ حَ أَ  مُ ها، واسْ تِ مایَ حِ ها لِ جوارِ �ِ  یرونَ سِ �َ  اتَ هَ و قَ نُ �َ وَ 
ي  فِ  وطِ قُ السُّ وَ  ةِ لَ جَ عَ الْ  نِ عَ  القِ زِ االنْ  كِ شَ ى وَ لَ عَ  قدََّس مُ الْ  يَّ یلِ رائِ سْ اإلِ  وتَ ابُ هذا التَّ  نَّ ا أَ دَ �َ ، وَ یلُ مِ تَ وَ  حُ جَ رْ أَ تَ تَ  ةُ لَ جَ عَ الْ 
  ُش رْ عَ  طَ قُ سْ  �َ الَّ أَ  نَ مَ ْض �َ ، لِ وتَ ابُ التَّ  دَ نِ سْ �َ لِ  هُ دَ ُعزَُّة یَ  دَّ مَ  ةٍ �َّ رادِ ال إِ  ةٍ �َّ �زِ رِ غَ  ةٍ كَ رَ ي حَ هكذا، فِ ، وَ هُ تُ یَّ سِ دْ قُ  فُتنَتَهكَ  لِ حْ وَ الْ 

 . لِ حْ وَ ي الْ فِ  هللاِ 

  هللاِ  ُعزَُّة تابوتَ  َس مَ لَ  نْ ا أَ مَ  لْ ؟" ال، بَ ا ُعزَّةَ ًرا �َ كْ ًال: "شُ قائِ  تٌ وْ َص  اءَ جَ ، وَ اواتُ مَ السَّ  تِ حَ تَ فَ انْ  لِ ؟ هَ ثَ دَ ا حَ اذَ مَ  نْ كِ لَ 
 . اتَ مَ فَ  هللاُ  هُ �َ رَ ، َض دَّسِ قَ مُ الْ 

  رِّ قَ مَ الْ  نَ ًال مِ سَ ُمرْ  هاعَ مَ  لُ مَ عْ ُت أَ نْ تي �ُ الَّ  فِ وائِ ى الطَّ دَ حْ إلِ  دِ حَ األَ  سِ ارِ دَ مَ اًجا لِ هَ نْ ا مِ ًما مَ وْ یَ  تُ أْ رَ ني قَ أنَّ  كَّرُ ذَ أتَ 
  لَ ثْ ، مِ �مِ دِ قَ الْ   دِ هْ عَ ي الْ ا فِ هَ أُ رَ قْ ي نَ تِ الَّ   صِ َص قِ الْ   نَ مِ   عَ وْ ا النَّ ذَ هَ   نَّ أَ   كُ رِ دْ نُ : "ةً و�َ تُ كْ مَ   ْت انَ ا �َ مَّ وًصا مِ ُص ُت نُ أْ رَ قَ ، فَ يِّ �سِ ئِ الرَّ 
 ولِ خُ دُ بِ  ودَ هُ یَ الْ  رَ أمَ  ینَ حِ  �مِ رِ حْ التَّ �ِ   هُ رَ مْ أَ اًال، وَ فَ طْ أَ ساًء، وَ نِ اًال، وَ جَ ، رِ وفانِ الطُّ �ِ  مِ عالَ لْ لِ  هللاِ   هالكِ �ِ ، وَ ونادابَ  ُعزَّةَ  ةِ صَّ قِ 
،  ةِ �َّ �قِ قِ حَ الْ  هللاِ  ةِ �َّ ِص خْ شَ الًنا لِ عْ تِ اسْ  �كونَ  نْ أَ  نُ كِ مْ فاًال، ال �ُ طْ أَ اًء، وَ سَ نِ جاًال، وَ ها رِ انِ كَّ سُ  �عِ مِ جَ  حِ �ْ ذَ وَ  انَ عَ نْ �َ  ضِ رْ أَ 
  هِ �ْ شِ ، وَ يٍّ ائِ دَ �ِ ، وَ �مٍ دِ قَ   يٍّ ودِ هُ یَ   بٍ عْ شَ   نْ عَ   صٍ َص قِ   دُ رَّ جَ مُ   يَ هِ   �مِ دِ قَ الْ   دِ هْ عَ ي الْ فِ   َص َص قِ الْ   هِ ذِ هَ   نَّ أَ   مَ هَ فْ نَ   نْ ي أَ غِ �َ نْ یَ   نْ كِ لَ 
رُ  ،دیثِ حَ الْ  مِ لْ عِ الْ  هورِ ظُ  لَ بْ قَ  ، عاَش يٍّ وِ دَ بَ  على   ثَ . ما حدَ اّصِ خَ الْ  مِ هِ وتِ الهُ  ءِ وْ ي َض ها فِ وْ أَ ي رَ تِ الَّ  اثَ دَ حْ وا األَ فسَّ

  هِ �ِ َض غَ   نْ عَ   هللاِ   نَ قاٍس مِ   إلى تعبیرٍ   هُ وفاتَ   يُّ ودِ هُ یَ الْ   بُ اتِ كَ الْ   بَ سَ نَ ، فَ ، وماتَ ةٍ �َّ بِ لْ قَ   ةٍ مَ زْ أَ �ِ   یبَ ُأِص   ُعزَّةَ   أنَّ   وَ هُ   حِ جَ رْ األَ 
 . دِ اسِ فَ الْ 

 دِ هْ عَ ي الْ فِ  عُّنٍ مَ تَ نا بِ رْ ظَ نَ  نْ إِ  نْ كِ لَ . وَ ُعزَّةَ  تِ وْ مَ �ِ  ةٍ لَ ِص  ةُ �َّ أَ  هِ سِ فْ نَ  �ِ  نَّ أَ  اجِ هَ نْ مِ ا الْ ذَ ي هَ فِ لِّ ؤَ مُ لِ  دِ ارِ وَ الْ  نَ مِ  نْ كُ �َ  مْ ، لَ أيْ 
 نا.  أمامَ  حُ ِض تَّ تَ سَ   ةَ اإلجا�َ  أنَّ  دُ قِ تَ عْ ، أَ ي قهاتَ نِ بَ   �خَ ا تارِ نَ سْ رَ ودَ  �مِ دِ قَ الْ 
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ًثا مِ  رُ ثَ كْ أَ   :راِب التُّ  نَ تلوُّ

الوي    طَ �ْ سِ   هللاُ   ما أفرزَ ، بینَ ضِ رْ ي األَ فِ   ةً عیَّنَ مُ   ةً �َ ِص ا وأنْ هام� مَ   رَ شَ عَ   انَ االثْ   سرائیلَ إِ   أس�اطُ   يَ طِ عْ أُ   القد�مِ   دِ هْ عَ ي الْ فِ فَ 
  هِ لِ ، و�داخِ طُ �ْ السِّ  وَ الوي هُ  ك. و�انَ لِ ذَ  وغیرِ  عل�مِ والتَّ  ه�كلِ الْ  شؤونِ  وعنْ  كهنوتِ الْ  عنِ  المسؤولَ  طَ �ْ السِّ  ل�كونَ 
دَ  ةٌ مَّ هِ مُ  شیرةٍ عَ  لِّ كُ لِ  ْت لَ و�ِ وأُ  ةٌ �س�َّ ئِ رَ  رُ عشائِ    َرزةً فْ مُ  قهاتَ  ةُ یرَ شِ عَ  ْت ي، و�انَ الوِ  أبناءِ  نْ واحًدا مِ  قهاتُ  . �انَ ةٌ محدَّ

دَ مُ  ةٍ مَّ هِ مُ لِ  هللاِ  نَ مِ    االعتناءُ  هوَ  لُ اغِ الشَّ  مُ هُ لُ غْ شُ ، وَ مْ هِ وجودِ  منْ  ُض رَ ، والغَ مْ هُ تُ �فَ ظِ وَ  ْت . �انَ )٢٠- ١: ٤(عدد  ةٍ حدَّ
  نِ أْ �شَ  هللاِ  ةِ ر�عَ في شَ  ق�قةِ الدَّ  والتفاصیلِ  عل�ماتِ التَّ  جم�عَ  الطفولةِ  منذُ  علَّمونَ و�تَ  یتدرَّ�ونَ وا ، و�انُ قدَّسةِ مُ الْ  ةِ �َ �اآلنِ 
  عَ �َ طَ ي انْ ذِ الَّ وَ   ف�هِ   هاُونُ التَّ   نُ كِ مْ ذي ال �ُ ، الَّ عُ قاطِ الْ   أُ دَ بْ مَ الْ   . و�انَ ةِ قدَّسَ مُ ي الْ وانِ واألَ   دَّساتِ قَ هذه المُ   عَ مَ   لِ عامُ التَّ   ةِ ك�ف�َّ 
 .)١٥:  ٤(عدد    "وتُ مُ تَ   هُ تَ سْ مَ لَ   نْ : "إِ هللاُ   ، قالَ هللاِ   َش رْ عَ   َس مَ لْ تَ   نْ أَ   ةَ تَّ بَ الْ   اكَ : إ�َّ وَ هُ   هِ تِ طفولَ   ذُ نْ مُ   يٍّ قهاتِ   لِّ �ُ   نِ هْ في ذِ 

  ناكَ هُ   ْت . �انَ ًرا على األقدامِ یْ سَ   هُ لُ قْ ي نَ غِ �َ نْ یَ   �انَ   دْ قَ ؟ فَ یرانٍ ثِ   ةِ لَ جَ على عَ   ابوتُ التَّ   لَ لماذا ُنقِ   لُ ، نتساءَ يءٍ شَ   لِّ �ُ   لُ أوَّ 
  نْ مِ   ةٍ لَ جَ وا في عَ �انُ   مْ هُ نَّ كِ ، لَ َش رْ عَ هذا الْ   ةٌ �َّ شرِ �َ   یدٌ   ُس مَ لْ  تَ الَّ ئَ لِ   هِ لِ مْ لحَ   يٌّ ِص بها عِ   َخلُ ُتدْ   ابوتِ التَّ   يِ فَ رَ طَ   دَ نْ عِ   قاتٌ لَ حَ 
 َش رْ عَ   َس مَ لَ   دْ قَ . فَ هِ �ِ   وحِ مُ سْ مَ الْ   رَ یْ غَ   ءَ يْ ا الشَّ ذَ ُعزَُّة هَ   لَ عَ ، فَ �نَ رِ ائِ وا سَ ا �انُ �مَ . وفِ ثیرانٍ   ةِ لَ جَ ى عَ لَ عَ   وهُ عُ َض وَ ، فَ مْ هِ رِ أمْ 
 . هللاِ 

  َس نَّ دَ تَ یَ   نْ أَ   نْ مِ   هللاِ   شِ رْ عَ   ةَ ما�َ حِ   لُ حاوِ �ُ   ، و�انَ ةً �َّ قِ نَ   هُ عُ افِ وَ دَ   ْت هذا؟ �انَ   لَ عَ ماذا فَ . لِ ةً ظَ حْ لَ   رْ ظِ تَ : "انْ ما تقولُ �َّ رُ   نْ كِ لَ 
ي  فِ  نْ كُ �َ  مْ . لَ رابِ التُّ  نَ مِ  رُ هَ طْ أَ  هِ �ْ دَ یَ  أنَّ  َض رَ تَ افْ  دِ قَ : لَ ةَ فَ رِ جْ عَ تَ مُ الْ  ُعزَّةَ  ةَ �َّ طِ خَ  ْت �انَ  ةُ ادَ ها السَّ أیُّ  تلكَ  نْ كِ ". لَ لِ حْ وَ الْ �ِ 

  �ارٍ ى غُ لَ إِ  لَ حوَّ تَ تَ راً�ا، وَ تُ  تكونَ  أنْ  أيْ  هِ إل�ْ  ما دعاها هللاُ  لَ لتعمَ  ةً موجودَ  ْت �انَ  لْ بَ . هللاِ  رَش عَ  ُس نِّ دَ ما یُ  ضِ رْ األَ 
  رابِ ى التُّ لَ عَ   ُض رَ تَ فْ سوى ما �ُ   لُ عَ فْ ، وال تَ مٍ وْ یَ ًما فَ وْ یَ   هللاِ   قوانینَ   �عُ طِ تُ   يَ . فهْ �الماءِ   َزجُ مْ تُ   حینَ   لى طینٍ �ِ وَ   فُّ جِ تَ   حینَ 

، ارٍ َص تِ اخْ ." �ِ َش رْ عَ ا الْ ذَ هَ  سَّ مَ تَ  نْ أَ  ر�دُ : "ال أُ هللاُ  قالَ  سانِ نْ اإلِ  یدِ  نْ عَ  . لكنْ ُس جِّ نَ ما یُ  رابِ في التُّ  دُ . ال یوجَ هُ لُ عْ فِ 
 . هللاُ  هُ اتَ ، فأمَ هللاِ  وَس امُ ُعزَُّة نَ  انتهكَ 

 ون: یِس ارْ مَ  نظیرُ  كثیرونَ 

  ةً مَ قائِ  ونَ دُ ستجِ  ةِ سَ مْ خَ ى الْ موسَ  ، مثًال، في أسفارِ مْ قرأتُ  ؟ إنْ كلِ ذَ �َ  ، أل�َس ةً �َّ واستثنائِ  ةً �َ قاسِ  ةً و عقو�َ تبدُ  ولكنْ 
  ى الیهودِ لَ عَ  تِ وْ مَ الْ  ةَ و�َ قُ عُ  هللاُ  لهُ  عَ َض دٍّ وَ عَ تَ  ٣٠ نْ عَ  �دُ زِ ما یَ  ناكَ هُ ، فَ سرائیلَ في إِ  تُ وْ ها المَ تُ قو�َ تي عُ الَّ  مِ جرائِ �الْ 
في   ادً ابٌن متمرِّ  �انَ  نْ نا. إِ الزِّ وَ  ،يِّ سِ نْ جِ الْ  ذوذِ الشُّ  نِ ًضا عَ أ�ْ  بلْ - ى ولَ األُ  ةِ جَ رَ الدَّ  نَ مِ  لِ تْ قَ الْ  مِ جرائِ  نْ عَ  طْ قَ فَ  ل�َس -
  ضى هللاُ . قَ تُ وْ مَ ها الْ تُ عقو�َ  ةً �مَ رِ جَ  ةٍ ى عرَّافَ لَ إِ  يٍّ ودِ هُ یَ  هابُ ذَ  �انَ . وَ تِ وْ المَ �ِ  هِ �ْ لَ عَ  َكمُ ، ُ�حْ هِ �ْ وَ بَ أَ  عَ ً�ا مَ اسِ قَ وَ  نِ لَ عَ الْ 
، وَ عَ تَ   ینَ ثالثِ   نْ مِ   رِ ثَ أكْ   عنْ   تِ وْ مَ الْ   ةِ عقو�َ �ِ    شِ طُّ عَ والتَّ   ةِ �َّ دائِ بِ لْ : "�ا لَ إلى هذا، و�قولونَ   ونَ هوتیُّ الالَّ   رُ ظُ نْ ى، یَ رَ خْ أُ   ةً مرَّ دٍّ

 ة." �َّ حَ مَ والْ  ةِ مَ حْ الرَّ  وحِ رُ  ،یدِ دِ جَ الْ  دِ هْ عَ الْ  وحِ رُ  وءِ ي َض فِ  ةً خاصَّ  هللاِ   هذه �لمةَ  تكونَ   أنْ  نُ ، ال �مكِ ةِ وَ سْ والقَ  ماءِ للدِّ 
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  يَّ مِ سْ الرَّ  عَ مْ جَ الْ  تِ فَّزَ ي حَ تِ الَّ  ةُ �َّ �خِ ارِ التَّ  ةُ ثَ حادِ الْ  يَ هِ  ةِ �سَ نِ كَ الْ  في تار�خِ  ةِ همَّشَ مُ الْ وَ  ةِ لَ هِ ذْ مُ الْ  داثِ حْ األَ  نِ مْ من ِض 
نٌ مُ   كتابَ ا الْ ذَ هَ   وا أنَّ كَّرُ ذَ تَ ،  ةِ سَ دَّ قَ مُ الْ   فارِ لألسْ   ةِ �َّ ونِ قانُ الْ   ةِ مَ ائِ قَ الْ   �نِ وِ كْ تَ لِ  سِ دَّ قَ مُ الْ   تابِ كِ لْ لِ  ،  ةٍ لَ ِص فَ نْ مُ   أسفارٍ   ةِ دَّ عِ   نْ مِ  كوَّ

نَ كَ . مُ یدِ دِ جَ الْ  دِ هْ عَ ي الْ ًرا فِ فْ سِ  ونَ رُ شْ عُ وَ  ةٌ س�عَ  ها  تْ لَ داوَ تَ  مَّ ثُ  رٍ كِّ �َ مُ  تٍ قْ في وَ  ْت بَ ي ُ�تِ تِ الَّ  یلِ ناجِ واألَ  سائلِ الرَّ  نَ مِ  ةٌ وَّ
ًال: قائِ   دٍ واحِ   لَّدٍ جَ ي مُ ا فِ هَ عِ مْ جَ   عناءَ   دٌ أحَ   دْ یتكبَّ   مْ لَ   نْ كِ ، لَ رَ وْ ا الدَّ ذَ ًضا هَ أ�ْ   ْت بَ لعِ   لْ ، بَ هللاِ   ها �لمةَ نِ وْ كَ �ِ   ْت وأقرَّ   كن�سةُ الْ 

 ، أيْ سِ دَّ قَ مُ الْ  كتابِ لْ ى لِ ولَ األُ  ةَ �َّ مِ سْ الرَّ  ةَ عَ �ْ الطَّ  رَ دَ ْص وأَ  ون یُ سِ مارْ  هُ مُ اسْ  لٌ جُ رَ  ى جاءَ تَّ ، حَ ُس دَّ قَ مُ الْ  تابُ كِ الْ  وَ هذا هُ 
 .  ةِ �َّ ونِ انُ قَ الْ  فارِ سْ األَ  نَ مِ  ىولَ األُ  ةَ مَ ائِ قَ الْ 

 یلُ لِ قَ الْ   ف�هِ   ْت عَ ، وُوِض ناجیلِ األَ   داثِ حْ أَ   ةُ �َّ بِ الِ ذا غَ ، وهكَ ودٍ جُ وْ مَ   غیرَ   القد�مُ   عهدُ الْ   �انَ   ،ةِ غرا�َ الْ   ةِ دَّ ي شِ فِ   ةُ مَ قائِ الْ   كانتِ 
ه، هوَ ، یَ قد�مِ الْ   عهدِ الْ   إلى إلهِ   ةٍ إشارَ   ةُ : أ�َّ وَ ون هُ یُ سِ مارْ   هِ �ِ   لِ مِ ي عَ ذِ الَّ   أَ دَ بْ مَ الْ   ألنَّ   سولِ الرَّ   َس ولُ بُ   نْ مِ   الحظاتِ مُ الْ   نَ مِ 

 وحادِّ  بِ َض غَ الْ  سر�عِ  اإللهِ  ًفا عن ذاكَ لِ تَ خْ ًها مُ إلَ  ُ�ظِهرُ  جدیدِ الْ  دِ هْ عَ في الْ  �سوعَ  ، ألنَّ هللاِ  �لمةَ  تكونَ  أنْ  ال �مكنُ 
 .  القد�مِ  هدِ في العَ  یناءَ سِ  لِ بَ على جَ  دَ عَ ي أرْ ذِ الَّ  دوانيِّ عِ الْ وَ  �اعِ الطِّ 

نا  لِ وْ حَ   نْ یون مِ سِ مارْ   یرُ ظِ نَ   �ثیرونَ   مَ وْ یَ الْ   دُ وجَ . یُ تِ قْ وَ الْ   طوالَ   هذا الیومَ   عُ ن هذا؟ أنا أسمَ یوًما عَ   مْ كُ سَ فُ نْ وا أَ لُ أَ م تسْ ألَ 
 دیدِ جَ الْ   دِ هْ عَ الْ �ِ   �مَ دِ قَ الْ   دَ هْ عَ الْ   نُ قارِ نُ   ي." حینَ مالِ تِ احْ   وقُ فُ هذا �َ   �مِ دِ قَ الْ   دِ هْ عَ الْ   إلهَ   نَّ ، لكِ یدُ دِ جَ الْ   دُ هْ عَ ي الْ نِ بُ جِ عْ : "�ُ �قولونَ 

 ً�ا.  قاسِ  �مُ دِ قَ الْ  دُ هْ عَ و الْ یبدُ 

 :ةٌ �َّ نِ وْ �َ  ةٌ خ�انَ 

  ةِ �َّ الكاثول�كِ  ةِ �سَ نِ كَ في الْ  لِ ا للجدَ مثیًرا جد�  �انَ  زٍ �ارِ  يٍّ الهوتِ  ن �تا�اتِ مِ  ةِ لَ كِ شْ مُ الْ  هِ ذِ هَ  لِّ حَ لِ  ةً ُت مساعدَ یْ تلقَّ 
  هُ تُ مَ جَ رْ " وتَ ونْ �جُ تِ رْ فِ تْ �خْ "رِ  انِ وَ نْ عُ �ِ  ةِ �َّ مانِ لْ األَ  غةِ �اللُّ  هِ �تا�اتِ  مِّ وأهَ  مِ دَ ى أقْ دَ حْ ون. وفي إِ �ُ  زْ َعى هانْ . وُ�دْ ةِ �َّ ومانِ الرُّ 
 دِ هْ عَ ما في الْ ، وال س�َّ سِ دَّ قَ مُ الْ  كتابِ في الْ  هللاِ  بِ َض غَ  ةُ وَ سْ قَ  هُ و و�أنَّ دُ بْ ما یَ  ةَ �َّ ِض ون قَ �ُ الد�تور  . یناقُش "بر�ر"التَّ 
ي فِ  زُ غْ اللُّ  نَ یْ أَ ، فَ لِ دْ عَ لْ لِ  ارٍّ �َ وَ  وسٍ دُّ قُ  هٍ إلَ  یقِ بِ طْ ي تَ فِ  ُمنانِ كْ ال �َ  نِ یْ یَّ �قِ قِ حَ الْ  زَ غْ واللُّ  ةَ مَ زْ األَ  أنَّ  ةَ رَ ًحا فكْ ، طارِ �مِ دِ قَ الْ 

دَ عَ تَ مُ  هِ �ْ لَ عَ  دُ رَّ مَ تَ تَ  اتٍ وقَ لُ خْ مَ لِ  وسٍ دُّ قُ  قٍ خالِ  ةِ �َ معاقَ    یلٍ جِ  دَ عْ یًال �َ جِ  هللاِ  مُّلِ حَ ي تَ فِ  نُ مُ كْ �َ  يُّ �قِ حقِ الْ  زُ غْ اللُّ  لِ ؟ بَ ةً مِّ
 ؟ ةِ �قَ رِ الطَّ  هِ ذِ هَ بِ  لُ بْ قَ  نْ مِ  رِ مْ ي األَ فِ  مْ تُ رْ كَّ فَ   لْ . هَ هِ طانِ لْ سُ  دَّ ِض   ةِ �انَ خِ الْ  لَ عْ فِ  فُ رِ تَ قْ تَ  دةٍ رِّ مَ تَ مُ  لوقاتٍ خْ مَ لِ 

هذا  ثِّلُ مَ ، ال �ُ قد�مِ الْ  دِ هْ عَ ي الْ فِ  تُ وْ مَ الْ  هُ تُ و�َ قُ دٍّ عُ عَ تَ  ٣٠ نْ عَ  ز�دُ ا یَ مَ  ودِ جُ وُ  عَ ى مَ تَّ حَ  هُ أنَّ  ون: "َتَذكَّرْ �ُ  أضافَ  مَّ ثُ 
." تُ وْ مَ ها الْ تُ و�َ قُ ي عُ تِ الَّ  مِ رائِ جَ الْ  دِ دَ ي عَ فِ  ًماخْ زاًال َض تِ اخْ  لُ ثِّ مَ �ُ  لْ . بَ لِ دْ عَ لْ لِ  هللاِ  یقِ بِ طْ تَ  نْ مِ  ةً �َّ نائِ ثْ تِ واسْ  ةً �َ قاسِ  ةً ورَ ُص 

، ءٍ يْ شَ   لِّ ى �ُ لَ عَ   رَ ادِ قَ ، الْ ضِ رْ واألَ   ماءِ السَّ   كَ لِ ، مَ هللاُ   خَ فَ نَ   ینَ ، حِ قِ لْ خَ الْ   دَ نْ عِ   ْت عَ ي ُوِض تِ الَّ   ینَ قوانِ وا الْ كَّرُ ذَ : "تَ افَ وأَض 
  مْ لَ  ةٍ �َ هِ وَ  ةٍ كَ برَ  مَ ظَ عْ وأَ  بِ �َ وْ كَ على هذا الْ  ةٍ ى مكانَ مَ أسْ  طاهُ عْ وأَ  هِ تِ ورَ وًقا على ُص لُ خْ مَ  لَ بَ جَ وَ  ح�اةٍ  ةَ مَ سْ نَ  رابِ ي التُّ فِ 
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. �اةَ حَ الْ   اهُ طَ عْ أَ فَ   رابِ التُّ   نَ مِ   ةِ مَ وْ كَ الْ   كَ لْ على تِ  ةَ قدَّسَ مُ الْ   هُ تَ ورَ ُص   عَ �َ وطَ   ،اةِ �َ حَ الْ   ةِ �َ هِ   القِ طْ بها على اإلِ   هُ لَ   ینُ یدِ   نْ كُ �َ 
   ."َالنَّْفُس الَِّتي ُتْخِطُئ ِهَي َتُموُت": قالَ  مَّ ثُ 

  رَ مْ عُ  غَ لُ بْ تَ  نْ أَ  دَ عْ �َ  تِ وْ مَ الْ  ةُ و�َ قُ عُ  يَ تِ أْ تَ  نْ لَ وَ  تُ وْ مَ ها الْ تُ و�َ قُ عُ  اتٍ �َ دِّ عَ طا�ا تَ خَ الْ  لُّ �ُ  ْت رَ ُتبِ ، اعْ قِ لْ خَ الْ  ذُ نْ ذا، مُ وهكَ 
  َض عْ �َ الْ  أنَّ  مُ لَ أعْ ). ١٧: ٢(تكو�ن "َیْوَم َتْأُكُل ِمْنَها َمْوًتا َتُموُت"  ؟قِ لْ خَ الْ  دَ نْ عِ  ةُ دَ اعِ قَ الْ  تِ ا �انَ ماذَ  لْ بَ  ینَ عِ �ْ السَّ 
ما . ر�َّ هللاُ  هُ هذا ما قالَ  نْ �كُ  مْ ��ا. لَ ًتا روحِ وْ ي مَ قاسِ نُ ي سَ عدِّ التَّ  �هِ فِ  عُ قَ ي �َ ذِ الَّ  مِ وْ یَ ي الْ فِ  هُ نَّ إِ  قولُ �َ  صَّ النَّ  نَّ إِ  ونَ �قولُ 

  قِ لْ خَ الْ  دَ نْ عِ  ةَ دَ قاعِ الْ  نَّ كِ لَ  هللاِ  ونَ قانُ  �هِ فِ  كَ هَ تَ ي انْ ذِ الَّ  مِ وْ یَ في الْ  يَّ وحِ الرُّ  تَ وْ مَ ى الْ قاسَ  سانَ نْ اإلِ  �ًحا أنَّ حِ َص  �كونُ 
  ."كَ رُ مْ ي أَ هِ تَ نْ �َ ا، وَ �� وِ ْض عَ   وتُ مُ ا تَ هَ نْ مِ  لُ كُ أْ تَ   مَ وْ "یَ  ْت كانَ 

  لْ . هَ ةِ كَ رَ بَ الْ  هذهِ  لَّ �ُ  هُ �َ هَ �َ وًقا وَ لُ خْ مَ  ةٍ قَ لَ طْ مُ  ةٍ مَ حْ رَ بِ  قُ لُ خْ ، �َ رِّ بِ الْ ، وَ ةِ اسَ دَ قَ الْ  لَ �امِ ًقا خالِ  ینَ دِ یَ  نْ أَ  �عُ طِ تَ سْ �َ  نْ ذَ إِ  نْ مَ 
 ؟  ةِ �قَ لِ خَ الْ  هِ ذِ ى هَ لَ عَ   هُ انَ طَ لْ ى سُ دَّ حَ تَ یَ  نْ أَ  أَ رَّ جَ وًقا تَ لُ خْ مَ  هُ لَ اإلِ  ذلكَ  یدَ بِ یُ  نْ أَ  نْ إذَ  ةٌ لَ كِ شْ مُ  ناكَ هُ 

 هللا.   وقِ قُ حُ   نْ ى مِ لَ عْ ي أَ تِ رادَ إِ  نَّ إِ  ولُ ، أقُ ةٍ �َّ طِ خَ  لِّ قَ أَ ي �ِ نِ نَّ إِ ؟ فَ ةٍ �َّ طِ خَ  لُّ أقَ  هُ لُ ثِّ مَ ا تُ مَ   يفِ  یرِ كِ فْ لتّ ًما لِ وْ یَ  مْ تُ فْ قَّ وَ تَ  لْ هَ 

  مْ لَ  هللاَ  نَّ ماًما أَ تَ  فُ رِ ي. أعْ بِ دَ األَ  مْ هُ قُّ هذا حَ  نَّ إِ  لینَ ائِ قَ  هاضِ جْ اإلِ  لَ ثْ مِ  أش�اءَ  اُس النَّ  لُ عَ فْ نا �َ عِ مَ تَ جْ ي مُ فِ  هُ ي أنَّ نِ بُ عِ رْ یُ 
:  ولونَ قُ �َ وَ   هللاِ   أمامَ   هؤالءِ   فُ قِ �َ   ینَ حِ   ثُ دُ حْ �َ ما سَ   يفِ   رُ كِّ فَ أُ   ینَ حِ   رُّ عِ شَ قْ أَ ا وَ ذَ هَ �َ   ءٍ يْ شَ   لِ عْ ي فِ فِ   يَّ بِ دَ األَ   قَّ حَ ًدا الْ أحَ   طِ عْ �ُ 

  ةً �َّ طِ خَ  َس �ْ لَ وَ  –طا�ا خَ الْ  رِ غَ ْص ي أَ ى فِ تَّ حَ  نْ كِ ؟ لَ قِّ حَ ى هذا الْ لَ َت عَ لْ َص حَ  نَ یْ أَ  نْ ا" مِ ذَ هَ  لَ عَ فْ أَ  نْ ي أَ قِّ حَ  نْ مِ  "كانَ 
نا  دْ تَ ا اعْ نَ نَّ كِ . لَ هُ جاللَ   ینُ وُنهِ   هُ لَ دْ عَ وَ   هللاِ   انَ طَ لْ ى سُ دَّ حَ تَ نَ   نُ حْ )، نَ فواتٍ ا هَ یهَ مِّ سَ ي نُ تِ الَّ   كَ لْ تِ   يْ (أَ   –  هاضِ جْ اإلِ �َ   ةً �عَ نِ شَ 
  نَّ أَ  نُّ ظُ نَ  ُعدْ نَ  مْ لَ ، وَ ةً ومَ سُ وْ ا مَ نَ رُ ضمائِ  ْت نا، وصارَ و�ُ لُ قُ  ْت جَّرَ حَ ى تَ تَّ نا حَ �انِ ْص عِ  �رِ رِ بْ ى تَ لَ عَ  ُص رُ حْ نَ ا وَ ذَ هَ  لَ عْ فِ 
 . ةً �َّ نِ وْ �َ  ةً انَ �َ ا خِ ذَ مِّي هَ سَ . أُ یرٌ طِ خَ  رٌ مْ أَ  نِ وْ كَ الْ  كِ لِ مَ  انَ �َ ْص عِ 

 : ةٍ مَ عْ نِ بِ  اةٍ نَ أَ  طولُ 

  دَ یَ  مْ هُ دَّ لَ ، مَ هِ انِ طَ لْ ى سُ لَ عَ  مْ هِ دِ رُّ مَ تَ وَ  مْ هِ تِ رَ وْ ثَ  ةِ ظَ حْ ي لَ فِ  يَّ رِ شَ �َ الْ  َس نْ جِ الْ  هللاُ  ِلكَ هْ یُ  نْ أَ  نْ ًال مِ دَ ون بَ �ُ  شارَ ما أَ �َ  نْ كِ لَ 
  هِ اتِ أنَ  ولِ طُ لِ  هللاِ  عالنِ تِ اسْ  نِ عَ  ةٍ رَ رِّ كَ تَ مُ  ثَ حوادِ �ِ  �مِ دِ قَ الْ  دِ هْ عَ الْ  تار�خُ  لُ فَ حْ ، �َ هُ تَ مَ عْ نِ  بَ كَ ، سَ لِ دْ عَ الْ  نَ ًال مِ دَ . بَ ةِ مَ حْ الرَّ 
 .تِ قْ وَ الْ  طوالَ   هُ نَ وْ َص عْ وا �َ �انُ  ناسٍ أُ  جاهَ تُ   ةٍ مَ حْ رَ وَ  ةٍ مَ عْ ي نِ فِ  هِ انِ رَ فْ وغُ 

ما   �انَ  نْ إِ  لُ اءَ سَ ي أتَ نِ نَّ ، لكِ هللاِ  أفكارِ  ةُ ي قراءَ نِ نُ كِ مْ . وال �ُ ةَ �َّ رِّ السِّ  هللاِ  ةَ ورَ شُ مَ  َلمُ عْ ي ال أَ نِ نَّ أَ  فُ رِ تَ عْ ون: "أَ �ُ  قولُ �َ وَ 
  هُ طَ مَ نَ  عَ طَ قْ �َ لِ  ةً ورَ رُ َض  دَ جَ ا وَ مَ �َّ رُ  هللاَ  أنَّ  وَ . هُ لِ دْ عَ لْ لِ  يٍّ جائِ فُ وَ  �عٍ رِ سَ  یقٍ بِ طْ تَ  نْ مِ  سِ دَّ قَ مُ الْ  تابِ كِ ي الْ ثیًرا فِ �َ  هُ دُ جِ نَ 

 .  "هِ لِ دْ عَ ا �ِ نَ ذ�ِّرَ یُ  يْ ، �َ ةِ مَ حْ الرَّ ، وَ ةِ مَ عْ النِّ ، وَ لِ هُّ مَ ، والتَّ ناةِ األَ  ولِ طُ  نْ مِ  يَّ �عِ بِ الطَّ 
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ا  ذَ هَ  لُّ غِ تَ سْ نَ  وبَ تُ نَ  أنْ  نْ ًال مِ دَ نا بَ نَّ كِ ؛ لَ ةِ �َ وْ لتَّ ٌت لِ قْ نا وَ لَ  تاحَ یُ  نْ أَ  وَ هُ  هِ الِ هَ مْ إِ  نْ مِ  َض رَ غَ الْ  نَّ أَ  نْ مِ  هُ سُ فْ نَ  وَ ا هُ كَ شَ  دْ قَ فَ 
 .ءٌ يْ شَ  هِ دِ یَ بِ  َس �ْ لَ ، فَ ثُ رِ كتَ �َ  �انَ  نْ ى إِ تَّ حَ ، وَ ئُ طِ خْ نُ   حینَ  ثُ رِ تَ كْ ال �َ   هللاَ  نَّ أَ  نُّ ظُ نَ ، وَ الَ هَ مْ اإلِ 

،  یرَ دِ قَ ً�ا الْ دِّ حَ تَ " مُ ي اآلنَ نِ لْ تُ ، اقْ ا هناكَ ودً جُ وْ مَ   تَ نْ �ُ   نْ ًال: "إِ قائِ   ماءِ السَّ   وَ حْ نَ   خُ رُ ْص �َ وَ   ى هللاَ دَّ حَ تَ ًال یَ جُ رَ   ةٍ رَّ مَ   ُت ذاتَ یْ رأَ 
ى  لَ ا عَ نَ دْ تَ اعْ  دِ ، قَ ةُ ادَ ها السَّ یُّ ا أَ نَ نَّ كِ ًدا. لَ بَ ا أَ ذَ ى هَ سَ نْ أَ  نْ لَ ، وَ هُ تَ ثَّ ُت جُ یْ أَ ي رَ الِ التَّ  مِ وْ یَ ي الْ ي فِ نِ نَّ كِ لَ  اذَ هَ  رَ ظُ نْ أَ  نْ أَ  دْ رِ أُ  مْ لَ 
ق�ا،  ها حَ في اعت�ارِ  أُ دَ بْ نَ  لْ ، بَ هِ سلًَّما �ِ ًرا مُ ها أمْ اعت�ارِ ي �ِ فِ تَ كْ نا ال نَ ى أنَّ حتَّ  ةِ مَ حْ الرَّ وَ  ةِ مَ عْ النِّ  نَ مِ  ةِ �َّ �عِ بِ الطَّ  هللاِ  ماطِ نْ أَ 

 نا.  بُ َض غَ  ها یثورُ یْ علَ  لُ ُص حْ ال نَ   حینَ  مَّ ها، ثُ بِ  بُ طالِ ونُ 

 ؟" لَ دْ عَ الْ  رونَ آخَ  �دُ رِ یُ  لْ "هَ 

  ةَ كرَ فِ الْ  هِ هذِ  سوعُ �َ  بُّ الرَّ  لُ تناوَ یَ  یدِ دِ جَ الْ  دِ هْ عَ ي الْ فِ  ّصٍ نَ  نْ . مِ ةِ �َّ هوتِ داالس الالَّ  ةِ �َّ لِّ ي �ُ فِ  �احِ ا الصَّ ذَ ي هَ ُت فِ ثْ دَّ حَ تَ 
لَ فَ مُ الْ   ثالَ مِ ُت الْ مْ دَ خْ تَ ها، واسْ نَ عیْ   دِ هْ عَ الْ   ةِ مَ دِّ قَ مُ   ةَ مادَّ   مَ دِّ قَ أُ   عليَّ أنْ   ، �انَ ةِ عَ جامِ الْ یًثا �ِ دِ ًما حَ لِّ عَ ُت مُ نْ �ُ   ینَ حِ ، فَ يَّ لدَ   ضَّ
  .دِ دُ الجُ  بِ الَّ الطُّ  نَ مِ  ٢٥٠ى لَ إِ  �مِ دِ قَ الْ 

دَ أُ   نْ ي أَ غِ �َ نْ یَ   �انَ   لِ وَّ األَ   يِّ راسِ الدِّ   مِ وْ الیَ وفي    �اتِ لَّ طَ تَ مُ الْ   نِ أْ شَ �ِ  صِ رْ حِ الْ   ةِ دَّ ي شِ فِ   أكونَ   أنْ   دَّ ال بُ   ، �انَ �فاتِ لِ كْ التَّ   حدِّ
  نٌ وَّ كَ ها مُ نْ مِ  لٌّ ، �ُ ةٍ �َّ ثِ حْ �َ  راقٍ وْ أَ  ٤ �مِ دِ قْ تَ بِ  ونَ بُ طالَ مُ  مْ تُ نْ ُت: "أَ لْ قُ ها، فَ منْ  بِ رُّ هَ للتَّ  ةٍ یلَ سِ وَ  ةِ �َّ أَ ها �ِ ونَ حرِّفُ �ُ وا سَ �انُ  مْ هُ نَّ ألَ 
ى فَ شْ مَ الْ  ولِ خُ �دُ  ةٌ ئَ ارِ طَ  ةٌ الَ حَ  مْ كُ �ْ دَ لَ  نْ كُ تَ  مْ ما لَ  بونَ سِ رْ تَ سَ  دِ دَّ حَ مُ الْ  تِ قْ وَ ي الْ ا فِ وهَ لِّمُ سَ تُ  مْ لَ  نْ �ِ ، وَ ٤-٢ أوِ  ٥- ٣ نْ مِ 
  �مِ لِ سْ تَ   دُ عِ وْ مَ   وا. �انَ قُ افَ وَ ؟" وَ �عُ مِ جَ الْ   مَ هِ فَ   لْ ُت: "هَ لْ أَ سَ   مَّ ذا. ثُ هَ   ولَ قُ أَ   أنْ   دَّ ال بُ   �انَ ى وَ ولَ األُ   ةِ جَ رَ الدَّ   نَ مِ   اةٍ فَ وَ   ةِ حالَ   وْ أَ 
 ر. بَ مْ تَ بْ سَ  نْ مِ  ینَ الثِ ي الثَّ فِ  لَ وَّ األَ  ثِ حْ �َ الْ 

ًفا،  وْ خَ  ینَ دِ عِ تَ رْ مُ وَ  ینَ فِ جِ تَ رْ مُ  ا�ً الِ طَ  ٢٥ فَ قَ ا وَ مَ ینَ ، بَ دٍ هِ تَ جْ مُ  بٍ الِ طَ  ٢٢٥ نْ مِ  ةً �َّ ثِ حْ راًقا �َ وْ ُت أَ مْ لَ تَ اسْ  مِ وْ یَ الْ  كَ لِ ي ذَ فِ وَ 
 ةِ لَ حَ رْ مَ الْ  نَ مِ  االنتقالَ  دُ عْ �َ  مْ لَ قْ أَ تَ نَ  مْ ًدا، لَ یِّ جَ  تَ قْ وَ الْ  بِ سِ حْ نَ  مْ لَ  ثِ حْ �َ الْ  ةِ قَ رَ وَ  نْ مِ  هِ تَ نْ نَ  مْ ول، لَ رُ بْ سْ د�تور : "لینَ ائِ قَ 

  ذا هذهِ هَ بِ  حُ مَ سْ أَ ًنا، سَ سَ ُت: "حَ لْ قُ ". فَ نِ یْ یَّ افِ َض إِ  نِ یْ مَ وْ ا یَ نَ لْ هِ مْ أَ  اسبٍ رَ  ةَ جَ رَ ا دَ نَ طِ عْ ، ال تُ وكَ جُ رْ . نَ ةِ عَ امِ ى الجَ لَ إِ  ةِ �َّ وِ انَ الثَّ 
 ". دِ دَّ حَ مُ الْ  تِ قْ وَ الْ  يفِ  اقَ األورَ  تلكَ  �دُ رِ أُ  مِ ادِ قَ الْ  رِ هْ ي الشَّ ي فِ نِ نَّ وا أَ رُ كَّ ذَ تَ ، وَ ةً �َ انِ ا ثَ ذَ هَ بِ  حَ مَ سْ أَ  نْ لَ  نْ كِ ، لَ طْ قَ فَ  ةَ رَّ مَ الْ 

ُت: لْ أَ سَ  وحینَ  .ا�ً طالِ  ٥٠ها لِّمْ سَ �ُ  مْ لَ وَ  بٍ طالِ  ٢٠٠ نْ مِ  ثٍ حْ �َ  اقَ رَ وْ أَ  تُ مْ لَ تَ ر. اسْ و�َ تُ كْ أُ  رِ هْ ن شَ مِ  ینَ الثِ ي الثَّ فِ  مَّ ثُ 
ا  ینَ لدَ  ، و�انَ وعِ بُ سْ ا األُ ذَ ي هَ فِ  وادِّ مَ الْ  �عِ مِ جَ  راقِ أوْ  �مِ لِ سْ تَ  یدُ مواعِ  ْت انَ ، �َ اذُ تَ سْ ا أُ ي: "�َ ونِ جابُ ؟" أَ ةُ �َّ ثِ حْ �َ الْ  مُ كُ اقُ رَ وْ أَ  نَ "أیْ 

  نِ یْ مَ وْ یَ  مْ �كُ طِ عْ ًنا سأُ سَ ُت: "حَ لْ قُ ى" فَ رَ خْ أُ  ةً َص رْ ا فُ نَ طِ عْ أَ  وكَ جُ رْ ، أَ كَ لِ ذَ  رِ یْ غَ وَ  روضِ عُ الْ نا �ِ لْ غَ شَ انْ وَ  يُّ نوِ السَّ  االحتفالُ 
 اذَ تَ سْ وصرُت األُ  ".كَ �ُّ حِ ًقا نُ ول حَ رُ بْ سْ  اذَ تَ سْ أُ  كَ �ُّ حِ "نُ  يٍّ وِ فَ عَ  لٍ كْ شَ �ِ  ناءِ غِ ي الْ وا فِ أُ دَ بَ  ؟ثَ دَ ما حَ  ونَ رُ دْ تَ  لْ " هَ نِ یْ یَّ افِ َض إِ 

 ر. مبَ وفَ نُ   نْ مِ  ینِ الثِ الثَّ  مَ وْ یَ   اءَ جَ  نْ ى أَ لَ إِ  ةِ عَ امِ جَ ي الْ فِ  ةً �َّ بِ عْ شَ  رَ كثَ األَ 
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ُت: لْ قُ ، فَ لُّفٍ كَ تَ  ونَ دُ وَ  رخاءٍ تِ ي اسْ فِ  ونَ رُ آخَ  ١٠٠يَّ لَ إِ  مَ دَّ قَ تَ . وَ مْ هُ راقَ وْ أَ  ةِ �َ لَ الطَّ  نَ مِ  طْ قَ فَ  ١٥٠ مَ لَّ سَ  مِ وْ یَ ا الْ ذَ ي هَ فِ 
ها مُ دِّ قَ أُ ، سَ قْ لَ قْ ، ال تَ �زَ زِ عَ ي الْ ستاذِ : "�ا أُ ؟" فقالَ ةُ �َّ رِ هْ الشَّ  ثِ حْ �َ الْ  ةُ قَ رَ وَ  نَ ُت: "أیْ لْ ي" قُ دِ یِّ سَ  مْ عَ : "نَ ون!" قالَ سُ ونْ "جُ 
ا  هَ رْ ِض حْ أُ   مْ "لَ  ؟"كَ تُ قَ رَ وَ   نَ ت، أیْ الْ یوَ ". "إِ بٌ اسِ رَ   تَ نْ ون، أَ سُ ونْ : "جُ تُ لْ قُ وَ   جاتِ رَ الدَّ   رَ تَ فْ دَ   تُ جْ خرَ ا أَ نَ " هُ امٍ أ�َّ   ةِ عَ ْض �ِ   اللَ خِ 

 ". بٌ اسِ "، "كانینجهام! رَ بٌ ي" "راسِ دِ یِّ �ا سَ 

:  ًال؟" قالَ دْ عَ  َس �ْ ا لَ ذَ َت هَ لْ قُ  لْ �ك، هَ رِ اتْ ًال!" "�َ دْ عَ  َس �ْ ا لَ ذَ "هَ  – ا قالَ اذَ وا مَ نُ مِّ خَ  – فِ لْ خَ الْ  نَ مِ  دٌ أحَ  فَ هتَ  ذٍ ئِ دَ نْ وعِ 
ًنا،  سَ : "حَ تُ لْ قُ " فَ مْ عَ : "نَ ؟" قالَ ةَ قَ ا�ِ السَّ   ةَ رَّ مَ الْ   دِ دَّ حَ مُ الْ   تِ قْ وَ ي الْ فِ   كَ ثِ حْ �َ   ةَ قَ رَ وَ   مْ لِّ سَ تُ   مْ لَ   كَ نَّ أَ   �حٌ حِ َص   لْ : "هَ تُ لْ قُ م".  فَ عَ "نَ 
 "؟لَ دْ عَ الْ  ونَ رُ آخَ  ر�دُ یُ  لْ ُت: "هَ لْ أَ سَ  مَّ . ثُ نِ �ْ رَ هْ �ال الشَّ  نْ عَ   بٍ اسِ رَ  ةَ جَ رَ ُت دَ عْ َض وَ " وَ هِ �ْ لَ عَ  لُ ُص حْ تَ سَ  لَ دْ عَ َت الْ دْ رَ أَ  نْ إِ 

ي  غِ �َ نْ یَ   ةِ مَ حْ الرَّ �ِ   كَ لَ   ینُ دِ یَ  هللاَ   نَّ ا أَ یهَ فِ   نُّ ظُ ي تَ تِ الَّ   ةِ ظَ حْ ي اللَّ فِ . فَ ةِ مَ حْ الرَّ وَ   لِ دْ عَ الْ   نَ یْ بَ   قِ رْ فَ الْ   اكَ رَ دْ إِ   تاجُ حْ ، نَ ةُ ادَ ها السَّ أیُّ 
.  يٌّ عِ وُّ طَ تَ   ءٌ يْ شَ   يَ هِ  اهَ �فِ رِ عْ تَ   بِ سَ حَ �ِ   ةَ مَ حْ الرَّ   نَّ أَ   ذْ ، إِ ةَ مَ حْ الرَّ   دُ ِص قْ ال تَ   كَ نَّ أَ   كَ رَ ذِ نْ یُ لِ   كَ لِ قْ ي عَ فِ   ذارٍ نْ إِ   ُس رَ جَ   قَ لِ طَ نْ یَ   نْ أَ 
: "ِإنِّي َأْرَحُم َمْن َأْرَحُم" (روم�ة  قالَ  دْ قَ . فَ ةِ مَ حْ الرَّ �ِ  كَ لَ  ینُ دِ ال یَ  وَ هْ ًدا. فَ رِّ مَ تَ وًقا مُ خلُ مَ  مَ حَ رْ یَ  نْ أَ  طُّ قَ  ًمازَ لْ مُ  هللاُ  نِ كُ �َ  مْ لَ 

١٥: ٩(. 

 :طُّ ًما قَ الِ ظَ  َس �ْ لَ  هللاُ 

 تابِ كِ ي الْ فِ   طُّ قَ   ثْ دُ حْ �َ   مْ . لَ طُّ ًما قَ الِ ظَ   نْ كُ �َ   مْ ، لَ دٍ احِ وَ   ي آنٍ فِ   �مٌ حِ رَ وَ   لٌ ادِ عَ   وَس دُّ قُ الْ   اإللهَ   نَّ : إِ اتِ مَ لِ كَ الْ   هِ ذِ هَ بِ   مُ تِ خْ أَ سَ وَ 
 فُ رِ عْ �َ  هُ ألنَّ  ةٍ لَ یْ لَ  لَّ �ُ  هُ رُ كُ شْ ي أَ نِ نَّ ًما. إِ ظالِ  �كونُ  فَ �ْ كَ  ةٍ ساطَ �َ بِ  هللاُ  فُ رِ عْ ال �َ . �ًئارِ ًصا بَ خْ شَ  هللاُ  بَ عاقَ  نْ أَ  سِ دَّ قَ مُ الْ 
 ًما. لْ ظُ  ْت سَ �ْ ا لَ هَ نَّ كِ لَ  لِ دْ عَ الْ  یقِ بِ تطْ  مُ دَ عَ  يَ هِ  ةَ مَ حْ الرَّ  نَّ ألَ  ،هُ لَ دْ عَ   قُ بِّ طَ ال �ُ   فَ �ْ كَ  لِ عْ فِ الْ �ِ 

ا  نَ عَ مَ   لَ عامَ تَ   نْ �ِ ، وَ یبُ جِ ستَ ا �َ مَ �َّ فرُ .  هُ دلَ عَ   يَ رِ جْ ن �ُ أَ   هللاِ   نَ وا مِ بُ طلُ ال تَ   لُّونَ َص تُ   ینَ حِ :  اتِ مَ لِ كَ الْ   هِ ذِ هَ   عَ مَ   نْ ذَ إِ   مْ كُ كُ رُ تْ أَ سَ 
ا،  �َ حْ ا نَ نَ نَّ كِ ؛ لَ یدِ دِ جَ الْ  دِ هْ عَ ي الْ فِ  ةَ یرَ فِّ سَ ا وَ �َّ انِ نَ حَ وَ  ُعزَّةَ و وَ یهُ بِ أَ وَ  ابَ ادَ نَ  لَ ثْ مِ  ةٍ ظَ حْ ي لَ فِ  كُ هلِ نَ ا سَ نَ نَّ إِ فَ ، هِ لِ دْ عَ  بِ سَ حَ �ِ  هللاُ 
 . طُّ ا قَ ذَ ى هَ سَ نْ ونا ال نَ عُ دَ وَ ، هِ تِ مَ حْ رَ وَ   هِ تِ عمَ نِ بِ  ،اءُ �َّ حِ ها األَ أیُّ 

. َص نُ لِ   لِّ

  ا �ا أ�انا أنْ نَ دْ . ساعِ هِ �ْ لَ عَ  لُ ُص حْ ال نَ  ینَ حِ  بُ َض غْ نَ ، وَ هِ �ِ  بُ الِ طَ ا نُ نَ نَّ ، ألَ كَ فِ طْ ى لُ لَ عَ  حُ جَّ �َ تَ ا نَ نَ نَّ ا ألَ نَ لَ  رْ فِ ا، اغْ انَ أ�َ 
 ین.  ، آمِ �حِ سِ مَ الْ  مِ في اسْ   كَ إل�ْ  عُ رَّ َض تَ ، نَ كَ تِ مَ عْ نِ بِ  رَ هِ بَ نْ نَ 
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 .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(. 

 

 .   ل�جونیر عِ قِ وْ ي مَ فِ  لِ ْص في األَ  ةِ رَ حاَض مُ الْ  هذهِ  رُ شْ نَ   مَّ تَ 
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