
NT222

المالحظات 

1 من 6
 نعخعأطبقأا  يأ-أNT222 عإلأا رمايقأا  بلألا :لامعألا رفن  

©2015أح:لقأا طبعأمحإلظعأ ـ«ا جامععأا معلحلعأا دل لعأربلأا نتلنت.أجملعأا ح:لقأمحإلظع

الدرس  

عإلأا رمايقأا  بلألا :لامعألا رفس
 

بللأل  أا عامام بللنأمنأا  ا منأا ل أل  أا  ا
أرللكأمبلممللأ غيللأ

أعتاذأدكتللأفيأمعهدأدنإلأ فهلتنأا كائنأفيأ
مدلنعأ لتبتالننأبلاللعأكل للادل

أرللكأمبلممللأ غيللأ

جميع الحقوق محفوظة. أي جزء من هذا المنشور قد تكون مستنسخة في أي شكل أو بأي 
وسيلة من أجل الربح، إال في االقتباسات وجيزة ألغراض االستعراض، تعليق، أو منحة 

دراسية، دون الحصول على إذن خطي من الناشر.

أّلاًلقأُم:ّ مع
لأخلًلانأل بناأل  أا حداثأا تيأتشكايأماألدرلهأا عبمامأ»ق عأاآلالم«نأا ملجلدةأفيأملقسأ14 
أرنأللمأا لبعامأفيأأعبلعأاآلالمأب متنأ ف ارًداأ)لا م:اطعأا م:اببعأفيأا ناجليأا خلى(.أنملا

فبلسأفيأا ناجليأماأُللَبطأبهذاأا للمأبلضلحألبغللأغمل .أ

ثانًلاقأخملسأرعيأا لجي
نأتيأل  أللمأا خملسنألهلأا خملسأا ذيأُلعَلفأفيأا دلأا معلحيألا بلتلجلاأباعمأ»خملسأغعيأ
 Maundyنأحلثأا كبمعأMaundy Thursdyا لجي«أألأ»خملسأا علال«نألفيأا فتلنلعأُلدر أ
تأتيأمنأا كبمعأا فتلنلعأmandatumنأا تيأتعنيأل لع.أفهذاأا للمأملتبطأبا ل الاأا تيأأرطاهاأ

لعلعأ تفملذهأفيأ لبعأذ كأا خملسأفيأا عبالع.أ

ا عشاءأا خلل أأ.أ
أا عشامأا خللأا دللأا لعطألا لئلعيأفيأا ناجليأا لبععأكبِّهانأمعأأنناأأشلناأفيأدلسأعابقأ لحتيا
عأرندأتناليأا طعامنأأيأاالحتإايأبا إ حأا ذيأتعباقأبهأ ل  أأنأللالعأنطقألعلعأبكبماتهأا خا ا
ا عشامأا خللنأغللأملجلدةأفيألنجليأللحناا.أتلجدأهذهأا كبماتأفيأا ناجليأا زائلعأا ثفثعنأبلنماأ
ل:دامأللحناأللالًعأأكميأ تعبلمألعلعأ تفملذهأبعدأتناليأا طعام.ألتبكأا ل لمعنأا تيأكانتأفيأا  يأ
االحتإايأبعلدأا إ حنألطارًعأ ل لعأاهللأفيأعإلأا خللجأبغل أتذكللأشعلألعلائليأبتحلللأاهللأ
 هأمنأأل أم لنألعطلهاألعلُعأمعنً أجدلًداأبلنماألحتإيأبتنال هاأمعأتفملذهأاالثنيأرشلأكماأكانأ

لأسأا عائبعألحتإيأبهذهأا ل لمعأمعأأفلادأا عائبع.أ

فيأهذهأا مناعبعنأأخذألعلعأا خبزألا خملنألهماأجزٌمأارتلاديأمنأا ل لمعنألقايقأ»هذاأهلأجعديأ
ا ذيأُلبَذيأرنكم.«ألقايقأ»هذاأهلأدميأا ذيأ بعهدأا جدلدأا ذيأُلعإكأمنأأجيأكثلللنأ مغإلةأ

ا خطالا.«أفيأا علاقأا  بينألنأأمعكألجٌيألهلديألغلَفأخبٍزألكأًعاأُعِكلأبهأخمٌلأ ُلشَللنأ نأ
لخطئأا عامعلنأفهمأمعن أكفمهأا ذيأ لاحأبهأبأنأهذهأا عنا لنأا طعامألا شلالنأتحلا تأل  أ

جزٍمأمنأكلانهأا جعدينألهلأماأجاد تأبشأنهأالحً:اأتلالاتأفكللعأداخيأا كنلعع.أ

هذهأطلل:عأت للللعأمبلئعأبا حلاةأتلمزأل  أأهملعأملتهنأاعتخدمألعلُعأفلهاأا لملزأكماأاعتخدمهاأ
فيأا مثاينألذأاعتخدمأا رمايأا نبللعأا لمزلعأفيأكيأا لامألا عابلعأا تيأعب:تأ ببه.ألهلألشللأ
هناأبطلل:عأت للللعأجًداأل  أا مغزىأا خف يأألأا تكإلليأ-أل  أا طبلععأا بدلبلعأ ملتهنأحلثأ
تحمايأر:لبعأا خطالانأخطالاأكيأا بشلنأكيأا ذلنألأتلنأل لهأللث:لنأبه.أل ذانأفإنأ دىأا كنلععأكيأ
ا حقأبأنأتحتإيأبـ«ا شلكع«نأ»ا فخالعتلع«نأ»رشامأا لل«أ)لذأ هأأعمامأكثللة(أكنلٍعأمنألرادةأ
تمثليأماأحدثأحلنأأخذألعلعأا خبزألا خملنألذ كأ تذكُّلأمغزىألأهملعأملتأا معلحأرنااألمنأ
أجبنانألكذ كأ إلشالةأل  أرلدتهأ جيأ»ا ل لمعأا معلحانلع«أا عظلمعأحلنألعلدنألذأقايأفيأبدالعأ
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تبكأا بلبعقأ»لنايأالأأشللأمنأنتاجأا كلمعأحتا ألأتيأمبكلتأاهلل«أ) لقاأ22قأ18(.أ

ح لثألعلعأا ل اري لأ.أ
بعدأا عشامنأأنبأألعلعأبإنكالأبطلسأ ه.أكانألعلعأقدأأشالأل  أخلانعألهلذاأاآلتلعنأمعأأنأتبكأ
أا تفملذأجملًعاأ مألإهملهاأحلنأقلبت.ألضلفألنجليأللحناأم:داًلاأ ا شالاتأكانتأغامضعأحتا أأنا
كبلًلاأمنأا تعا لمأا تيأالأتِلدأفيأا ناجليأا زائلعنألهيأماأُلشالأل لهاأرادًةأبحدلثألعلعأا لداري.أ

لشللأللحناأ13أل  أأخذألعلعأ منشإٍعألغعبهأألجيأا تفملذأ تعبلمهمأرنأا :لادةأا خادمع.أ

لفيأا  حاحاتأ14-17نألعبامهمألعلعأبشأنأضلللةأذهابهألبشأنألردهأبا لجلعنألرنأأثمنأ
لهمأ عن«أ ل:لا ن«أ»ا ُمشجا ضمانعأ بتفملذألهيأللعا هأا للحأا :دسنأ»ا بالقبلط«نأ»ا معزاي«نأ»ا حاثا
 بخدمعأا تيأعلتماملنهانألهيأخدمعأُلتلقاعأأنأتُ:اَبيأبا كثللأمنأا لف ألا عدالةألا ضلقنأل كنهأ
لعدهمأبأنهمأعلغببلنأا عا م.أكماأتحتليأهذهأا  حاحاتنأكماألألناأفيأُم:دامتناأل  ألنجليأللحنانأ
بع أألضحأا تعا لمأا تيأشكابتأبذلًلاأ ع:لدةأا ثا لثأا تيأ اغتهاأا كنلععنأحلثألتحدَّثألعلعأرنأ

لحدانلتهأمعأاآللألا للحأا :دس.أ

نأ دلناأماأُلدر أ» فةألعلعأا كهنلتلع«أ)لبماأا عنلانأ» فةأ لفيأا  حاحأ17نأبشكٍيأخاصا
ا لل«نألهيأا  فةأا تيألفعهاأا للألعلعنأرنلانأأفضي(.أنلىأفيأهذهأا  فةأ محاٍتأ لسأف:طأ
نجازهأ كيأا مهاماأا تيأأرطاهأاآللأللااهاأ تتملمهانأبيأألًضاأ فتهأ جيأ رنألحدةألعلعأمعأأبلهألاإ
تفملذهنألكذ كأ)لهلأأمٌلأمإاجئ(أ جيأا ذلنأعل لللنأتفملذأ هأمنأخفيأشهادةأتفملذهنأللشميأ
هؤالمأكيأا معلحللنأا ح:ل:للنأفيأكيأا ع للألا زمانألا ماكن.أتتمحللأ فتهأ جيأتفملذهأ
بشكٍيأأعاعيأحليأملضلعأا لحدة.أالأشكأأناناأفيأرا مناأا معا لأنلاجهأشعلًلاأبا خزيأ لجلدأ
مئاٍتنأبيألبماأآالٍفنأمنأا طلائفأا معلحلعنأمماألجعيأملضلعأا درلةأ بلحدةأا معلحلعأملضلًراأ

 بعخللع.أ

أأناهأكانتأهناكأألقاتأفيأتاللخأا كنلععأانحلفتأتعا لمهاأرنأأعاعلاتأا عهدأا جدلدنأحت أ الأشكا
أمنه.أل كْنأل علأاالدارامأأنأهذاأ  الأا  فحألاالن:عامألا بدمأمنأجدلدأأمًلاأضلللًلاأالأمإلا
كانألضعأا كنلععأفيأأكثلأمنأبضعأفتلاٍتألئلعلعأفيأتاللخأا كنلعع.ألمدهٌشأألًضاأأنأنلىأفيأ
للحناأ17أأنأا عبلأا لئلعيأ درلةألعلعأل  أا لحدةألا  فةأ جيأا لحدةألعطأتفملذهألنماأهلأ
كلنأا لحدةأرمًفأكلازًلانأحلنأللاهمأا عا مأللعلفأأنهمأفيأا معلحألهلأفلهم.ألمكنأ لحدةأا كنلععأ
أث:افعنألفيأكياأر لألزمانألمكاننألهلأأمٌلأرب أا مؤمنلنأ أنأتبعلأدلًلاأقلًلاأفيأا كلازةأفيأكيا
أنألهتمالاأبهأبشكٍيأجادا.ألبعدأهذهأا تعا لمأا خللةألا  بلاتأا ملفلرعأفيأا عبلعنأتلكألعلعأا مكانأ

ذاهًباأل  أبعتانأجثعلماني.أ

معياسأجثعلماني تأ.أ
ألعلعألعبامأتفملذهنألحلنأل يأل  أعإلحأجبيأا زلتلننأدراأبطلسأ فيأا طللقأل  أا بعتاننأاعتملا
للع:للألللحنانأا دائلةأا ضل:عأا قللأل لهأمنأضمنأتفملذهنأ بذهالأمعهأ ب فة.ألحلنأل بلانأ
نعأفيأا كتالأا ُم:دس.أفمنأ تلكهمأرب أبعدأمعافعنألبدأأل بايألحدىأأللعألأرظمأا  بلاتأا ُمدلا
ناحلعنأهذهأ فةأُتظِهلأبشكٍيأمطبقأتلاضعألعلعأا كامي.أ مأللغلألعلعأبأنألعانيأأ مأا  بلنأ
مثبماأالأللغلأأيألنعانأفاٍنأبذ ك.أف با أقائًفقأ»لْنأشئَتأأنأتجلزأرنيأهذهأا كأسنأل كْنأ تُكنأ
أباتاكا هأا كاميأرب أأبلهألبخضلرهأا تاماأ لادةأ الأللادتيأبيأللادتك.«أل كناهأفيأا لقتأنإعهأأقلا
اهلل.أفإنأكانتأهذهأللادتهنأفهلأمعتعدٌّأ نألعبلأفيأهذهأا محنع.ألاأ تناق أهذاأمعأرجزأا تفملذأ
نأكانألنبغ أأنألكلنلاأم بلنأألًضاأ–أمعأأنهمأ مألكلنلاأ حت أرنأا ب:امأمعتل:ظلنأرب أا قينألاإ

لبعدلنأرنألعلعأعلىأمعافعأق للة.أ

ا خلانعألا يعبلمأ ثأ.أ
فيأنهالعأا إتلةأا تيأقضاهاألعلعأفيأبعتانأجثعلمانينأأت ألهلذانأا ذيأكانأقدأتلكأا تفملذأ

ا ُمضطلبلننأمعأمجملرٍعأمنأا جنلدنأا ذلنألبماأكانلاأمزلًجاأمنأحلسأا هلكيألجنلدأللماننأقائًداأ
للاهمأ ب:ب أرب ألعلعأفيأا بعتان.أف:بايألعلعأفيأا ظفمأكعفمٍعأرب أَمنأهلأقائدأهذهأا مجملرعأ
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ا  غللة.أل مألدافعألعلعأرنأنإعهنأبيأفيأا ح:ل:عألباخأبطلسأا ذيأعحلأعلًإاأ بدمأثللٍةأضعلإعنأ
لمنأثماأشإ أأذنأا عبدأا تيأقطعهاأبطلسأبعلإه.أاقتلدألعلعنأا ذيأ مألكنأ دلهأماألدافعأبهأرنأ
نإعهأباختلالهنأ بحجزألا تح:لقأمعهألمحاكمته.ألفيأهذهأا ثنامنأهللأا تفملذنأُم:داملنأبهذاأم:اببعأ
شائنعأماأبلنأا ذلنأتإاخللاأبأنهمأعلتبعلنألعلعأحت أل  أا ملتألنأاقتض أا ملنأللداألعلعأ

لأمنأ لبعأا خملسنألا حداثأا تا لعأح بتأفيأ لبعأا خملسأا تيأ ا مثا ي.أنحنأاآلنأفيألقتأمتأخِّ
بدأتأتتناه أفيأاقتلالأُ بحأا جمعع.أ

ثا ثًاقأا خملسألا جمعع
ح بتأعبعبعأمنأا تجمُّعاتأا بلبلعأا عللععنألتماأا تح:لقأمعألعلعألعماعأأقلا ه.ألنعلفأمنألنجليأ
للحناأأناهأُأِخذأألاًلأل إتلٍةأق للةأل  أبلتأحنانلانألئلسأا كهنعأا عابقنألأبيأردةأألالدأشغبلاأمن لأ
لئلسأا كهنعأبا تناللنأبماأفيأذ كأقلافانألئلسأا كهنعأا حا ي.أكانتأللماأهيأَمنأتعلانألؤعامأ
ا كهنعألفيأبع أا حلانأتخبعهم.أبحعلأا شللععأا لهلدلعنألب: ألئلسأا كهنعأفيأمن بهأطلبعأ
حلاتهنأل ذاأفإنأهذهأا محاكمعأألأا تح:لقأا : للأأمامأحنانلاألشالةألهلدلعأمنط:لعألمإهلمعأل  أَمنأ

الألزايأفيأرللنهمنأمنأا ناحلعأا ت:نلعنألئلسأا كهنعأا عاميألا ح:ل:ي.أ

ا يح:لقأمعألعلعألمحاغميهأأمامأقلافا أأ.أ
ت فأكيأا ناجليأا لبععأبدلجٍعأمختبإعأمنأا تإ ليأمجللاتأا تح:لقأمعألعلعأأمامأقلافانألئلسأ
ا كهنعأا :انلنيأفيأنظلأللما.أل كننألبدلأهناكأبع أا تناق أا ظاهلأبلنأمتا ألملقسأمنأجهعنأ
حلثألشللانأل  أحدلثأهذاأا تح:لقأفيأا بلينأل لقاأمنأناحلعأأخلىنألذألشللأل  أحدلثأهذاأ

ا تح:لقأمعأبزلغأا إجل.أل كننأفيأا ح:ل:عألجلامأتح:ل:اتألاإ دالأقلالأمبزمأبعدأتح:لقأ لبيأأملانأ
باحأ بتح:ل:اتأا تيأجلتأفيأ غللأشلرللن.أل ذانأمنأا محتميأجًداأأناهأح يأبع أا تكلالأفيأا  ا
ا بلينأل لقاألختالأأنأللليأأحداثأا إجلأ)ا :انلنلع(.ألفيأا ح:ل:عنأقلامةأملقسأ15قأ1-2أقلامةأ

ُمدقا:عأمعأا م:طعأا ملازيأفيأمتا ألظِهلأأنأملقسألمت أألًضاأرلفاأرنأا تح:لقأا  باحيأأمامأقادةأ
ا لهلدنأثمأأخذلاألعلعألعباملهأ بلا يأا للمانيأبلفطسأا بنطي.أ

ماأا ذيأحدثأفيأهذهأا تح:ل:ات؟أبلنماأكانأبطلسألنكلألعلعأثفثأملاتأأمامأأناٍسأالأمكانعأ
اجتمارلعأ همأكجاللعنأكانألعلعأبا م:ابيأل:دامأارتلاًفاأحعًناأأمامأَمنأكانتأبلدهمأا عبطعأ لعباملهأ
 ب بل.ألبعدأت:دلمأردةأشهلدأزللأ مألتاإ:لاأفيأشهادتهمأ دانعألعلعنأأثللأأخلًلاأا عؤايقأ»أأنتأ
ا معلحأابُنأا مباَلك؟«أفيأملقسأ14قأ62.ألُتلَ فأللالعألنجليأملقسأ لداألعلعأببعاطعأب:ل هقأ

»أناأهل.«أأماأمتا أل لقاأفللِلدانألجابعألعلعأبنلٍعأمنأا تعبللأا ُمبطَّفقأ»أنتأقبت.«أ

امسأا نعاس لأ.أ
أأناهاأكانتأ ا لاجحأأنأقليألعلعأ لسألنكاًلانأل كناهأتلجمعأحلفلعأ كبماتألعلعأاآللاملعنأا تيأالأشكا
أُكتاالأا ناجلينأُكتاالأا ناجليأا زائلعأا ذلنألللاأهذهأ أُكيَّ تأكلًداأغللأمباشلنأل كناهأكاٍفنأ نَّ
عنأل:ل لنألنألعلعأألضحأألأشلحألداهأب:ل هقأ»منأاآلنأتُبِ للنأابَنأا نعانأجا ًعاأرنأ ا : ا
لملنأا :لةألآتًلاأرب أعحالأا عمام«أ)متا أ26قأ64(.أتللنأهناألجلدأأنلاٍعأمختبإعأمنأا تلقُّعاتأ
عأجمارعأقملاننألعنيأ ا معلحانلعأفيأألامألعلع.ألحتا أا ب:لأ»ابنأاهلل«أكانأ بع أا ناسنأخا ا
أمنأهذلنأا ب:بلنأ)»ا معلح«أل«ابنأاهلل«(ألعنينأبا نعبعأ :لافاأألأ أكثلأمنأمعلحأب:بلي.أ مألكنأأيٌّ
 بإهمأا ت:بلديأ همانأبا ضلللةأكائًناأل هًلاأفلقأطبلعيأعلكإالأرنأخطالاأا عا م.ألهكذانأنلىألعلعأ
عأاآللَتلنأ13أل14نألا متعبا:عأبخدمعأابنألنعاٍنأ لكِميأحدلثهأبا شالةأل  أتعبلٍمأفيأدانلايأ7نأخا ا
عمالينأشخٍصأتنبأأرنهأدانلايأبأنهألمبكأعبطاًناأ نألأتيأللمُثيأأمامأقدلمأا لامنأفيأبفطأرلشأ

اهللأنإعهنأللنايأهناكأعبطاًناأرب أكيأشعللأا عا م.أ

أخدمتهأ لنطليأكفمألعلعأرب أمإالقعنأفاعتخدامهأ ب:لأ»ابنأا نعان«نألهلأ :لأاعتخدمهأفيأكيا
بشيٍمأمنأا غمل نألبدلأ بع أمعتمعلهأمنأا لهلدأأمجدألأرظمأمنأا ب:بلنأ»معلح«أل«ابنأاهلل«.أ
ربلناأأنأنلاجعأتإكللناأا معلحيأا شائعنأحلثأكثلًلاأماأُللَبطأا ب:لأ»ابنأا نعان«أببشللعألعلعنأ

لا ب:لأ»ابنأاهلل«أبطبلععألعلعأا  هلع.أ
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أهذهأا معانيأتظهلأفيأبع أعلاقاتأا عهدأا جدلدنأفإناهأفيأا إكلأا لهلديأا ذيأكانأزمنأ لمعأأنا
لعلعنأكانأا ب:لأ»ابنأا نعان«أأرظمألأمجدنألذأكانألشللأبلضلٍحأل  أأ لهلعألعلعأأكثلأمنأ

ا ب:لأ»ابنأاهلل«.ألهذاأماألظهلأفيأا للالاتأا متعبعبعأ لداأا عنهدللمنأأيأا محكمعأا لهلدلعأا عبلانأ
رب أكبماتألعلع.أفحلنأقايألناهأ»ابنأا نعان«ألأنهأعلجبسأرنألملنأاهللألعلأتيأمعأعحالأ

دانتهأبا تجدلف.أ ا عمامنأمزَّقألئلسأا كهنعأثلابهنألاتاإقأمجبسأا عنهدللمأرب أاتاهامهألاإ

أعئبعأمشأسأا يح:لقألا محاغمع تأ.أ
تلجدأاتاهاماتأمزرلمعأكثللةأبشأنأأخطامأتاللخلعأفيأمجللاتأا تح:لقأمعألعلعألمحاكمته.أفبمألكنأ
معملًحاأأنألحضلأمعهأماأندرلهأا للمأ»محاميأدفاع«نألقدأحدثتأأملٌلأكثللةأفيأا بلينأل مألتماأ
اتاباعأا بللتلكليأا  حلحأفيأتلتللأت:دلمأا شهلدأ)بيألنأا ناجليأتشللأل  أمحال عأاعتدرامأشهلدأ
زلل(نألأملٌلأأخلى.أنجللأرنأهذاأا عؤايأا متعباقأب حعأللالاتأا ناجليأبطلل:َتلنأاثنَتلنأرب أ
ا قيقأألاًلنأبع أهذهأا :لانلنألا بللتلكلالتأُأقلَّتأالحً:انأفُكِتبتأفيأ»ا مشنا«أقللأا عامأ200أمنأ
للبماأ مأتكنأقدأ التأقلانلنأفاربعأقبيأا عامأ70أمنأأيأقبيأتدمللأا هلكيألبللزأا حلكعأا إللعلعأ

ب إتهاأا حلكعأا إكللعأا لهلدلعأا لئلعلع.أ

ل كنأمهمأألًضاأأنأندلكأأنأشداةأا تبهُّفأ عميأشيٍمأقدأتدفعأا ناسأ تجالزأا :لانلنألاختلالأا طناعأ
مظهٍلأقانلنينأبلغمأتجاهيأا كثللأمنأا تإا ليأفيأظللفأاعتثنائلعأُمعلانع.أكماأأناهألاضٌحأأنأهذاأ
حألنجليأللحناأأنأا لهلدأ مألكلنلاألمبكلنأا حقأفيأأنأللِقعلاأ ماأحدثأرندألجمأاعتإانلس.ألللضا
يأل  أحلكعأ ر:لبعأا ردامأبأحد.أل كْنأماأبداأفيأأرمايأ7أأمًلاأ هأمظهلأا :انلنلعنألبدلأأناهأتحلا
هلاجأشعبينأللبدلأأنأمحاكمعألعلعأألًضاأاحتلتأرب أبع أرنا لأذ كأا هلاجأا شعبي.أل كنأ
بعدأكيأا تإا ليأا تيأُشلِهدتنأل يأمجبسأا عنهدللمأل  ألدانعألعلع.ألفيأا  باحنأحلنأكانأ
بلفطسنأا حاكمأا للمانينألعتمعأفيأبفطهأ ب:ضالاأا تيأكانتأُتحَضلأل لهنأأعبملاأل لهألعلعنأ

لطا بلاأبإردامهأ بًبا.أ

لامًعاقأا جمعع
لعلعأأمامأملفطس أأ.أ

بداأبلفطسأفيأا بدالعأم:تنًعاأببلامةألعلعنألنلاهألحاليأأنألجدأطلًقاأ طفقأعلاحه.أل كنأفيأ
.ألا لاجحأأنهأ ا نهالعنأنجدأا جمعألطا لأببالاباسنأا ذيأكانأمثللأفتنألقفقينأل لسأمجلدأ صا
كانأمنأا غلللللنأألأ»للهابًلا«.ألكانتأهناكأرادةأتتعباقأبعلدأا إ حأهيأأنألتمألطفقأعلاحأ

أقادةأ أحدأا عجنامنألكانأبلفطسألأميأبأنألتمكنأمنألطفقأعلاحألعلعأبحعلأتبكأا عادة.أل كنا
ا لهلدأأثاللاأا جمعأ لطا بلاأبإطفقأعلاحأبالاباسأبداًلأمنألعلع.ألا مثللأ بعخللعألا دهشعأهلأأنأ
»بالاباس«أاعمألهلديألعنيأ»ابنأأٍل«.أللعلعأا ذيأهلأاالبنأا ح:ل:يأ بلهأا عمالينأ مأُلطَبقأ
 ألعفأعلاُحهأ ُلطَبقأبداًلأمنهأذ كأا لجيأا ُمعبالأ فضطلابات.ألحاليأبلفطسأأنألتهلَّلأمنأ
ا معؤل لعأبإلعايألعلعأل  أهلللدسنأا ذيأحدثأأناهأكانأفيأمدلنعأأللشبلمأ فحتإايأبعلدأا إ ح.أ
هلللدسأهذاأهلأ»هلللدسأأنتلباس«نأابنأهلللدسأا كبلنأا ذيأكانأمبًكاأرب أا جبليأفيأتبكأ
ا لامنألبهذاأفإنأعبطتهأتشميأا منط:عأا تيألعلعأمنها.أن:لأأرنأهذهأا : عأفيألنجليأ لقا.أل كنناأ
نلىأأنأهلللدسأ مأُلِلدأأنألكلنأمنأل دلأا حكمأا نهائينأل ذاأأرادأا معؤل لعأ بلفطسنأا ذيأفيأ

ا نهالعألضخأ مطا لأا جمعأب بلألعلع.أ

ا ملتأما ّ بل لأ.أ
ُلعتَبلأملتألعلعأبا  بللأأحدأأكثلأطلقأا ردامألا تعذللأا تيأابتكلهاأا بشلأقعلًةألبشارعأ

لح:الًة.أرادًةأماأتتطبَّلأهذهأا طلل:عألجلاماٍتأطللبعأت يأ حلا يأللملنأل  أثفثعأألاام.أل مألكنأف:دأ
ا دمأهلأماأكانألؤدايأل  أا ملتنأل كنأرجزأا ضحلعأرنألفعألأعهأبماألكإيأرنأ دلهأ لتنإاسنأ
ل ذاأكانألملتأاختناًقا.ألفيأا ح:ل:عنأماتألعلعأكضحلٍعأرب أا  بللأبعلرعأغللأارتلادلع.أقدأ
لعلدأهذاأل  أا جبدأا ذيأتعلا أ هأا ذيأأملأبهأبلفطسأا جنلدأا للمانأعابً:اأرب أأميأأنأللضيأ
هذاأقادةأا شعلأا لهلديأفلتلقاإلنأرنأا مطا بعأبإردامه.أألألبماأكانأملتأا معلحأا مبكالألعلدأل  أ
رن لأفلقأطبلعيأألأطلرينألذألبدلأأناهأكانتأ دلهأا :لاةأ ل لخأب لٍتأراٍيأقبيأأنأمات.ألبماأ
ألادأُكتاالأا ناجليأأنأنإهمأأنهأحتا أفيأ حظاتأا  مأا شدلدأكانألعلعألمبكأا :دلةأرب أأنألضعأ
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حلاتهأبلرٍيألطلارلع.أ

ا قلايأا عمعع تأ.أ
ا فهلتأا ذيأنتعبامهأرب أا  بللنأأيأمنأا لقتأا ذيأقضاهألعلعأرب أخشبعأا عذالأهذهنأ

الهلتأرملقأألًضانأللبماأمنأا جلدأأنأنعتعل أهذاأا فهلتأفيأهذاأا معحأا : للأ بتلكلزأرب أ
ماأ الأالحً:اأُلعَلفأبـ«كبماتألعلعأا عبععأا خللة«.أطبًعاأ لعتأا شالةأل  أ»عبعأكبمات«أبيأ
نهاأُكتاالأا ناجليأا لبععأفيأملاقعأمختبإع.ألا لاجحأأنأتعبعيأهذهأا كبماتأا عبععأ ل  أ»أقلاي«أدلا

هلأكماألبيقأ
نعأهناأرب أ عانألعلعأرب أا  بللأُتظِهلأأناهأحت أفيأأ مهأا شدلدأكانأ ا كبماتأا ُمدلا 1.أ
معتعدًّاأ نألغإلأ بمشتكلنأربلهألمعذابلهألأردائهأفيأ لختهقأ»لاأأبتاهنأاغإلأ همأ نهمأالأ

لعبملنأماذاألإعبلن«أ) لقاأ23قأ34(.ألقدأتحدَّثناأعابً:اأرنأدرلةألعلعأ تفملذهأفيأا عظعأرب أ
ا جبيأل  أأنألحبالاأأردامهمنألمنأثماأنلاهأُلظِهلأهذاأا ملقفأفيأأقع أا ظللفألأ عبها.أ
ثانًلانأا تإتألعلعأل  أأحدأا ب لنأ)لا فضيأتلجمعأا كبمعأا للنانلعأل  أ»متملاد«أألأ 2.أ
أا ذيأ لخأل  ألعلعأبأنأ »مثللأِفَتنألقفقي«(أا بذلنأكاناأم بلبلنأرب أجانبلهنألهلأا بصا
لتذكالهأحلنألأتيأفيأمبكلته.أفلداأربلهألعلعقأ»ا للمنأتكلنأمعيأفيأا إلدلس«أ) لقاأ23قأ
نأأمكنهماأا تمتُّعأبمحضلأاهللأاآللأبععادةأ 43(.أل ذاأفللأملتهمانأملتألعلعألهذاأا بصا

أبدلع.أ
ثا ثًانأا تإَتألعلعأل  أأماهألتبملذهأا حبللنأا لعليأللحنانألقايأ ماهقأ»لاأاملأةنأهلذاأ 3.أ
ابنك.«ألقايأ تبملذهقأ»هلذاأأماك«أ)للحناأ19قأ26-27(.أفكانألعلعأبكفمهأهذاألتكبامأببغعأ
ا لداأا عائبي.ألحتا أرب أا  بللنأ مألنَسألعلعأا قللأل له.ألعت:دأكثلللنأأنأللعفنأأباأ
لعلعأا ذيأتبنااهأللبااهنأكانأقدأماتنأل ذاأنلاهألطبلأمنأتبملذهأا حبللنأللحنانأبأنألعتنيأ

بمللمنأأأماه.أ
لابًعانأ» لخألعلعأقائًفقأ...أ’ل هيأل هيأ ماذاأتلكتني؟‘»أ)متا أ27قأ46(.أمعأأنأ 4.أ
ا فهلتللنأل الرلنأمعأهذهأا كبماتألماأتعنلهأح:ل:عأحميأخطالاأا عا منأفإنأثماعأأمًلاأ

حعاعهأبا لحدةأ دلاكأباالنإ ايأرنأأبلهأا عمالي.أفلرلهألاإ لاضًحاقأكانأ دىألعلعأشعلٌلألاإ
لا حململعأا تيأتمتاعأبهاأطلبعأحلاتهأضُعإا.أ

خامًعانأ لخأقائًفقأ»أناأرطشان«أ)للحناأ19قأ28(نألمعأهذاألف أأنألشللأمعكًِّناأ 5.أ
يأفيأملته.أل ذانأفإنأمنأا ملجحأأنأ أشيٍمألمكنأأنألخإافأأ مهأألألعجا  أل مأألأعمًّاأ–أأيَّ
قل هأ»أناأرطشان«أ لسأمجلادأت للحأرنأأ مأبشلينأل كناهألشللأل  أأ ٍمأللحيألتبعألدلاكهأ

النإ ا هأرنأاهلل.أ
عادًعاقأقايقأ»قدأُأكِمي«أ)للحناأ19قأ30(نأمشلًلاأبهذاأل  أحلاتهنأللبماأكانأا : دأمنأ 6.أ

هذهأا كبماتأأنأندلكأأنأخطعأا خفصأكامبًعأقدأاكتمبت.أ
لأخلًلاأ لخأناطً:اأب فةألهلدلعأ ألطإاينألاثً:اأبأبلهأا ذيأ مألُعدألشعلأبلجلدهأقللًباأمنهقأ 7.أ

»لاأأبتاهنأفيألدلكأأعتلدعأللحي«أ) لقاأ23قأ46(.أ

خامًعاقأا ح 
ا :لامع أأ.أ

أا ناجليأا لبععأكباهاأ عنأ كانتأهذهأأرظمأمأعاةأ شهلدأرظلمنأل كنا  لأكانتأتبكأهيأنهالعأا : ا
تشدِّدأرب أح:ل:عأأناهاأ مأتكنأا نهالع.أفبعدأا ملتنأبعدأب:امأجعدهأ عاراٍتأقبلبعأللمأا جمععألطلبعأ
للمأا عبتألحتا أ باحأللمأا حدنأقامأمنأا ملت.أأقامهأاهللأمنأا ملت.أثماعأكثلللنألتعثاللنأبهذاأ
ا جزمأمنأللالعأا ناجليأأكثلأمنأأيأجزٍمأآخلنألذألعت:دلنأأنهألعتحليأ ب:الئأا معا لأأنألدلكأ
عأا معجزلع.أل كْنألبدلأأنأا بدائيأا تيأل:دامهاأا بع أتتطبالأللماًناأأرظم.أ لل:بيأمثيأهذهأا : ا

م ائيأممغنع لأ.أ
ل:ليأا بع ألنألعلعأ مألُمتنأل كناهأغالأرنأا لرينأثمأرادأل  ألرلهنألتمكانأبطلل:ٍعأماأمنأ
ٍعأجلدة.أللداريأآخللنأأنأجعدهأ دحلجعأا حجلأا عظلمأرنأمدخيأا :بلنألأقنعأتفملذهأأناهأب حا
ُعِلق.أل كْنأ ماذاأ مألتماألبلازأهذاأا جعدأالحً:ا؟أفإنأكانأا تفملذأهمأمنأعلقلاأهذاأا جعدنأفبماذاأ
كانلاأمعتعدالنأ نألملتلاأملتعأا شهدامأ ماألعلفلنأأنهأكذبعأابتكللها؟ألل:ليأآخللنألنأا نعامأذهبنأ
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جميع الحقوق محفوظة. أي جزء من هذا 
المنشور قد تكون مستنسخة في أي شكل 

أو بأي وسيلة من أجل الربح، إال في 
االقتباسات وجيزة ألغراض االستعراض، 
تعليق، أو منحة دراسية، دون الحصول 

على إذن خطي من الناشر.

 :بلأآخلنأل كْنأمعأهذاألمكنأا شالةأل  أا :بلأا ذيأُدِفنألعلعأفله.ألل:ليأآخللنألنهأح بتأ
هبلععأجمارلعألعطأا تفملذ.أل كنأا لضعأا نإعيأا ذيأكانأا تفملذأفلهنألهمأفيأحا ٍعأمنأا هزلمعأ
أا ميألا لجامأا بذلنألمكنأأنأل:لداأ نأ لا ُجْبنألاالنكماشأللامأأبلاٍلأُمغب:عنأ مألكنألضًعاألبثا

أا م:امأفيألؤًى. لللاأا للا

أمعظمأا عبمامأا ذلنأالألعتطلعلنأقبليأح:ل:عأا :لامعأا جعدلعألشلللنأل  أهذهأا : عأ ل ذانأفإنا
أبل سألشللأفيأ1كللنثلسأ15  ب إتهاألضافعأأعطلللعأالح:عأزلدتأرب أا لمانأا معلحي.أل كنا
يأل  أا معلحأبعدأأقيأمنأرشللنأعنعأمنأأحداثأملتألعلعنأللشللأل  أأنأ ل  أماأتعبََّمهأحلنأتحلا
هناكأمجملرًعأتزلدأرب أا خمسأمئعأشاهدنأمعظمهمأكانلاأماألزا لنأأحلامنألمكنهاأأنأتشهدأ ح:ل:عأ
ا :لامع.أمعأأنأا :لامعأحدٌثأفلقأطبلعينأفإناهألاضحأأنأا د اعأربلهاأأقلىأمنأا د عأا تيأتُ:دامأرنأ

أحداثأطبلعلعألارتلادلعأفيأا تاللخ.أ

مغزىأا :لامعأما نعمعأ بمؤمنلس تأ.أ
أبهذاأا حدثأا لائعألا مدهش.أ لنأُكنااأمنإتحلنأالحتمايأحدلثأماأهلأفلقأطبلعينأفعبلناأأنأن:لا

ل كنأربلناأأنأنتكبامأألًضاأرنأمغزاه.ألنألمكانلعألجلدأحلاةأ ناأبعدأا ملتأتعتمدأبشكٍيأمباشلأرب أ
ح:ل:عأقلامعألعلعنأكماألعبامأا لعليأبل سأفيأ1كللنثلسأ15.أفلمكنأا :ليألنأقلامتهأكانتأباكللةأ
أ1كللنثلسأ15قأ أشعلأاهللأربلأا تاللخأا بشليأ)انظلأبشكٍيأخاصا أا مؤمنلننأ كيا ا :لامعأا عامعأ كيا
أطبلععأجعدأقلامعأا معلحأألًضاأتشللأل  أماأعتكلنأطبلععأأجعادأا :لامعأربلهأ–أفهيأ 4(.أل كنا

عتكلنأاعتملاًلاألردمأاعتملالأ جعادناأا حا لع.أ

ُلظِهلألعلعأبظهللاتهأا عدلدةأبعدأا :لامعأأناهأ مألُعدأمح لًلاأفيأمحدلدلاتأجعدهأا بشلي.أف:دأ
حأ  الألعتطلعأاجتلازأا بلالأا ُمغبا:عنأل الأقادًلاأرب أأنألظهلأللختإي.ألمعأهذانأفهلأللضا
أح:ل:ي.أفلمكنأأْنأُلبَمسنأللمكنأأنأُلشَعلأبهنأللمكنأأنألأكيأطعاًما.أهذاأ أجعدهأجعٌدأبشليا أنا

دةألا مكمَّبعأبا كاميأ)لهلأماأن:لأأرنهأفيأا جزمأا ثانيأمنأكللنثلسأ ا مزلجأمنأا بشللعأا مإدلعألا ُممجا
ا ل  أ15نأفيأاآللاتأ12-58(أهلأماأعتتا فأبهأأجعادأا :لامعأا تيأعلحظ أبهاأا مؤمنلنأفيأ
ا معت:بي.أل ذانأمعأأنأثماعأأملًلاأكثللةأالأنإهمهاأبشأنأهذاأا حدثأا نهائيألا ذلليأفيأحلاةألعلعأ
لخدمتهنأربلناأأنأنعتلفأبأنهأأبلزألأهمأحدث.أفمنأدلنأقلامعأماأكانأملتهأ لكلنأكإالًلا.ألمنأدلنأ

ملتهنأماأكانتأقلامتهأ تكلنأحدثًاأبشلًلاأح:ل:ًلاألأ لًف.أ


