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ا+تSTل 

 «U*يV ي*ةV "W Xـي&Yا»
5ـ* ا.ـذي bـAد ا.ـ"اقـa ا.ـت*ر)` ا.ـذي ^ـن 5ـنغ<&"ن فـي]؟ 5ـن Wـي<نة 
1األخـSق ?ـgI ?ـf dIـبيMة ا.ـ"جـ"د.  Wـذا Wـ" ا8ـdH ا.ـذي Kـ*غـ] األب 

 Aـ&*ر قـY *ـًج("ـذا تـتW ـ*نE ،[ـبة .ـ&l.*ت. فـب*nيlيM&'يـة ا.ـ*Tنـ o )*جـ"+ـ
 2qّا.ـذي شـ )SقMا.ـ tيـث وبـ*نـ'ش*ر ا.ـتأثAا8ـ ;yMأ قـب2 قـ;ون، بـ*.ـAبـ
 ،z8ن{&ة. و5ـنذ ذ.ـ} اHـي~ية وا.ـ&Yو.ـة �ـ*ه اA5ـ"قـف ا.ـثق*فـة وا.ـ
 oــ*5ًــ*. و? Sًة ا.ــ"جــ"د ?ــ*5ــMــبيf dIــ? gIق ?ــSــب~ت أو.ــ")ــة  األخــKأ
أ?ـق*ب ا.ـف2y وا.ـتyنيف ا.Tـ;� .ـM>I;فـة ا.ـ;)ـ*ضـية وا.ـIM<ية واYـM;فـة 
ا.ـفI&فية (وا.ـAيـlيnة)، يت~ـAد 5ـفT"م ا.ـ"اقـa وا.ـ"جـ"د بـش2q �5ايـA 5ـن 
خـSل +ـI"�ـي*ت و"تـفضيSت": .{&ـت نـ*بـMة 5ـن ا.ـMق2 و5ـن ا.ـ"اقـa �ـ<* 
، 5ـن خـSل 

ً
يـتضo X ا��ة ا8ـي*تـيnة، أي 5ـن ?ـdI ا.ـ"جـ"د، و.ـHن أخـSقـي*

 5ـن +ـI"ك يـتd بـ] ا+ـتخAام  ا.ـMق2.  «و�V ا.ـHن{&ة، ا.� 
ً
2وانـ�Sقـ*

 *Tـ"تـW� oو *TبMدت .ـشAشـ ،)SقMر ا.ـ*nر ا.ـتي*yج"م 5ـن أنـTضـت .ـ;Mتـ
 ً*nـ*ف�اض 5&ـبق، و5ـ~ت 5ـن] تـق;)ـبE ا.ـ"جـ"د dIـ? 

ً
?ـgI األخـSق، 5ـ�Mية

ق"ت] األIKية» (أنظ; Wن*، ص ٢٠). 
 o*و.ـة وا.ـن<"ذج ا.ـثقAا.ـ zب dقـض ا.ـق*ئـ*nر بـ*.ـتن*Mا�+ـ'ش Aو?ـن 
ا.ـy*?ـA، ا+ـتق; جـزء �بt 5ـن ا.ـHن{&ة ?ـgI 5ـ* يـ<Hن .ـآلخـ;)ـن أيـًض* - بـ<* 
o ذ.ـــ} اYـــنتقAيـــن - أن يـــفT<"ه أو ¡ـــب أن ي�Mف"ا بـــ]: أي األخـــSق 
األ+ـ*+ـية، وا.ـقيd األخـSقـية، تـ*ر�o z ا�ـIفية اYـض<"ن ا.ـMق*ئـAي 
.I<&ـي~ية و.ـf  dIMـبيMتT* ا.ـ"جـ"دي، أي اإل?ـSن ?ـن أن هللا Kـ*ر  إنـ&*ًنـ* 
وأن Wـــذا ا8ـــAث 5&ـــت<; o ا.ـــت*ر)ـــخ 5ـــن خـــSل واقـــa إنـــ&*( - أي 
ا.ـHن{&ة،  «ج&ـA اY&ـيX اYـI<"س» (ص ١٧٣) - اYـH"نـة 5ـن أشـخ*ص 
يـ"ثـق"ن خ�ة ا�5ـتSء ا.� يثWt* اY&ـيV o  Xـي*ة أو.ـئ} ا.ـذيـن ي�Mف"ن 
 gIــ? 

ً
بــ] و)ــ'بM"نــ].ونــ'يجة .ــذ.ــ}، ر�ــزت ا.ــMظ*ت o ا.ــHن{&ة أيــض*

اYـ;اجـa األخـSقـية o غـ*.ـب األVـي*ن: فـقA أKـبX األ+ـI"ب ا.ـذي تـd بـ] 
 أ�» 5ـن �ـ"نـT* جـذابـة o اYـق*م األول. و?ـن5Aـ* 

ً
تـقAيـd اY&ـي~ية إ.ـزا5ـ*

bــAث Wــذا يــفقA اإليــ<*ن 5ــن�ق] وقــAرتــ] ?ــgI خــIق Vــي*ة ا.ــشMب 
اY&ي¬. 


1	      راجع بنوع خاص األب جوساني في كتابه، االنسان ومصيره. في مسيرة، مارييتي ١٨٢٠، جنوا ١٩٩٩،

                    ص ٦٣ - ٧٤.
2	      راجع نفس الكتاب املذكور أعاله، صفحة ٦٧.
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 و+TـSً  اإل+ـتنn*د إ األخـSق ا.ـq*ثـ".ـيHية 5ـن أجـ2 

ً
 بـAيTـي*

ً
 .ـقA بـAا أ5ـ;ا

ا8ــف*ظ  ?ــgI نــ"ع 5ــن ا.&ــي�;ة ?ــgI ا.ــن*س. و.ــd يــHن 5ــن ا.ــض;وري 
تـقAيـd أ+ـب*ب 5ـن*+ـبة وEـ*فـية �تـبn*ع ا.ـHن{&ة. إذ Eـ*نـ"ا يـMتقAون أنـ] 
 اإلKـ;ار ?ـgI بـMض ا.ـق"ا?ـA األ+ـ*+ـية .I&ـI"ك 8ـ<2 

ً
+ـيH"ن Eـ*فـي*

ا.ــن*س ?ــgI اتــبn*?ــT*. وبTــذه ا.ــ�;)ــقة ت&ــت<; ا.ــHن{&ة o 5ــ<*ر+ــة 
وظــيفتT* �ــ<ن*رة .ــألخــSق. وfــ*.ــ<* Eــ*نــت ا.ــب{ئnة ا.ــثق*فــية 5ــتج*نــ&ة 
 o 
ْ
وEـ*نـت ا.ـHن{&ة Wـي ا.ـف*?ـ2 ا.ـ;ئ{µ فـيT*، وظـIت األخـSق ا.� ُوِ.ـAت

ا.ـ"+ـ· اY&ـي¬ Kـ*5ـAة، رغـd ا.ـضMف ا�YايـA .ـإلجـ<*ع ا.ـذي VـIyت 
?ـIي]. و.ـHن تغE tـ2 ¸ء ?ـن5Aـ* أKـبX ا.&ـي*ق ا�جـت<*?ـي أ�» تـن"ً?ـ* 
و5ـتAMًدا .ـIثق*فـ*ت. وتـ&*ر?ـت ?ـ<Iية ا.ـتآEـ2 فـجأة. وقـA أدWشº أن أرى 
5ـؤخـً;ا Kـ"ر ا.ـHن*ئـ¾ ا.� ½ـ".ـت إ 5ـ;اقـ¼ .ـيIية ودور +ـين<* و5ـS?ـب 
 ?ــن األخــSق - وإن Eــ*ن 

ً
تــl¾ وVــ<*5ــ*ت +ــب*Vــة. وا.ت<�س دفــ*?ــ*

Kـ~يً~* o 5ـب*دئـ] - .ـd ي&ـت�يa ا.ـy<"د أ5ـ*م انـ'ش*ر ?ـقIية 5ـض*دة 
* جAيAة. 

ً
+ي�;ت بش2q �5ايA وف;ضت قيً<* وVق"ق

وألنـT* .ـd ُتـقAم نـف&T* بـ�بيMة وجـ"دWـ*، �~ـAث Vـي*ة قـ*در ?ـgI تـIبيnة 
ا.ـ;غـبة ا.ـM<يقة .ـإلنـ&*ن، بـAأت اY&ـي~ية، ا.� تـd اخ�ا.ـo *T 5ـنظ"5ـة 
 *nـ;)ـنK*M5ـن 5ـ AيـAMا.ـ Aذا ُيـ".ـHـWو .

ً
أخـSقـية، o فـقAان جـ*ذبـ{تT* تـAر)ـجي*

و)ـM{ش"ن غt 5ـب*.z بـT* وبـ*�يـ<*ن. و)ـبAnو األ5ـ; �ـ<* .ـ" Eـ*ن Wـن*ك غـي*ب 
.ـأل.ـفة 5ـa 5ـ* Wـ" إنـ&*( ب&ـبب +ـؤال بـ;يء Vـ"ل «5ـ* ا.ـذي يـ<Hن] ½ـ;)ـ} 
3وWــز أ?ــ<*ق اإلنــ&*ن o نــT*يــة اYــ�*ف»:  فÀ&ــبب إWــ<*ل ا8ــ*جــ*ت 

ا.ـM<يقة .ـإلنـ&*ن - .ـI~ق واÂـ<*ل وا.ـAMا.ـة وا.ـ&M*دة - بـAت ا.ـHن{&ة 
أ�»  بAًMا ?ن ا8ي*ة وبAا اإلي<*ن �Ãء غt 5فT"م o ا.نT*ية. 

 �ـيف وKـIن* إ Wـذا ا8ـA؟ يـقAم .ـن* األب جـ"+ـ*( إجـ*بـة ?ـW gIـذا 
. فـT" يـؤ�ـA أن ا.ـI>Mية تـبAnأ «بـAون 

ً
ا.ـ&ؤال تنV tـ*ضـ;نـ* و5ـ*ضـينn* أيـض*

5ــVSــظة 5ــن أVــA»، بــ «فــÄM5 2y ا8ــي*ة ?ــن ا��ة ا�نــ&*نــيnة». 
وبـ*.ـت*% نـتy"ر هللا 5ـنفSًy ?ـن Wـذه ا��ة و� يـؤثـ; V oـي*ة ا�نـ&*ن. 
«أي أن ÄM5 ا8ـي*ة .ـd يـAM .ـ] أي ?ـSقـة أو ?ـSقـة يـMyب ½ـAيـWAـ* 
بI~ـظة ا.ـ"جـ"د ا.� ي&ـt فـيT* ا�نـ&*ن». .ـHن يـت"قـف Wـذا - وWـن* Åـ�" 
 dتـ A2 5ـن قـب2: «فـقMث بـ*.ـفAـV ء¸ gIة - ?ـtاألب جـ"+ـ*( خـ�"ة �ب
تـ"ضـيX جـ"Wـ; ا.ـقضية o ا.ـy;اع ا.ـذي يـت�"ر Vـ"ل fـ;)ـقة فـdT ا.ـSMقـة 
بz ا.ـMق2 وا��ة ا�نـ&*نـيnة» (ص  ٧٣-٧٤). فـفي أKـ2 ذ.ـ} ا.ـ�Sق 
 يـتIMق 

ً
وo ذ.ـ} ا�نـفy*ل بz هللا وا��ة ا�نـ&*نـيnة، ÇـA اخ�اً�  5ـM;فـي*

ب�;)قة تy"رن* .SMIقة بz ا.Mق2 وا��ة ا�ن&*نيnة. 

3	      أنظر البابا بندكتوس السادس عشر، االرشاد الرسولي ما بعد السينودس عن أسرار املحبة، ٢. 
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 5ــ*ذا يºM األب جــ"+ــ*( بــ*��ة ا�نــ&*نــيnة؟ «يºM أن ا��ة Wــي 
�ـIي ا.ـ"اقـo a و?ـي اإلنـ&*ن و o نـظ;ه. وبـ*.ـت*%، فـإن ا.ـ"اقـW aـ" ¸ء 
يـy*دفـ] ا�نـ&*ن، فـV "Tـقيقة، وا.ـMقW 2ـ" ذ.ـ} اY&ـت"ى 5ـن ا�ـIيقة 
 بـذاتـ]». .ـذ.ـ}، 5ـن خـSل ا��ة، يـHشف .ـن* 

ً
ا.ـذي يـyبX فـي] وا?ـي*

?ــ�ي .ــن*، و.ــ{¾ 5ــن 
ُ
ا.ــ"اقــa ?ــن ذاتــ]، و)ــHشف ?ــن نــف&] �Ãء أ

إنـتn*جـن*، و)شـt إ ¸ء آخـ; بـ*?ـتبn*ره أKـI] ا.ـنÉ*T. وا.ـMقW 2ـ" ا.ـنظ;ة 
اYـتف;+ـة ا.� bـAث .ـW *Tـذا ا.ـ"Ê، وWـ" 5&ـت"ى ا.ـ"اقـa ا.ـذي يـyبX فـي] 
ا.ـ"اقـa 5ـAرEًـ* .ـذاتـ] بـ*?ـتبn*ره نـ*بـa 5ـن ¸ء آخـ;. و)ـVSـظ األب جـ"+ـ*( 
قـ*ئـSً: «إن جـ*ن جـ")ـت"ن، ا.ـذي يـؤ�ـA ضـيقن* ا.ـذي � يTـAأ، أ?ـ�*نـ* ا.ـ;اVـة 
o جـIMن* نـشM; بـy~ة 5ـ"قـفن* Vـ"ل ا.ـIyة بz ا.ـMق2 وا8ـي*ة ?ـن5Aـ* قـ*ل 
أن  «’ اYـMق"ل‘ Wـ" إخـض*ع ا.ـMقI. 2خ�ة ا�نـ&*نـيnة» (ص ٧٥). .ـ<*ذا 
 5ـMق"ً�؟ ألنـ] إذا Eـ*نـت ا��ة Wـي شـف*فـية 

ً
يMت� فـ2M اإلخـض*ع Wـذا أ5ـ;ا

 .*T. ن آداة"H(ا.شف*فية و {I5ة تAخ o "W 2قM.فإن ا ،aا."اق
وبـAM ا.ـ"Kـ"ل إ Wـذه ا.ـنق�ة، � تثt دWشـتنn* ا.ـفق;ة ا�ضـ*فـية .ـألب 
جـ"+ـ*(. «.ـAIفـ*ع ?ـن هللا V oـقيقت] و.ـAIفـ*ع ?ـن Vـ*جـة اإلنـ&*ن .ـتy"ر 
ا8ـي*ة ?ـgI أنـT* 5ـHI]، وبـ*.ـت*% E oـ2 ¸ء يـ&gM إ إرضـ*ء Wـذا ا�ـ*.ـق 
األ?ــgI و5ــAبــ; Eــ2 5ــ* Wــ" 5ــ"جــ"د، يــ�Iب األنــ&*ن أوً� وقــبE 2ــ2 ¸ء 
ا�+ـتM*دة ا.ـ"ديـة .ـIq<ة ’’?ـق2‘‘» (ص٧٦). فـإذا تـo ، d ا.ـ"اقـa، «إ+ـ*ءة 
ا+ـتخAام ا.ـMق2»،  وإذا تـd تـy"ره �ـ «5ـقي*س» .ـI"اقـa، فـإن 5ـM;فـة 

اإلن&*ن ا.I5*qة و5غ*5;ت] ا.Àش;)ة بأ�<TI* تH"ن 5نق"Kة. 
 إ ا.ـMق2 

ً
«وإذا ½ـ"ل ا.ـMق2 إ ’’ 5ـقي*س‘‘  .ـI"اقـa - وWـذا يشـt  دائـ<*

* [...] - فـTن*ك ثـSثـة اخ�ا�ت خـ�tة 5ـ~ت<Iة 
ً
بـ*?ـتبn*ره تـy"ًرا 5&ـبق

 Î*>ق بـ*.ـIMتـت � *T(ص ٧٦). إنـ "*nـي*تـنV ـي*ت�"Iـ+ aجـ<ي gIتـؤثـ; ?ـ
 .
ً
*M5 *WاÏ. .%*8ف~&ب، ب2 ب<"قفن* ا

 � أ) «ا�خ�ال األول - أنـــ* أKـــف نـــشأة +ـــI"�ـــن* Ðـــ*نـــبn] ا.ـــAرا
واYـتنn*قـض -: اYـذWـب ا.ـفH;ي بـAً� 5ـن ا8ـAث ا.ـ"اقـMي». 5ـ*ذا يW ºMـذا 
ا.ـبAيـ2؟ يـ<Hن .ـإلنـ&*ن ا.ـت"اKـ2 5ـa ا.ـ"اقـa بـ<ب*درة bـ;�ـT* 5ـ* bـAث، 
وبـ<* يـAر�ـ] o ذاتـ] ب&ـبب اYـ;دود ا.ـذي يثtه ا8ـAث، أو بـ<ب*درة ½ـجب 
أو تـ&gM إ �ـنب 5ـ* bـAث بـإfـ*?ـة ¸ء «� يـlبa 5ـن fـ;)ـقت] ا�ـ*Kـة 
o ا.ــتM*5ــ2 5ــa األشــي*ء ا.� يــIتقيT* أو يــy*دفــT* بــ2 يــlبa 5ــن أفــq*ر 
5&ـبقة». ?ـنAئـذ تـyبX نـق�ة ا.ـبAايـة «انـ�ب*ً?ـ* وتـقييً<* 5ـMينn*ً .ـألشـي*ء  
و5ـ"قـًف* 5ـMيًنn* يتخـذه اYـ;ء ’’قـب2‘‘ 5ـ"اجـTة األشـي*ء وفـ"ق Eـ2 ¸ء قـب2 
ا8ـdH ?ـIيT*». .نف�ض، �ـ<* يـ"ضـX .ـن* األب جـ"+ـ*( بـ<ث*ل، أن Wـن*ك 
Eـ*رثـة o 5نجـd أو  o ا.ـ&H} ا8ـAيـAيـة: فـ<"اجـTة Wـذه األVـAاث ا.� 
ت&ـتA?ـي تـAخـ2 اإلنـ&*ن +ـ"ف تـ&gM إذن «o أ�  ُتـ".ـA 5ـن ا.ـAyى 
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اإلنـ&*( و5ـ<* يـشM; بـ] اإلنـ&*ن Eـإنـ&*ن أ5ـ*م Wـذه األVـAاث». يـبAnو 
 o [إدخـ*.ـ dتـ ،*

ً
األ5ـ; �ـ<* .ـ" أن خـ�*ًبـ* +ـ<Mن*ه بـ*.ـف2M، أو تـy"ًرا 5&ـبق

VــH<] ?ــgI األشــي*ء: «إنــنn* نــن�Iق 5ــن فــH;ة 5&ــبقة، Ñــيث تــ�Mي 
Kـ~يفة اÂـ<T"ر)z أو ا.Iي�ا.يz نـغ<ة 5ـMينnة و?ـgI ا.ـHM¾ 5ـن ذ.ـ}، 
+ـتق"م Kـ~يفة ا8ـزب ا8ـ*�ـd بـ*.ـTج"م ?ـgI  جـ;)ـAة أخـ;ى». واآلن، 
¡ـب تـ�"ـ); ا.ـتy"ر اY&ـبق، أي نـق�ة ا�نـ�Sق ا.� يـبAnأ 5ـنT* ا�نـ&*ن، 
إذا أراد أن يـAخـ2 ا.ـت*ر)ـخ و)ـA>y أ5ـ*م اخـتبn*ر ا.ـز5ـن، «.ـ{شق fـ;)ـق] 
. إذ أن تـ�"ره 

ً
و+ـ· أفـq*ر ا.ـن*س وأVـq*م اYـجت<a ?ـIي] أن يـH"ن 5ـت�"را

Wـ" 5ـن�ق ا�ـ�*ب ا.ـذي يـت~"ل إ 5ـذWـب فـH;ي. إن 5ـن�ق ا�ـ�*ب 
ا.ـذي يـبAnأ 5ـن تـy"ر 5&ـبق و)ـ;)ـA أن يـA?ـ<] و)ـف;ضـ] ُي&Ó 5ـذWـب 

فH;ي» (ص ٧٧-٧٨). 
 وWـذا Wـ" ا.ـy;اع ا.ـذي Åـ"ضـ] Eـ2 5ـن* Eـ2 يـ"م، بـ"?ـي أ�� أو أقـ2. �ـ<* 
يMــ{ش اY&ي¬، 5ثــ2 أي شخــ¼ آخ;ــ، W oذــا ا.&يــ*ق ا.تــ*ر)`ــ، و� 
 *nاع: «فــ~ي*تــن;yيــ2، أي 5ــن  ذ.ــ} ا.ــAــ;وب 5ــن ذ.ــ} ا.ــبT.ن] اH>يــ
اY&ـي~ية، وإيـ<*نـنn* وأخـSقـن* اYـI<"+ـة، و5ـنT*ج Vـي*تـنn* ½ـAده اYـذاWـب 
 *TوثـAـV ـة ا8ـ*.ـية أو ا8ـق*ئـق أو +ـي*دة وجـ"دنـ*، أو األشـي*ء وقـت(;Hا.ـف
 aة و5ـnينMبـ�;)ـقة 5ـ *TMواألشـي*ء ا.� نـتف*?ـ2 5ـ ،*Tدفـ*yواألشـي*ء ا.� نـ
ا8ــق*ئــق:  EــأVــAاث «(ص ٧٨-٧٩). فــ<ثSً ?ــن5Aــ* ُيــ".ــA ا.ــ�ف2: إنــ] 
يــف;ض نــف&] ?ــgI اÂــ<يa بــق"ة نــف¾ Vــض"ره األ?ــزل؛ فــT" .ــd يــHن 

 .AيA~ث ب*.تAV [5"ج"د. إن "W 5"ج"د 5ن قب2 واآلن
 و.ـHن �ـيف يـ<Hن أن نـM{ش بـ�;)ـقة 5&ـتق;ة  و�ـت�aI 5ـت"اKـ2، 
 Aــ* «ب&ــي*دة [...] األشــي*ء ?ــنWAيــAــ½ dيــت aا.ــ"اقــ aة 5ــIــ*5ــE قــةSــ?
VـAوثـT*»؟ �ـ<* يـق"ل األب جـ"+ـ*(: «Wـن*ك أVـAاث ?ـظي<ة وأVـAاث 
Kغtة جـAًا o 5ـMن*Wـ*». و�V «نـM{ش ا.ـ"اقـa بـش2q 5ـHثف»، ¡ـب أن 
يــIyن* VــAث ?ــظيd، أKــV 2ــ*ضــ;، «Wــ" اYــبAأ األ+ــ*Ø .ــ2q خ�ة 
 .Iخ�ة اإلنــ&*نــيnة. 

ً
إنــ&*نــيnة». إذ � يــ<Hن .ــ<*Î أن يــH"ن 5ــؤ+ــ&*

و�ـIMن* Wـذه اYـVSـظة نـAرك ا.ـبAM ا8ـ*+ـo d فـT<ن* .ـ�بيMة اY&ـي~ية 
وا.� يـ<Hن اخ�ا.ـT* بـ*+ـت<;ار إ 5ـذWـب فـH;ي (أيـAيـ".ـ"جـية)، أي إ 
نـقيضT* تـ<*5ًـ*. «فـ*Y&ـي~ية Wـي VـAث وبـ*.ـت*% Wـي Vـ*ضـ;ة وVـ*ضـ;ة 
 aـي~ية 5ـ&Yـيث � تـت�*بـق ا.ـذا�ـ;ة اV ـ*ضـ;ة �ـذا�ـ;ة؛V *Tأنـ *TتÙ5اآلن، و
ا.ـتذ�ـ;، فTـي o ا.ـ"اقـa .{&ـت ذ�ـ;ى، بـW 2ـي تـH;ار .ـI~ض"ر ذاتـ]». فـق· 
إذا Eـ*نـت اY&ـي~ية VـAًثـ* وتـd ا�?�اف بـT* واتـبn*?ـT* ?ـW gIـذا ا.ـن~"، 
 tتغي *TنH>ش و)ـ}Mـبة .ـإلنـ&*ن ا.ـذي يـ&l.*ـ*+ـ<ة بـV ن"Hن أن تـH>يـ
ا.ـ�;)ـقة ا.� يـتd بـT* ا.ـتM*5ـ2 5ـE aـ2 ¸ء. «إن ا�?�اف بTـذا ا8ـAث 
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 أليـAيـ".ـ"جـية (YـذWـب 

ً
Wـ" فـق· ا.ـذي يـ<نa ا�نـ&*ن 5ـن أن يـH"ن خـ*د5ـ*

فH;ي)» (ص ٧٨-٧٩).   
 ب) وبـW AMـذا اإليـض*ح األول، bـAد .ـن* األب جـ"+ـ*( ا�خ�ال ا.ـث*( 
ا.ــذي يــؤثــ; ?ــgI +ــI"�ــن*. «إذا ا+ــ'&dI اإلنــ&*ن .ــI<ذاWــب ا.ــفH;)ــة 
 zل ب*yث [...] انــفAــb ،ةMية ا.ــش*ئــIقMة  وا.ــن*جــ<ة ?ــن ا.ــAا.ــ&*ئــ
ا.ـ5SMـة واYظTـ;؛  و)ـlتج ?ـن] اخ�ال ا.ـ5SMـة إ 5ظTـ;. فـIq<* زاد إدرا�ـن* 
 o *Tاخ�ا.ــ d5ــة تــSــ*رثــة ?ــEن* .ــقذارة و>Tزاد فــ *>IــE 5ــةSMــية ا.ــW*>ــ.

5ظT;» (ص ٨٠). 
 .ـHن 5ـ* Wـي ا.ـ5SMـة؟ يـق"ل .ـن* األب جـ"+ـ*( أن ا.ـ5SMـة Wـي «ا��ة 
بــM*5ــV 2ــ*ضــ; o ا.ــ"اقــb aيºI إ ¸ء آخــ;. وا.ــ5SMــة Wــي واقــa قــ*بــ2 
 aدنـ* إ واقـ*nـ* بـإقـتيW*نMشف ?ـن 5ـHتـ *Tآخـ;؛ إنـ aـ" واقـW ن*هMر و5ـ*nخـتبSـ.
آخـ;». وWـن* 5ـ;ة أخـ;ى، يـH"ن ا�+ـتخAام اYـSئـd .ـMIق2 ?ـgI اYـ~}: «إذ أن 
ا+ـتخSص خ�ة ا.ـ5SMـة o جـ*نـبT* ا.ـذي نـAر�ـ] بـش2q فـ"ري أو اYظTـ;» 
Wـ"  أ5ـ; غt 5ـMق"ل، ألن ذ.ـ} اYظTـ;  «� �Åن* بـq*5ـ2 ا��ة ا.� .ـAيـنn* ?ـن 
األشـي*ء». و5ـa ذ.ـ}، فTـذه غـ"ايـة ن&ـ'&dI .ـT* بـ&T".ـة، تـق;)ـًبn* بـAون أن 
 aواقـ a5ـ* 5ـ AـV ء نـف&] إÃ.2 اMيـف zM5 Êإذ أن 5ـ"قـف رو» :*Tر�ـAنـ
ا.ــM*.ــd وا.ــ"جــ"د (ا.ــظ;وف وا.ــSMقــة 5ــa األشــي*ء وبــنn*ء أ+ــ;ة وتــ;بــيnة 
 gIرة ا�نـ&*ن ?ـAن] يـ"قـف قـHـأة ا.ـض;بـة، .ـfء ...): إنـ] يت~ـ<2 و*nاألبـن
 Sذ.}ــ ب gــI?  ش;ــيÀ.ــء ا*Eث ا.ذــb ا.ذــي ÄMYا.بــ~ث ?نــ ا o ا�"ض
شـ} بـنn*ًء ?ـV gIـقيقة ?ـSقـتنn* بـ*.ـ"اقـa». و?ـن5Aـ* يـتd ا8ـA 5ـن قـAرة ا.ـذEـ*ء 
?ـgI ا�ـ"ض o ا.ـب~ث ?ـن اW ،ÄMYـن*ك، ?ـV gIـA تMبt فـينHيHI;اوت، 
4«ا+ـتبM*د»  اYـ;É، «وإفـ;اغ 5ـ* نـ;اه ونـI<&] ونـAر�ـ]» بـ*.ـتأ�ـيA ?ـgI  «أن  

5ـ* bـAث  ’’bـAث ألنـ] bـAث‘‘، وبـ*.ـت*% بـتجنب ا.ـتأثt وا8ـ*جـة إ ا.ـنظ; 
إ ا8*ض; [...] S? oقت] ب*.ش<".ية» (ص ٨٠-٨١). 

 و?ـgI ا.ـHM¾ 5ـن ذ.ـ}، يـؤ�ـA األب جـ"+ـ*( بشـAة أن «فـH;ة ا.ـ5SMـة 
[...] �ـÄM5 2M األشـي*ء يـAخـ2 ا8ـي*ة بـ�;)ـقة ?ـ<Iية» وتـق"د ا.ـMق2 إ 
ا.ـM<ق ا.ـنÉ*T .ـI"اقـa. وWـن* يـقAم األب جـ"+ـ*( تMبtًا شـج*ً?ـ* .ـIغ*يـة: 
«ا.&ـ; (أي هللا) وا.ـ5SMـة (أي ا.ـ"اقـa ا.ـÎ;M بـقAر 5ـ* يشـt دائـً<* إ 
 tـ" نـف&]، يشـW ن"Hا، 5ـن أجـ2 أن يـAًجـ tغy.ء آخـ; ؛ ف~� ا8جـ; ا¸
إ 5ـAyر ا.ـ"جـ"د)، [ ...] فب<ÄM 5ـ*، يـIتقي*ن». 5ـ* ا.ـذي يـMنيn] بTـذا؟ 
«أن ا.&ـ; Wـ" ?ـ<ق ا.ـ5SMـة، فـ*.ـ5SMـة تـAل ?ـgI وجـ"د ا.&ـ; ا.ـM<يق، أي 
?ـgI هللا ا�ـ*.ـق وا.ـف*دي، هللا اآلب. وتشـt ا.ـ5SMـة أل?ـيlنn* إ Vـض"ر 
 *nنlـذا ا8ـض"ر أل?ـيTب t2 ¸ء، إذ يشـqيق .ـ>Mـ*ئـن آخـ;، أي إ ا.&ـ; ا.ـE


4	       أالن فينكيلكراوت، االنسانية الضائعة. تحليل للقرن العشرين، ليبيرالي، روما ١٩٩٧، ص ٨٨؛ هانا

                    أريند، أصول النظام الشمولي، منشورات الكومونيتاه، ميالنو ١٩٩٦، صفحات ٦٤٥، ٦٤٩. 
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وآذانـنn* وأيـAيـنn*». وWـذا يºM: «أن ا.&ـ; ¡ـ2M 5ـن ذاتـ] خ�ة  5ـن خـSل 

ا.5SMة» (ص ٨١-٨٢). 
 فـ*.ـتM;ف ?ـgI األشـي*ء �ـ5SMـ*ت .I&ـ;، وإدراك قـي<ة Eـ2 ¸ء bـي2 
إ اآلخــ;  (هللا)، Wــ" 5ــن fــبيMة ا.ــMق2. بــ{ن<* يــقAم اYــذWــب ا.ــفH;ي 
 [M>&ـ; فـق· و5ـ* نـ;اه و5ـ* نـW*ـ" ظـW *ر  5ـ*nا?ـتب gIـ? Aتأ�ـيIة .ـ?Ý� [&نـف
 o �V ظــ2 

ً
ونــI<&] أنــ] ¸ء 5ــI<"س: و)ــظW 2ــذا Wــ" اYــ"قــف قــ*ئــ<*

ا�نTي*ر اAYوي .I<ذاWب ا.فH;)ة ا.�Hى .Iق;ن ا.Mش;)ن. 
 ج) وWـن* يظTـ; ا�خ�ال ا.ـث*.ـث: «إن إ.ـغ*ء قـي<ة ا.ـ5SMـة يºM 5ـن 
 dIـفة». فـf*ـ? o بIة أخـ;ى �ـن'يجة اخ�ال ا.ـقTة �&ـبب و5ـن جـTجـ
يـAM ا.ـقIب Wـ" اY~ـ;ك ا.ـنÉ*T، وا.ـAافـa ا.ـM<يق .ـIف2M ا�نـ&*(، و5ـMي*ر 
VــdH ا.ــMق2 و5ــq*ن ا.ــWAــشة وا.ــ�*قــة ا.ــf*Mــفية ا.� تــش2q ن&ــيج 
 Xبyـفة. «وتـf*Mنـ] ا.ـ*qـ2 5ـV A؛ فـقaا.ـ"اقـ aية 5ـIـKفـية األ;MـYقـة اSMا.ـ
5ـ&ؤو.ـي'نn* ?ـبًثn* ?ـgI وجـ] ا.ت~ـAيـA بـ*+ـ'&5Sـن* �+ـتخAام ا.ـf*Mـفة 
بـ*?ـتبn*رWـ* Wـي ا.&ـيA ?ـgI ا.ـقIب»، وا.ـHM¾ 5ـن ذ.ـ} Wـ" «ا.ـM*5ـ2 
األ+ــ*Ø .ــIشخyية ا�نــ&*نــيnة؛ و.{&ــت ا.ــf*Mــفة، ألنــ] إذا أخــذنــ* 
اYـش*?ـ; فـق· فـإنـT* تـM<2 بـ<ث*بـة رد فـV 2Mـي"ا( V oـقيقة األ5ـ;» (ص 
٨٤-٨٥). و�ـتب تشـÙاري بـ*فÙي: «.ـd أفـdT بـAM 5ـ* Wـي 5ـأ+ـ*ة ا.ـ"جـ"د 
 gIب ?ـIا�نـ&*ن ا.ـتغ gIغ*يـة: ¡ـب ?ـIـ. Xذ.ـ} فـإن األ5ـ; واضـ aو5ـ .[...]
 o ـزاجـية غـ*يـ*تYر ا8ـ*�ت ا*nا(، وا.ـت"قـف ?ـن ا?ـتب"Tم ا.ـشS&'ا�+ـ

  .«*Tذات AV5

 بـ*.l&ـبة .ـألب جـ"+ـ*(، «يشـt ا.ـقIب إ وVـAة ا.ـf*Mـفة وا.ـMق2. 
فـT" يـن�"ي ?ـgI 5ـفT"م 5ـفت"ح .ـMIق2، أي ?ـق2 وفـق Eـ*5ـ2 اتـ&*ع نـ�*ق 
إ5ــq*نــ*تــ]: إذ � يــ<Hن .ــMIق2 أن يــM<2 بــAون 5ــ* ي&Ó بــ*.ــf*Mــفة. إنــ] 
ا.ــقIب - �ــMق2 و?ــ*fــفة - Wــذا Wــ" ا.شــ;ط .ــIت~قق ا.&ــIيd .ــMIق2. 
وا.شـ;ط �ـي يـH"ن ا.ـMق2 ?ـقW Sًـ" أن تـغIف] ا.ـf*Mـفة وبـ*.ـت*% ½ـ;ك 
ا�نــ&*ن EــI]. ا.ــMق2 واYــش*?ــ;، وا.ــMق2 وا.ــf*Mــفة: Wــذا Wــ" قــIب 
اإلنـ&*ن» (ص ٨٥). يـ* .ـT* 5ـن نـظ;ة شـ*5ـIة Âـ<يa ?ـ"ا5ـ2 اإلنـ&*ن ا.� 
 ºـ2 5ـ;ة أقـ;أه، ألنE o ـشWAأنـ ºاألب جـ"+ـ*( بـ*+ـت<;ار! إن *Tـن* بـ. AـTيش
دائـً<* 5ـ* أ.ـتقي بـذEـ*ًء وفـdT .ـI"اقـa � يـت"قـف ?ـنA ا.&ـ�X، بـ2 يـتغIغ2 إ 
 dـ.*Mقـة ا.ـذات بـ*.ـS5ـي*ت ?ـ*nديـن *T5ـن*+ـبة � ¡ـ*بـ] فـي Aاأل?ـ<*ق. و� تـ"جـ

ا.ذي ت"جA في]. 
 �ـيف ßـ;ج  5ـن Wـذه ا�خ�ا�ت؟ Wـ2 ب<جـ;د 5ـن*قشـتT*؟ أم بـ*�جـتT*د 
.تغيW tـذا ا��ـ*ه ا.ـفH;ي؟ � - Eـ*نـت إجـ*بـة األب جـ"+ـ*( ا.� تـMيAنـ* إ 
5&ــت"ى ا��ة ا�نــ&*نــيnة ا.� Wــي o 5ــتنn*ول اÂــ<يa - إنــT* 5ــ&أ.ــة 

5	      تشيزاري بافيزي، حرفة العيش، يوميات ١٩٣٥ - ١٩٥٠. باملفكرة السرية، بور، ميالنو ٢٠٢١، ص ٦٦. 
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ا�.ـتق*ء بـإنـ&*نـيnة غt قـ*بـIة .ـSخ�ال وÑـض"ر bـ;ر األنـ* 5ـن ا.ـقف¼ ا.ـذي 
بـlتV [nـ"ل نـف&T*، وا.ـذي يH&ـ; 5ـقي*س اYظTـ; وbـ;ر نـف&] 5ـن قـ*نـ"ن رد 
 tبMم 5ـ;ة أخـ;ى ا.تAثف»، �ـي ن&ـتخH2 5ـqبـش aش ا.ـ"اقـ}M2 و «يـMا.ـف

 .ºيA.ش; 5ن �ت*ب ا8¾ ا*M.2 اyا.ف o 6ا."ارد

 وWــن* ت�ز fــبيMة اY&ــي~ية، �ــ<* اتــض~ت o ا.ــبAايــة: «.ــقE Aــ*ن 
 بــS إ5ــq*نــيn*ت ا+ــتàنn*ئــيnة 

ً
 5ــث2 بــ*á ا.Àشــ;، وEــ*ن إنــ&*نــ*

ً
يــ&"ع إنــ&*نــ*

 dن ذ.ـ} ا�نـ&*ن قـ*ل ?ـن نـف&] أشـي*ء .ـHـف اإلنـ&*ن؛ .ـ(;Mـبة .ـت&l.*بـ
يـقTI* اآلخـ;ون و½ـAث وتـy;ف بـ�;)ـقة 5ـختIفة ?ـن اÂـ<يa. فـT" ?ـ5Sـة 
Eـ2 ?ـ5Sـ*ت.  إذ ب<جـ;د 5ـM;فـة Vـقيقت] شـM; بـ] أو.ـئ} ا.ـذيـن نـظ;وا إ.ـي] 
وتـM*5ـI"ا 5ـM] وKـ5AـdT اد?ـ*ئـ] بـ*?ـتبn*ره ?ـ5Sـة ?ـgI آخـ;، تشـt إ آخـ;. 
�ـ<* Wـ" واضـo X إÇـي2 يـ"Vـن*، .ـd يـتy"ر يـ&"ع اÇـذابـ] .ـآلخـ;)ـن ?ـgI أنـ] 
5ــ;جــMية نــT*ئــيnة إ ذاتــ]، بــ2 إ اآلب: وإ ذاتــ] �V يــ<Hن أن يــق"د 
اآلخــ;)ــن إ اآلب، �ــ<M;فــة وfــ*?ــة» (ص ٩٦). فــ*ÄMY ا.ــنÉ*T ا.ــذي 
تشــt إ.ــي] EــV 2ــقيقة (وEــ2 ?ــ5Sــة) Kــ*ر إنــ&*ًنــ*، «?ــ5Sــة Eــ2 
ا.ــ5SMــ*ت»؛ إنــ&*ن  Eــ*ن ي&ــo  t ا.ــ�;ق وEــ*ن يــ<Hن ألي أVــA تــنn*ول 
ا.ـ�M*م 5ـM] وا.ت~ـAث إ.ـي] واتـبn*?ـ]: Wـذا Wـ" ا8ـAث اY&ـي¬، 5ـض<"ن 

اإل?Sن اY"ج] إ قIب اإلن&*ن. 
 وWــن* ÇــK Aــف~*ت W oــذا ا.ــHت*ب يــA?ــ"نــ* فــيT* األب جــ"+ــ*( إ 
ا.ـت<*ثـ2 5ـa بـAايـة إيـ<*ن اY&ـي~يz األوائـ2 ا.ـذيـن ا.ـتق"ا بTـذا ا.ـ;جـ2 
 Xـ<* يـتض� ،Xـي&Y*ف تـ<*5ًـ* ?ـن اآلخـ;)ـن: «إن اإليـ<*ن بـIـختYا.ـش*ب ا
 ً*nئـي*nنàإ+ـت 

ً
5ـن بـAايـة ا8ـAث اY&ـي¬، Wـ" 5ـM;فـة Vـض"ر بـ*?ـتبn*ره أ5ـ;ا

وVــAث يثt دWشــتنn*، وبــ*.ــت*%، إتــبn*ع 5ــ* يــق".ــ] ?ــن ذاتــ]. إنــ] VــAث 
Vــقيقي: فــV "TــAث Vــقيقي جــ2M ا.ــظT"ر اY&ــي¬ o ا.ــM*.ــd 5ــ<Hًن*. 
واآلن، ^ـن � نـ;)ـA شـيئn*ً آخـ;  +ـ"ى أن نـM;ف ونـM{ش 5ـ* VـAث»  (ص 

 .(٩٧
 o ــض"ر هللاÑ وا�?�اف ،É*nنàــض"ر ا+ــتÑ ــ" ا�?�افW فــ*إليــ<*ن 
واقـa إنـ&*( zM5. .ـذ.ـ} Wـ" «فـ2M يـن�Iق 5ـن ا.ـMق2، […]، وا.ـMق2 
بـقAر 5ـ* يـؤ�ـA أن ا.&ـ; Wـ" واقـa قـ*ئـd، وبـAونـ] � يـ<Hن .ـإلنـ&*ن أن يـنظ; 
بـش2q 5ـMق"ل إ ا.ـ"اقـa. وبـMب*رة أخـ;ى، إن نـق�ة ا.ـبAايـة .ـإليـ<*ن Wـ" 

ا.Mق2 �"?ي ب*."اقa، أي ا8¾ ا.Aيº .إلن&*ن «(ص ٩٧). 
 فـ*إليـ<*ن .ـ{¾ ?ـ*fـفة، «و.ـ{¾ شـM"ًرا 5تغtًا bـAد وجـ"د هللا �ـ<* 
يــش*ء و)ــM{ش ا.ــتAيــن �ــ<* bــI" .ــ]. إنــ] VــdH يــؤ�ــA ?ــgI واقــa، ا.&ــ; 
ا8ـ*ضـ;». و)ـyف األب جـ"+ـ*( fـبيMة اإليـ<*ن بـIq<*ت فـ;)ـAة: «إن 
اإليـ<*ن Wـ" فـ2M ?ـقS(، ألنـ] ـيزدWـ; ?ـنA ا8ـA األقâ .ـAيـنn*5ـية ا.ـMق2 

6	      األب لويجي جوساني، الحس الديني، ريتسولي، ميالنو ٢٠١٠، ص ١٥٠.
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�ـزWـ;ة نـM<ة يـ'بTM* اإلنـ&*ن Ñـ;)ـتn]». و.ـHن �ـيف تـ'بV aـ;)ـ'نW *nـذه 
ا.ـزWـ;ة «ا.غt 5ـفT"5ـة EـأKـ2 و�ـ�بيMة»؟ بـ*تـبn*?ـن* «بـf*&Àـة .ـ<* يـAر�ـ] 
ا.ــMقã� 2 ا+ــتàنÉ*n بــتI} ا.ــف"ر)ــة ا.ــيقيlيnة، �ــ<* bــAث 5ــa ا.ــA.ــي2 
 o 2خـAذا �ـ<* تـHـW ،aا5ـ2 و8ـظ*ت ا.ـ"اقـ"Mـ. t5AتIا.ـق*بـ2 .ـ tا.ـث*بـت وغ

أفق ا.شخ¼ ذات]» (ص ٩٨). 
 Xـي&Yث اAـذا: ف~ـW )*رنـ* اق�اح األب جـ"+ـ*nا?ـتب o aأن نـض *nينIـ? 
Wـ" ¸ء ا+ـتàنÉ*n وخـ*رق، «.ـHن �V نـفo [>T اخـتSفـ]، ?ـgI ا.ـMق2  أن 
يـقب2 بـf*&Àـة وبـف"ر)ـة يـقيlيnة و)�Mف بـ<* bـAث وبـ<* VـAث بـنف¾ 
 ،*nنـف&] 8ـ;)ـ'ن Xـي&Yم اAو)ـق .«aاقـ"Iـ2 د.ـي2 .ـE ة أ5ـ*مnيlا.ـف"ر)ـة ا.ـيقي
و� يـف;ض نـف&] ?ـIيT*. وWـذا 5ـ* VـAث o ا.ـبAايـة: «أوً� وقـبE 2ـ2 ¸ء، 
وقــب2 ا8ــdH ا.ــذي يــ�Mي] يــ"Vــن* و بــ�;س ?ــن ذ.ــ} اإلنــ&*ن وقــب2 
اتـبn*?ـdT .ـ]، Eـ*نـت Wـن*ك Wـذه ا.ـf*&Àـة وWـذا ا.ـقIب ا.À&ـي·، وWـذه 
 gIـنفت~ة ?ـYـي�ة ا&À.ـذه ا.ـ;غـبة اWـذا ا.ـت"تـ;، وWـي�ة، و&À.ي"ن اMا.ـ
 aبـ] بـ"ضـ"ح، أي وجـ] ا.ـ"اقـ gة إدراك 5ـ* ا.ـتقnنـي*qإ5ـ o ـيW �.ا.ـقب"ل، وا
ا.ــذي  Kــ*دفــ]»(ص ٩٨). وYــ"اجــTة و.ــS?�اف واتــبn*ع ا8ــقيقة ا.� 
�ـ2M نـف&V *Tـ*ضـ;ة o ?ـ5Sـة اخـتSف انـ&*( 5ـIيء بـ*Âـ*ذبـيnة، � bـت*ج 

إ وج"د قAرات وT5*رات خ*Kة، .Hن ب&*fة ا.قIب فق·. 
 وقـA تـ&*ءل ا.ـq*رديـنn*ل رات&ـينج; آنـذاك (ا.ـذي أKـبX فـي<* بـAM ا.ـب*بـ* 
بـن�Anـت"س ا.ـ&*دس ?شـ;)، o إشـ*رة إ ا.&ـي*ق ا�جـت<*?ـي ا8ـ*% - 
 Aن*ئـ¾ قـH5ـن ا.ـ AيـAMت، أن ا.ـIد ا.ـثق*فـ*ت ا.ـذي، �ـ<* قـAMـتYـتن"ع واYا
½ـ".ـت إ 5ـ;اقـ¼ .ـيIية ودور +ـين<* و5ـS?ـب تـl¾ وVـ<*5ـ*ت +ـب*Vـة 
-: «�ــيف .ــإليــ<*ن ا�+ــت<;ار  o ا.ــنج*ح؟». فــقE Aــ*ن يــفo ;H شــب*ب 
 aــ"اب: «أود ا.ــق"ل بــأن ذ.ــ} يــتفق 5ــÂــ*ن اEو .

ً
5ــؤ5نz أذ�ــي*ء ثــق*فــي*

fـبيMة اإلنـ&*ن [...]. إذ أن داخـ2 اإلنـ&*ن رغـبة  o ا.ـ5S~ـAود � تTـAأ. 
و� تـHفي أي 5ـن اإلجـ*بـ*ت ا.� تـd ا.ـب~ث ?ـنT*. إن هللا ا.ـذي جـ2M نـف&] 
5~ـAوًدا �ـي يH&ـ; 5~ـAوديـ'نn* وقـي*دتـT* إ ُبـAMه ا.ـ5SـتنW*nـي، Wـ" فـق· 
7ا.ـق*در ?ـgI تـIبيnة اVـتيn*جـ*ت �ـي*نـنn*».  إن األ5ـ; يـتIMق فـق· بـ*.ـIق*ء 

بــ*8ــAث اY&ــي¬، أي بــ*Y&ــي~ية  f oــبيMتT* األKــIية: إنــV *TــAث 
5ـK*Mـ; o شـ2q .ـق*ء إنـ&*(. إذن اخ�ا.ـ] o أخـSقـي*ت أو �V بـ*.ـتH;ار 
ا.شفTيــ .IــÀش*رة � ¡TIM* ق*ــدرة ?Iــg تIــبيnة اVتــيn*ج*ــتنــn* األIKــية. و� 
 ¾~Iدة .ــAMــتYات اtبM5ــن ا.ت AــVإ وا - )SقMاخ�ا.ــ] - ا.ــ 

ً
أيــض*

ا.Aيº، أي إ واAV 5ن أشq*ل ا.تAين اYتAMدة. 
 واآلن، « اYــذWــب ا.ــMقo )S ا.ــyM; ا8ــAيــث، بــفقAان ا.ــ�بيMة 
 ،
ً
 5ـMت*دا

ً
ا8ـقيقية .ـMIق2، ¡ـ2M ا�ـI· بz ا8ـ¾ ا.ـAيº واإليـ<*ن أ5ـ;ا


7                  الكاردينال ج. راتسينجر، «اإليمان والالهوت في أيامنا»، في موسوعة املسيحية، دي أجوسطيني، نوفارا

                   ١٩٩٧، ص ٣٠.
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وبـ*.ـت*% يـق"م بـإخـSء اإليـ<*ن 5ـن fـبيMت] ا8ـقيقية». و.ـb dـAث Wـذا 
 zــي~ي&Yا gIــ;، و.ــ{¾ ?ــK*MــYاإلنــ&*ن ا gIة ?ــnبيIون ?ــ"اقــب +ــAبــ
ـ*. 
ً
فـق·. «فـ*�ـI· بz ا8ـ¾ ا.ـAيº واإليـ<*ن ¡ـE 2Mـ2 ¸ء 5ـش"ش

 o أي ،AيIا.ـتق o ـ" ا8ـ*لW *>ت] ا8ـقيقية، �ـMـي*ر اإليـ<*ن بـ�بيTوأدى ان
Vـي*ة ا.ـHن{&ة، وانTـي*ر اإليـ<*ن Eـ*?�اف بـأن «اY&ـيW Xـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 
¸ء»، و�ــت"افــق 5ــa اY&ــيX وإقــتAاًء  بــ]، إ ظــT"ر Vــ*.ــة 5ــن  اt8ة 
اYـK*Mـ;ة ا.� تـHشف ?ـن نـف&o *T جـ"انـب 5ـختIفة و)ـ<Hن ا.ـتM;ف 

?IيT*» (ص ٩٩-١٠٠). 
 وo ?ـ*م ١٩٩٨، يـyف .ـن* األب جـ"+ـ*( جـ"انـب Wـذه اt8ة اYـK*Mـ;ة 
ا.� يـ<Hن أن نـ'تبo *TM وجـ"دنـ* ذاتـ] وo وجـ"د اآلخـ;)ـن 5ـن Vـ".ـن*. إذ 
يـ<Hن إخ�ال ا8ـAث اY&ـي¬، أي Vـض"ر هللا ا.ـذي ي�Mف بـ] اإليـ<*ن  
وإفـ;اغـ] 5ـن تـ*ر)ـخيتn] وواقـMيتn]. ثـd يـت~"ل اإليـ<*ن اY&ـي¬ بـAM ذ.ـ} إ 
Kـ"رة Eـ*ر)ـq*تـ"ر)ـة .ـذاتـ]: أي أنـ] يـyبX غt 5ـMق"ل وغt 5ـفT"م ألنـ] 
خــ*% 5ــن أ+ــ*+ــ] ا.ــق*ئــd ?ــgI ا.ــ"اقــa. وWــذا Wــ" نــتn*ج 5ــ* يــ&<ي] األب 
جــ"+ــ*( ا�ــ<&ة «بــAون» .ــI<ذWــب ا.ــMقS( ا8ــAيــث. د?ــ"نــ* 

ن&تM;ضT* بإ¡*ز. 
 أ) «يـ<Hننn* إ¡ـ*ز ا.ـَتِبMة األو .ـI<ذWـب ا.ـMقK o )Sـيغة: هللا بـAون 
اY&ـيX. وWـ" إنـq*ر Vـقيقة أنـ] 5ـن خـSل اY&ـيX فـق· يـ<Hن ﮻، ا.&ـ;، أن 
 Aيــفق Xــي&Yون اAن بــHــقيقة ذاتــ]» (ص ١٠٠). .ــV شف .ــن* ?ــنHيــ
اإليـ<*ن 5ـن�ق] ا.ـMقS( و)ـyبX «إيـ<*ن بـAون ا.ـMق2»: و)ـضيa أ+ـ*س 
 .o*qـن*+ـب وا.ـYا aافـAإ ا.ـ áSـي~ية و)ـفتق; ا�.�ام األخـ&Yا��ة ا
 .ـIتأثtات 

ً
و)ـM"د هللا إ �ـ"نـ] 5ـ"ضـ"ع ا.ـبنn*ء ا�ـي*% .ـSنـ&*ن وفـH;ه وفـق*

ا.M;قية وا.ثق*فية اYختIفة. 
 ب) و ا.ـــَتِبMة ا.ـــث*نـــيnة .ـــI<ذWـــب ا.ـــMقW )Sـــي: «اY&ـــيX بـــAون 
ا.ــHن{&ة»، أي اY&ــيX بــAون ج&ــAه. وبــ*.ــت*% يــتIMق األ5ــ;  بــ*YــM;فــة 
 .*Tفــة أنــ"ا?ــ*qــية»  بــK"ــب ا.ــغنWــية»،  أي  «بــ<ذK"ــية «ا.ــغنVا.ــ;و
«فـإذا أ.ـغينo  *n اY&ـيV Xـقيقة �ـ"نـ] إنـ&*ًنـ*، وإنـ&*ًنـ* Vـقيقًي* وتـ*ر)ـخًي*، 
+ـــنIغي إ5ـــq*نـــيnة وجـــ"د أي خ�ة 5&ـــي~ية». فـــ*Y&ـــي~ية Wـــي خ�ة 
 �V ،aـ2 واقـE 2ن 5ـث*qـYنـة 5ـن ا.ـز5ـ*ن وا"Hـي 5ـW {ة، «و.ـذ.ـnإنـ&*نـي
 Xـي&>I. ر اإلنـ&*ن*nـ*نـب ا.ـ<*دي، فـإن اخـتبÂـذا اW ونAا.ـ<*دي. وبـ aا.ـ"اقـ
يـفتق; إ إ5ـq*نـيnة ا.ـت~قق وا.ـتأ�ـA 5ـن 5ـK*Mـ;تـ]، أي Vـقيقة 5ـ* قـ*.ـ] ?ـن 
نـف&]». إذ � ي�Mف اYـ"قـف ا.ـMقS( بـأن واقـzM5 a، 5ـH"ن 5ـن ا.ـز5ـ*ن 
واqY*ن، ي<ــHن أن يHــ"ن «5نــبa خ�ــة اإلن&ــ*ن .Iــ<ÄM ا.نــV :É*Tيــث � 

يAخ2 اÄMY ا.نÉ*T .إلن&*ن o خ�ة Vي*ت] ا.ي"5ية» (ص ١٠١) . 
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 و)ـؤ�ـA األب جـ"+ـ*( بـ*+ـت<;ار ?ـgI أن اY&ـيX .ـ{¾ فـH;ة، بـV 2ـض"ر 
Vـقيقي و5ـ&<"ع و5ـ;É و5ـI<"س. أيـن؟ o ظـ*Wـ;ة تـ*ر)ـخية: أي V oـي*ة 
ا.ـHن{&ة. «إذ � يـ<Hن .ـSنـ&*ن أن يـفo ;H اY&ـيX بـAون واقـa 5ـثW 2ـذا؛  
 Xـي&Yـ" اW *ـن ذاتـ] و5ـ? Xـي&Yـ*ن ذ.ـ} اخ�اً� و½ـ"ً� .ـ<* قـ*.ـ] اE  وإ�
  Caro cardo salutis :تـ;تـ".ـي*نـ"س Aي هللا. و)ـؤ�ـAيـ zب Ê"Iشـف .ـ*qـ�

(’’اW A&Â" 5~"ر ا�Sص‘‘)» (ص ١٠١). 
 ج) و ا.ــَتِبMة ا.ــث*.ــثة .ــتأثt ا.ــفH; ا.ــMقS( ?ــgI ا8ــي*ة ا.lH&ــية 
وا.ـشخyية واÂـ<*?ـية Wـي «�ـن{&ة بـAون ?ـ*.ـd» و5ـ* تـ;تـب ?ـgI ذ.ـ} 
5ـن وجـ"د «اYـذWـب ا.µlH واYـذWـب ا.ـ;وVـ*( Eـإخ�ال 5ـزدوج .ـقي<ة 

ا.Hن{&ة ب*?تبn*رW* ج&A اY&يX» (ص ١٠٣). 
 د) ثـd يـأخـذ األب جـ"+ـ*( خـ�"ة أخـ;ى بـتقAيـ<] .ـI;ابـa «بـAون»: 
«إذا Eـ*نـت ا.ـHن{&ة بـAون ?ـ*.ـd، فـإن Wـذا ا.ـM*.ـd يـ&gM إ أن يـH"ن بـAون 
األنـ*: أي، يـH"ن اغ�اب. و.ـAى Wـذا ا.ـM*.ـd  �ـخ*Kـية و�ـن'يجة - 5ـت"قـMة 
أو غt 5ـت"قـMة، 5ـ;غـ"بـة أو غt 5ـ;غـ"بـة، 5ـ;غـ"بـة ?ـ*دة 5ـن ا.&ـ�Iة و5ـن 
أو.ـئ} ا.ـذيـن .ـAيـdT +ـ�Iة ثـق*فـية o 8ـظة 5ـMينnة - Wـ" ا�غ�اب»(ص 

 .(١٠٨
وا.ــن'يجة ا.ــنT*ئــيnة .ــذ.ــ} ا�غ�اب ا.ــن*جــd ?ــن ا.&ــ�Iة Wــي «فــقAان 
 dن ?ـن] نـظ;ً)ـ*، بـ2 تـSا�?ـ dيـت dـ" إ.ـغ*ء .ـWو ،*Tأو إ.ـغ*ئـ *TIـW*ا8ـ;)ـة و�ـ
;)ـAون تـM;)ـفW ،*Tـي   ». .ـHن، بـ<* أن ا8ـ;)ـة، أو �ـيف<* ـي

ً
تـنفيذه فـIMي*

«وجـــــ] ا.ـــــذات ا�نـــــ&*نـــــيnة، يـــــتIMق األ5ـــــ; بـــــفقAان ا.ـــــشخyية 
ا�ن&*نيnة» (ص ١٠٩). 

 Wـ) وبــAM وKــ".ــT* إ نــT*يــة اYــث2 ا.ــتنn*ز%، «تW tyــذه األنــ*، األنــ* 
 2IــYــنب ا� *TنH>ون هللا «� يــAن األنــ* بــHون هللا». .ــAغ�بة، أنــ* بــYا
 *Tأنـ ;Mأن تـش *TنH>ش: و)ـ}Mبـ*.ـ *T&األنـ* .ـنف X>&ن. .ـذ.ـ} تـ*nوا.ـغثي
جـزء 5ـن ا.ـ2q (وVـAة ا.ـ"جـ"د) أو تـقa فـ;)ـ&ة .ـIيأس (ب&ـبب انـ'ش*ر 

ا.ش; وا.AMم: ا.5AMية)» (ص ١١٠). 
 a5ـن *nننH>ا��ـ*ه؟ �ـيف يـ ¾Hـ*ب ?ـWا.ـذ ،

ً
فTـ2 5ـن اYـ<Hن، Wـن* أيـض*

Wـؤ�ء  ا�ـ<&ة «بـAون»، Eـ*�خ�ا�ت ا.ـثSثـة اYـ"Kـ"فـة أ?ـSه، 5ـن 
ا�+ـت<;ار o تـف;)ـغ Vـي*ة اإليـ<*ن 5ـن ا.ـAاخـ2 و5ـن إ5ـq*نـيnة ½ـقيق ا.ـذات 
و5ــ2ء اإلنــ&*ن؟ Wــن*ك fــ;)ــق واVــA فــق·: وWــ" ا+ــتM*دة اY&ــي~ية 

ب�بيMتT* ا8قيقية �~Aث. 
 «فـ~ض"ر يـ&"ع اY&ـيX اآلن Wـ" VـAث نـAر�ـ] بـفض2 ا.ـq*ر)ـز5ـ* ا.� 
أ?ـ�*نـ* هللا إيـ*Wـ* (وا.� ^ـن 5ـقتنM"ن بـT*!)، فـV "TـAث نـIتقي] o ا.ـ"قـت 
ا8ـ*ضـ;  وW oـذه ا.ـ&*?ـة وW oـذه ا.ـظ;وف، [...] �ـظT"ر .&ـّ; ا.ـHن{&ة، 
ج&ــA اY&ــيX ا.&ــّ;ي».  و)ــؤ�ــA األب جــ"+ــ*(: «أن األ5ــ; ا.ــف*ئــق 
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ا.ــ�بيMة [...] Wــ" واقــa إنــ&*( يــ"جــA فــي] +ــ; اY&ــيX، وWــ" Vــقيقة 
fــبيMية - ب<ÄM أنــ] يظTــ; و)ت~ــAد بــ"جــ] إنــ&*( - و)ــH"ن فــي] +ــ; 
اY&ــيV Xــ*ضــً;ا.  إنــ] ا.ــHن{&ة ا.� تظTــ; Ðــ*نç». ثــd يــ�Mي األب 
 Aية: «.ــقyــي*تــ] ا.ــشخV ــي2 بــ*.ــ;جــ"ع إK*5ــن ا.ــتف Aــ(ــزYا )*جــ"+ــ
 dي، ثـH(tIEاإل AـTMYا o dثـ ،�ظTـ;ت Ðـ*نo ç ظـ;وف 5ـMينnة، 5ـa أè وأ
 dTـت<*5ـW*ـ"( بـf*ـVأشـخ*ص أ gIث"ر ?ـMا.ـ o أتA5ـ* بـA5ـ;ة أخـ;ى ?ـن
وKـAاقـتdT ألنº �ـنت أقـ"ل أشـي*ء 5ـMينnة، وo ا.ـنT*يـة، �ـنت �ـ<* .ـ" �ـنت 
 *Tـبة %؛ إنـ&l.*ن{&ة آ( بـH2 +ـ; ا.ـM2 و)ـجMـ~بة ورفـقة جـK إ 

ً
*T5ـ"جـ

 Aْر 5ـ* ُتـَ"ِ.ـAبـق ،*TIة»، أي ا.ـ;فـقة ا.� تـض<ن* داخـnن"تـيTHـ"ة ا.ـ?Aرفـقة «ا.ـ
ا��ة وتت".A 5ن ا��ة ا.� Y&تنn* فيT* ا.q*ر)ز5*»(ص ٦١-٦٢). 

 «In manibus nostris  - يـ¾ أغ&ـ�ين"سAت ا.ـق*>IـE وبـ*+ـت~ض*ر 
sunt  codices، in oculis nostris facta»8.  (ا.ـHتب o أيـAيـنn*  وا8ـق*ئـق 

 «In » :*ـز5ـ(ر*qـ;ة ا.ـW*ة ظـMـبيf )*األب جـ"+ـ Xيـ"ضـ ،- (*nنlأ5ـ*م أ?ـي
manibus nostris sunt codices،  (ا.ـHتب o أيـAيـنn*) أي األنـ*جـي2 ا.� 
¡ـب قـ;اءتـT* وا.ـHت*ب اYـقAس ا.ـذي ¡ـب قـ;اءتـ]؛ .ـHننn* .ـن نـM;ف �ـيف 
نـق;أWـ*، بـAون ا.ـفق;ة األخـ;ى: in oculis nostris facta (وا8ـق*ئـق أ5ـ*م 
أ?ــيlنn*). فــ~ض"ر يــ&"ع يــغذيــنn* و)ــMز)ــنn* و)ظTــ; .ــن* 5ــن خــSل قــ;اءة 
األنـ*جـي2 وا.ـHت*ب اYـقAس، و.ـHن] يـتnأ�ـA و)ـyبX واضـً~* بـ{ننn* 5ـن خـSل 
 tتـأث *Tـ. aـض"ر». فـ*.ـ"قـ*ئـV *ـWر*nبـ*?ـتب aل وقـ*ئـSو5ـن خـ ،aث واقـAـV
 2qIفـ» :dTانـAت وجـHIو5ـ dTـت&Yو dTثـت .ـAـV 5ـن gIا ?ـAًخـ*ص جـ
واVـW Aـن*ك VـAث أو واقـMة .ـÄM5 *T وVـض"ر أَثـ; V oـي*تـ] EـTI*: وأنـ*رت 
 *nث. و5ـ* ا.ـتقينAـV Ó&ـذا يWره وقـي*5ـ] بـ*�شـي*ء. و"Mره وشـ"yـ;)ـقة تـf
، و)ـت~قق Eـ2 يـ"م». وEـW 2ـذا ¡ـب أن يـyبX 5ـHIن* أ�» 

ً
 Vـق*
ً
بـ] يـظV 2ـي*

فـأ�»: «.ـذ.ـ} ?ـIينE *nـ2 يـ"م [...] أن نـAرك ونـMي ا8ـAث �ـ<* VـAث .ـن*، 
وا.Iق*ء ا.ذي AVث M5ن*» (ص ٦٢-٦٣). 

 إن إخـتبn*ر اY&ـي~ية بـت"اKـ2 تـ*م  5ـa إيـ<*ن ا.ـبAايـ*ت Wـ" وVـAه ا.ـق*در 
?ــgI إبــT*ر وجــذب ا�نــ&*ن 5ــ;ة أخــ;ى، إ درجــة أن 5ــن يــIتقي ÑــAث 
 ;Mن أن «يــشH>يــ ،*TTة ا.� يــ"اجــnوفــق ا.ــظ;وف ا�نــ&*نــي ،Xــي&Yا
بـ*�Çـذاب» 5ـث2 5ـ* VـAث 5ـa يـ"Vـن* وأنـAراوس قـب2 أ.ـفي ?ـ*م. واألب 
 *Tفyة ا.ـي"م، وا.� يـnنـي*qـذه ا�5ـW gIدة ا.ـ"اضـ~ة ?ـ*Tـ" ا.ـشW )*جـ"+ـ
 aد واقـAـbإ و tا.ـذي يشـ dـذا ا�+ـW "ـW Xـي&Yا.ـن~" ا.ـت*%: «إن ا gIـ?
ا.ـتقيت بـ] V oـي*U. فـقA ا.ـتقيت بـ]: و+ـ<Mت 5ـن يت~ـAثـ"ن ?ـن] ?ـن5Aـ* 
، إ.ـخ. و)ـ<Hن .ـSنـ&*ن أن ي�H وتـبقW gـذه ا.ـIq<ة  ً*nـبيKو Sًـفf ـنت�
 dيـت dو.ـ *Tق*ء بـIا.ـ d5ـن ا.ـن*س، � يـت AيـAMIـبة .ـ&l.*ن بـHا، و.ـAًوفـة جـي;M5ـ

8	       القديس أغسطينوس، العظة ٣٦٠ / ب، ٢٠: عظته إلى الوثنيني العابرين إلى املسيحية.
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 U*ـيV ـ*دفـتKو ،U*ـيV Xـي&Yـ*دف اK *>ـ~ض"ر؛  بـ{ن� *

ً
اخـتبn*رWـ* Vـق

 2qـ. çyM.ـ;�ـز اYـ" اW [ـيف أنـ� dTوأفـ dIMأن أتـ aأ+ـت�ي �V Xـي&Yا
¸ء و8ـي*U بـأ�ـ<TI*. إن اY&ـيW Xـ" Vـي*ة Vـي*U. إذ يـتIخ¼ فـي] Eـ2 5ـ* 
أر)ـA وEـ2 5ـ* أ+ـgM إ.ـي] وEـ2 5ـ* أض¬ بـ] وEـ2 5ـ* يـن<" و)ـت�"ر بـAاخـIي 

بAافa ا8ب .ألشخ*ص ا.ذين وضdTM5 ºM» (ص ٦٣). 
 و5ـن Wـن* يـlبE aـ2 ¸ء جـAيـA وEـ2 نـ'يجة ?ـ<Iية: «فـ*Y&ـيV ،Xـي*ة 
ا8ـي*ة وا.يقz بـ*tyY ا.ـy*.ـX ورفـقة ا8ـي*ة ا.ـي"5ـية ورفـقة 5ـأ.ـ"فـة 
و½ـ"ل إ خt: وWـذا يـ<ث2 فـ*?ـIيتV o [nـي*U. و� تـlبa األخـSق 5ـن Wـن* 
فـق·، بـW 2ـن* فـق· يـتd ا.ـشT*دة Yـ&*ر األخـSق وVـفظ]». وإلظـT*ر �ـيف 
 «dMة «نـ>IـE األب جـ"+ـ*( إ tيشـ ،Xـي&>I. ق 5ـن ا�نـت<*ءSاألخـ Aتـ".ـ
.ـب�;س: «.ـd يـضa ا.ـقAيـ¾ بـ�;س، �&ـبب 8ـب] .I<&ـيV ،Xـقيقة 
غـف;ان اY&ـيHI. Xثt 5ـن ?ـي"بـ] وا.Hثt 5ـن أخـ�*ئـ] وا.Hثt 5ـن خـي*نـ*تـ]؛ 
 *Tًقـي*5ـت] وجـ AMبـ�;س نـف&] أ5ـ*5ـ] بـ Aوجـ *>Iقـ*ئـ<ة بـأخـ�*ئـ]. فـ AMيـ dو.ـ
.ـ"جـ] 5ـa اY&ـيX و ?ـن5Aـ* +ـأ.ـ] اY&ـيX: «أ½بº يـ* +ـ<M*ن؟» فـق*ل .ـ]: 
’’نـdM‘‘. إنـT* ا.ـSMقـة بـIq<ة اY&ـيW Xـذه، ا.� Wـي ا.ـSMقـة األ�»  إنـ&*نـيnة 
واأل�»  إ.Tــية وا.� �ــIMن* ^ــتضن Eــ2 ¸ء V oــي*تــنn* ا.ــي"5ــية» (ص 

 .(٦٣-٦٤
 و�ـ<* Eـ*ن بـ*.l&ـبة .ـب�;س، WـHذا ¡ـب أن يـH"ن اY&ـيX بـ*.l&ـبة .ـن* 
 [Mبة 5ـ~yا.ـ tyـبة .ـن*، وت&l.*ـ* بـ

ً
Eـ2 يـ"م « ذا�ـ;ة ودافـa يـyبX بـ] 5ـأ.ـ"ف

+ـMيAة، و ت��ن* ذ�ـ;اه +ـAMاء، o أي ظـ;ف 5ـن ا.ـظ;وف، وo أي 5ـ"قـف 
5ـن اYـ"اقـف، ألنـ] فـي} يـ* رب يتج&ـA ا�t ا.ـذي ـي;)ـAه % ا.&ـ; (هللا). 
وWـHذا يـH"ن .ـAيـنn* ا.يقo z بـI"غ اtyY ا.ـ&MيA وا.ـ;جـ*ء fـ"ال 5&ـtة 
Vــي*تــنn*». يــ* .ــ] 5ــن شــM"ر رائــa بــ*.ت~ــ;ر! و)ــ* .ــT* 5ــن راVــة! إنــ] تفجــ; 
Yـقي*س بـV SـAود، ي��ن* V oـ*.ـة ذWـ"ل ودWـشة  �ـ2M األب جـ"+ـ*( 
يــق"ل: «نــdM، يــ* رب، أنــت تــdIM أنº أVــب}». وإن �ــنت قــA أخــ�أت 
وُخـنت أ.ـف 5ـ;ة o ثـSثz يـ"5ًـ*، يـبقg و)ـجب أن يـبقg (Wـذا ا8ـب)! 
و)بـAnو % أن Wذـا .{ـ¾ إد?*ـًء، ب2ـ نMـ<ة A5ـWشـة، � ي<ـHن تyـ"رW*ـ و� 
يـ<Hن وKـفT*، �ـ<* قـ*ل ا.ـفن*ن ا.ـMظيd 5ـ*يـ2q أÇـI" بـ"نـ*روU: «و.ـHن 5ـ*ذا 
?ـ&*ي أن أفـ2M  يـ* رب، إن .ـd تـأU إَ% / بـ�Iف} ا.ـذي � يـ"Kـف؟» (ص 

 .(٦٤
 �V ن ب&ــ�*ء"Hأن نــ *nينIــي~ية ب&ــي�ة و)ــجب ?ــ&Yإن ا8ــي*ة ا 
نـMتنقT*: «فـ*Y&ـيX وقـب".ـن* .ـ]: Wـذا، .ـI<ف*رقـة، Wـ" اÂـ*نـب اإلنـ&*( 
األ+Tـ2 - أقـ"ل Wـذا بـقIي2 5ـن اإلد?ـ*ء وبـقIي2 5ـن ا8ـ<*س -  أو ?ـgI أي 
 o *nيـنAقـية ا.ـذي .ـSـ2 ا.ـ"اجـب*ت األخـE zـ*نـب األ�» قـب"ً�  5ـن بÂـ*ل، اV
ا.ـM*.ـd. ألن اY&ـيW Xـ" ا.ـIq<ة ا.� تـHشف Eـ2 ¸ء: فـ*Y&ـيW Xـ" انـ&*ن 
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?ـ*ش قـب2 أ.ـفي ?ـ*م 5ـثE 2ـ2 اآلخـ;)ـن، .ـHن] قـ*م 5ـن بz األ5ـ"ات بـتAnخـ2 
قـ"ة ا.&ـ; (هللا) فـي] وا.ـذي يـش*ر�ـ] f oـبيMت]، يـy*دفـن* يـ"5ًـ* بـAM يـ"م 

و+*?ة ب&*?ة وبف2M وراء ف2M»  (ص ٦٤-٦٥). 
إنــT* بــ&*fــة تــ&<X .ــن* بــأن ßــ*fــب ا.&ــ; (هللا) بــأنــت وا�?�اف بــ] 
�ـ~ض"ر 5ـأ.ـ"ف o وجـ"دنـ* ا.ـي"�: «إن شـ<".ـية Vـض"ر ا.&ـ; (هللا) 
 ،Xـي&Yـض"ر اVو (‘‘ـ2 ¸ءE o ـ2 ¸ءE "ـW فـ*﮻’’) *nـي*تـنV o [nـقيتVوأ
يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي، ا.ـ;جـ2 ا.ـش*ب 5ـن ا.ـن*Kـ;ة، يـ&"ع، ا.ـذي Wـ" ا.&ـ; ا.ـذي 
Kـــ*ر اY&ـــيX، 5&ـــي~]، وشـــ<".ـــية ا.ـــشخyية ا.ـــMظي<ة  واإلشـــ*رة 
ا.ـMظي<ة إ أن هللا، EـI<ة هللا Wـي o قـI"بـنn* و?ـgI شـف*Wـن* وشـ<".ـية Wـذا 
ا8ـض"ر ا.ـ<أ.ـ"ف وا.ـي"� وا.ـفM*ل .Tـذه ا.ـy~بة ا.ـغ;)ـبnة بـقAر 5ـ* Wـ" 
واضـX أنـ] � يـف"قـT* أي ¸ء وتف&ـ; Wـذه ا.ـش<".ـية قـ".ـن* «أنـت»: إذ  
¡ــب أن نــق"ل ﮻ «أنــت»  و.I<&ــيX «أنــت، أيــT* اY&ــيX» .ــ{&"ع 

ا.ن*K;ي ا�ن&*ن» (ص ٦٥). 
A إ5ـq*نـيnة إقـ*5ـة ?ـSقـة   وتـlبثق 5ـن ا.ـSMقـة 5ـW aـذا ’’األنـت‘‘ اYـتج&ِّ
جــAيــAة أ�»  إنــ&*نــيnة،  وo ا.ــنT*يــة ?ــSقــة إنــ&*نــيnة 5ــE aــ2 ¸ء: «إذا 
نـظ;ت إ Eـ2 األشـخ*ص ا.ـذيـن ½ـAثـت 5ـdTM أو ا.ـذيـن أجـ*بـ"ا ?ـIي} أو 
ا.ـذيـن .ـd يـHن Wـن*ك Vـ"ار 5ـ�V - dTM بـيfSnـ¾ ورؤ+ـ*ء ا.ـTHنة -، و إذا 
Eـ*نـت ا.ـSMقـة ا.� تـ;بـ�} بـdT، وا.�، �ـ<* أظTـ;ت E oـ2 5&ـtة آ�5ـ}، 
Eـ*نـت ?ـSقـة 5ـIيئnة بـ*8ـب dWtyY وty5 أشـخ*KـdT و5ـ<تIئة بـ*8ـب 
.ـdT، و.ـ" Eـ*نـ"ا قـA قـبI"ا Wـذا ا8ـب، ووافـق"ا وتـ"اKـI"ا 5ـM}، .ـq*نـت EـI<ة 
  .«{Mقـة 5ـSMIـ. *Tا5ـAا+ـتخ dTنH>ة ا.� يـAـيV"ة ا.ـ>Iqـي ا.ـW اقـةAyا.ـ
وا.� تـXIy ا.ـي"م أيـًض*: «إن EـI<ة ا.ـAyاقـة Wـي ا.ـIq<ة ا.ـ"VـيAة ا.� 

ي<Hننn* ا+تخAاo *T5 ا.SMقة ب{ننn* وب{نn]» (ص ٦٥). 
 .ـقA 5ـ; Wـذا ا8ـض"ر ا.ـف;)ـA 5ـن نـ"?ـ] ?� ا.ـت*ر)ـخ ووKـIن* �V ا.ـي"م، 
 
ْ
بـ*+ـت<;ار)ـة .ـd تـنق�a أبـAًا: «إن إنـ&*نـيnة يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي ا.� ُدِ?ـيت
 *TMـي تـت~قق ا.ـ�;)ـقة ا.� وضـ� Aـية تـ<تT.ة اإلMـ; ا.ـ�بي+ o ش*ر�ـة>Iـ.
اآلب o واقـa 5ـ~&"س و5ـ;É و5ـI<"س: أي o شـMب .ـ] جـ*نـب ?ـ*قـ2 
ووجــAا(. إنــ] ج&ــA اY&ــيX ا.&ــ;ي، أي ج&ــA اY&ــيX اYــI<"س ا.ــذي 
تl'شـ; o أرجـ*ئـ] ا.ـ�بيMة اإل.Tـية ا.غt 5ـ;ئـيnة ا.� يـ�MيT* اآلب .ـSبـن: 

وُ)َ"ِ.W Aذا ا�ن'ش*ر بش; ذو ?قIية جAيAة وخy"بة جAيAة». 
 و)ـؤ�ـA األب جـ"+ـ*( ?ـgI ا8ـ*.ـة «ا.ـت*ر)ـخية» و «ا.ـ"اقـMية» .Tـذا 
ا�5ـتAاد .I<&ـيX ا.ـذي يـIyن* و)جـذبـنn*: إنـT* «ا.ـq*ر)ـز5ـ*». «فـ*.ـq*ر)ـز5ـ* 
Wـي تـAخـ2 روح اY&ـي�V X يـن<" انـت<*ئـنI. *n<&ـيo X ا.ـM*.ـd: إنـV *Tـقيقة 
5ـن Vـق*ئـق ا.ـت*ر)ـخ ا.� نـ".ـA فـيT* وا.� يـف*جـئنn* فـيT* ا.ـ;وح وا.ـذي وضـMن* 
 gIد و?ـA5ـ&*ر 5~ـ o يIـKن* 5خـ�·  +ـ; اآلب األMوضـ Aفـي] اآلب. فـق
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fـ;)ـق 5~ـAد داخـ2 ا.ـHن{&ة وأدخـIن* وأشـ;�ـن* V oـAث اY&ـيÐ XـIMن* 
». ا.ـq*ر)ـز5ـ* Wـي Wـبة، وWـي «5ـ~بة اY&ـيX .ـن* 

ً
 و?ـ*fـفي*

ً
خـ*Kـت] 5ـM;فـي*

 a5ـ2 5ـ*MتIـ;)ـقة .ـfية وIقMـت]: �ـ"?ـي و5ـ~بة، أي �ـK*ن* خـIMا.� �ـ
ا.M"اfف ا�ن&*نيnة و½قيقT*» (ص ١٧٣ ـ ١٧٤). 

 وWـ" 5ـ<تIئ بTـذا ا8ـض"ر ا.ـق*ئـo  d نـT*يـة ا.ـ;)ـ*ضـة ا.ـ;وVـية األخtة 
ا.� و?ـظن* فـيo *T ?ـ*م ١٩٩٩، خـ*fـب األب جـ"+ـ*( جـ<يa ا8ـ*ضـ;)ـن 
 AMبـ *T>Tن أن ُيـ&*ء فـH>ة ا.� يـnأ5ـني dHت: «أود أن أتـ;ك .ـ*>Iqـذه ا.ـTب
 ً*nشـيئ dHأ?ـ;ف أن أقـ"ل .ـ � ºألن ،dHـ. *Tذ.ـ} أتـ;�ـ aت<"ه،  و5ـM>ـ2 5ـ* +ـE
?ـ�يت .ـن* 5ـن Wـذا ا.ـIق*ء، 

ُ
آخـ; أفـض2 5ـن Wـذا. […]  ب&ـبب ا.ـنM<ة ا.� أ

Wـن*ك o ا.ـ"اقـa إ5ـq*نـيnة  [...] ا.� وضـTM* ا.ـ;وح فـيdH، بـ�;)ـقة خـفية أو 
 �V dHا.ـ;وح فـي *TMرة ا.� وضـAأي ا.ـق ،AـVـ2 واE ةyـق. *

ً
?ـIنيnة، وفـق

 ،dـ.*Mتظ;ه ا.ـlا.ـذي يـ AـيV"ء ا.ـÃ.ـ" اW ا.ـذي ،Xـي&>I. دة*Tا شـ"�Mُتـ
ألنـ] Vـيث يـ"جـA اY&ـيX، تـ"جـA ?ـSقـ*ت +ـSم ووVـAة و+ـSم». ثـd قـ*ل: 
 dظيMء ا.ـÃ.ـذا اW 2و5ـن أجـ  dظيMء ا.ـÃ.ـذا اW o ن"Hأن يـ dHـ. Ä>أت»
ا.ـذي أ?ـ�*�ـd إيـ*ه ا.ـ;ب، إذا أKـبX شـخyًي* أ�» فـأ�» ، أي fـ*?ـة أ�» 
 dHيIــ? ،(ــ*ءEــ* بــذWتــنفيذ dــ*?ــة يــتf *ــ" أيــًضW ¼يyألن ا.ــتخ) «فــأ�
 
ً
ا�.ـتق*ء بـأب و?ـ{ش"ا خ�ة األب. [...] و?ـE gIـ2 واVـA 5ـنdH أن يـMيV Aـق*
 *Tـ" ا8ـ*.ـة ا.� يـنظ; فـيW 2ور، ا.ـذي .ـ{¾ دوًرا، بـAـذا ا.ـW ا�ـ'ش*ف ?ـظ<ة
اإلنـ&*ن، و)ـ;ى هللا ا.ـذي يTMـA .ـ] بـ<* ـي;)ـA؛ أب ثـd أم، ألنـ] نـف¾ ا.ـAور، 
 tـية؛ ألن األشـي*ء تتغVـية ا.ـ;وV*5ـن ا.ـن zفتI5خت zـ{&* وظيفت. *>Tفـ
5ـ*دًيـ* فـق·، ?ـن5Aـ* يـH"ن ألVـWAـ<* VـA واآلخـ; VـA آخـ;. [...]، أت<Ä أن 
 aـ<يÂا.ـق*دة، و aـ<يÂ ـذاW Ä>ش"ا خ�ة األب؛ خ�ة األب واألم: وأت}Mتـ
 AـVـ2 واE gIألنـ] ¡ـب ?ـ ،dH5ـن AـV2 واqن أيـًض* .ـHو.ـ ،dH5&ـئ"% جـ<*?ـ*تـ
 .ـ2q ا.ـذيـن 

ً
5ـ*
ُ
أن يـH"ن أًبـ* .ـألKـAقـ*ء ا.ـذيـن ?ـنAه Wـن*ك، و)ـجب أن يـH"ن أ

?ـنAه Wـن*ك؛ بـAون ا+ـتSMء، و.ـHن بـ<~بة Vـقيقية. فـفي ا.ـ"اقـa، � يـ<Hن 
 2Mان أن ا.ـ;ب جـ;Mا �ـ;جـ2 وا5ـ;أة يـشAًيMن 5~ـظ"ًظـ* و+ـ"Hأن يـ AـVأل

  .(١٩١-١٩٢) «dTتق"ن بI2 5ن يq. ت*T5ت. آب*ء وأ*T5آب*ء وأ dT5ن
 *nق نــ;اه يــن<" فــين*nت …». إنــ] إشــتي*Tا.ــ;ب آبــ*ء وأ5ــ dH5ــن aــنK» 
و)ـ<تA إ Eـ2 5ـن نـIتقي بـdT وإ جـ<يa إخـ"انـنn* ا.Àشـ;، اYجـ;وzV، 5ـثIن*، 
واY<تIئz بـ;غـبة o +ـM*دة � يـ<Hن اخ�ا.ـT*. إن ا�5ـتنn*ن وا.ـM;فـ*ن .ـIق*ء 
 o ن* نــ;غــبIMــ¡ Xــي&Yا *Tــ*شــ? *>Iاآلب 5ــث aقــة 5ــSــ? o *نIأب أدخــ

5ش*ر�ة ا.نM<ة ا.� نIن*a5 *W اÂ<يa ببnذل Vي*تنn* 5ن أج2 ?<2 آخ;. 

                                                   األب ي".ي*ن E*رون 
                                                                                              +بت<�  ٢٠٢١ 
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بذل ا8ي*ة 5ن أج2 ?<2 آخ; 
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 VS5ظ*ت ½;);)ة

 dتـ A2. وقـqيـ dـ. íيIMش*ط تlـي*تـ] بـV ـ"الf )*قـ*م األب .ـ")- جـ"+ـ
نـق2 جـزء �بt 5ـن أفـq*ره 5ـن خـSل ثـ;اء وإيـق*ع خـ�*ب شفTـي تـd إيـy*.ـ] 
إ.ــينW o *nــذا ا.ــش2q (5ــن خــSل ا.ــ'&جيSت ا.ــ&<Mية وا.ــبy;)ــة 

اY~ف"ظة o أرشيف أخ")ة ا.ش;ا�ة وا.ت~;ر o 5يSن").  
 2>Mا.ـ dت. وتـSـذه ا.ـ'&جيW ضMًءا 5ـن نـ&خ بـAا8ـ*% بـ AIجـYـ;ـ); ا½ dتـ
* .ـM>I*يt ا.� Kـ*غـT* األب جـ"+ـ*( نـف&] o ذ.ـ} 

ً
?ـgI ا.ـن¼ اYـقAم وفـق

ا."قت. 
.ــقيت بــ].  وقــA تــ<ت تــ&جيSت 

ُ
١)  األ5ــ*نــة .Iُخــَ�ْب بــ*.ــش2q ا.ــذي أ

ا.ــن¼ ا.ــُ<قAم بTــAف ا.ــتقيA إ أقV âــA بــ*Yــ&*ر و.ــTجة ا�ــ�*ب 
ا.شف"ي وf*بM] ا.ن<"ذî، �تMبI5 t<"س ?ن 5ض<"ن ونيnة اYؤ.ف. 

٢)  ا�Vام fــبيMة اُ�ــَ�ب. فــقA ½ــAث األب جــ"+ــ*( o 5ــن*+ــب*ت 
5ـختIفة تـ<*5ًـ* فـي<* بـ{نo - *T 5ـؤتـ<;ات و5ـ~*ضـ;ات جـ*5ـMية واجـت<*?ـ*ت 
Y&ـئ"% ا8ـ;�ـة أو إجـت<*?ـ*ت أخـ;ى ور)ـ*ضـ*ت ا.ـ;وVـية و?ـظ*ت - وWـ" 
 {Iــت*بــة تــ� o *nنÀفة. و�ــنIــختYا *TتــSام +ــج�Vا gIا8ــ;ص ?ــ dدائــ
* YــM*يt شــIqية أو 

ً
اYــAاخــSت، تــ"VــيA أو إ?ــ*دة تــ;تــ{ب 5ــض<"نــT* وفــق

WيIqية. 
  .ـH"ن اYـ~*ورون، بـ�;)ـقة Kـ;bـة أو ضـ<نيnة، جـزًءا 

ً
إ جـ*نـب ذ.ـ}، ونـظ;ا

 gIا8ـف*ظ ?ـ dخـ�*ب األب جـ"+ـ*(، تـ tبMء وت*n5ـية بـن*nأ+ـ*+ـًي* 5ـن ديـن
A5اخSتV o - dT*.ة ا8"ارات واY~*دث*ت -�<* Wي. 

٣) .ـd نـقAy 5ـن ا�نـتق*ل 5ـن ا.ـش2q ا.شفTـي إ ا.ـش2q اYـHت"ب أن 
 *nغتنIر  ا.� بـ*qـة �ـت*بـة األفـf*&Àن بـHة، و.ـ(tبMل ا.ت*qن ½ـ"� .ـألشـ"Hيـ
بـ�;)ـقة شفTـية. و5ـa ذ.ـ}، ?ـنA ا.ـض;ورة، و5ـن أجـ2 �ـنب 5ـض*يـق*ت 
 dن¼ ا.ــشف"ي، تــIخ اآل% .ــ&lية ا.ــن*جــ<ة ?ــن ا.ــyا.ــق;اءة ا.ــشخ
  tضــية غ;Mيق*ت ا.ــIMات، وا.ــتtبMت أو ا.ت*>Iqار ا.ــ;H5ــن تــ ¼Iا.تخــ
 zـ&½ dة ?ـن ا8ـ*جـة، �ـ<* تـAـ~ت"ى، و5ـن ا�دخـ*�ت ا.ـزائـY*ة بـIy5ـت

ا.ت"افق ا.ن~"ي 2MÂ ا.ن¼ أ+2T ?نA ق;اءت]. 
٤) تـd تـ"ضـيX اإلشـ*رات - ا.ـض<نيnة أو ا.ـb;yـة - إ أشـخ*ص وأVـAاث 
 AMبـ *TـذفـV dف ذ.ـ}، تـSـï ،ن ذ.ـ} داخـ2 ا.ـن¼ أوHـيث<* أ5ـV وأ?ـ<*ل
 gI5ـن ا8ـف*ظ ?ـ Aا.ـتأ�ـ AMـظ*ت أو، بـVSـYا o Xـ;)ـK 2qبـش *T~تـ"ضـي
 o ـ~*ور)ـن ا8ـ*ضـ;)ـنYـة إ اb;yـذف اإلشـ*رة ا.ـV dـ*. �ـ<* تـW*نM5ـ
 dTض وفــ;Mــ;)ــة .ــW"ن جــHتــ dي*ت ?ــ*5ــة، إذا .ــyث أو إ شــخAا8ــ

اY"ض"ع ا�Y;وح. 
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 .AIجYذا اW ص"yاد نA?ر وإ*nرون ب*ختي*E ق*م األب ي".ي*ن Aوق

و)جـ<a اYجـAI ا.ـنy"ص ا.� +ـبق نشـ;Wـ*، وا.� قـ*م Eـ*ر5ـينn] دي 5ـ*رتـ{ن" 
وأونـ"راتـ" جـ;اØ بـ<;اجـMتT*. �ـ<* قـ*م أ.ـب;تـ" +ـ*فـ"رانـ* بـ*.تl&ـيق ا.ت~ـ;ـ);ي 

 .AIجYذا اT.



أنت أم ?ن ا.Ayاقة  
 *(١٩٩٧)

                   
     تــ;ددت EــI<*ت جــ*ن بــ*ب'{&ــت 5ــ*+ــي"ن («هللا فــق· Wــ" ا.ــMظيd يــ* 
إخـ"U»)، ا.� نـ�قT* بـy"ت Vـ*+ـo d جـ"انـب ا.ـق*?ـة ا.�Hى .ـM>I;ض 
وأ?ـ�ت ا.ـبAايـة وا.ن�ة، دون أي ديـبn*جـة، .ـI;)ـ*ضـة ا.ـ;وVـية ذ.ـ} ا.ـM*م. 
وقـA ا+ـتخ5AـT* األب جـ"+ـ*( أ5ـ*م آ�ف اYـش*ر��V ،z قـب2 تـنn*ول 
اYـ"ضـ"ع ا.Hبt ?ـن اآلخـ; («أنـت أم ?ـن ا.ـAyاقـة»). جـ*ء 5ـن شـT"ر 
5ـض�;بـة أضـMفت] وV oـ*.ـة إنـ&*نـيnة غt ?ـ*ديـة بـ*.l&ـبة .ـ]، ت<Ùت 
بــثق2 اYــ;ض وبــ*.ــز5ــن ا.ــذي يــ<;. إذ Kــّ;ح .ــبMض اYــق;بz .ــ]: «إن 
1ا.شـيخ"خـة �ـت*ºV»؛   وEـ*نـت تـضM] 5ـM*نـ*تـ] اÂ&ـAيـة يـ"5ـًي* أ5ـ*م 

ا.تفo  tH األ5ــ"ر ا.� تــ<; وتــغ;ب وتlتTــي. و.ــHن بــAً� 5ــن ا.�اجــa أو 
 gIـ? 
ً
ا�+ـتق*.ـة أو اYـM*نـ*ة، جـ*ء رد فـÑ [IMـ;�ـة ا+ـتM*دة .ـقAراتـ] 5ـتغIب*

 ،2Mوفـة بـ*.ـف;Mـقيقة 5ـV ـن? 
ً
 بـ*.�ا5ـ] وبـذEـ*ئـ] بـ*Vـث*

ً
*q&>ـ; و5ـتW*ـظYا

 tHـ*نـت ف�ة تفE Aي. .ـقIاخـAا.ـ *Tـ<ق? o *Tا�ـ'ش*فـ zMن � ـيزال يتHو.ـ
5ـIيئnة بـ*�.ـT*5ـ*ت ا.ـفH;)ـة وا.ـتأ5ـSت وا.ت~ـIيSت ا.ـنقAيـة وا.� Vـ*ول 
دائـً<* أن يـ�MيT* شـSًq وا�ـت<*ً�، o ذ.ـ} «ا.ـت�"ر ا�ـ�*è» ا.ـذي Eـ*ن، 

ب*.ت~Aيo ،A تأS5ت V"ل األخ")ة وا.ذي E*ن أAV 5~*وره ا.;ئ{&ية. 
 5ـن 
ً
                   �V أنـ] ا?ت�  در+ـz 5ـن ا.ـ;)ـ*ضـة ا.ـ;وVـية .ـتI} ا.ـ&نة نـ"?ـ*

«ا�+ـتنn*رة اإل.Tـية ا8ـقيقية»، وا.� أظTـ;ت ا.ـ"?ـي ا.ـذاU �نـ&*ن 
أ5*م ا8ض"ر ا.Mظيd (Vض"ر هللا)، �<* تشAT ا.yف~*ت ا.ت*.ية. 

     فـــقA ارتـــب�ت درا+ـــة ا.&ـــي*ق ا.ـــفH;ي ا8ـــAيـــث واYـــK*Mـــ;، 
 
ً
 وثـيق*

ً
وا.ـMقIية اYـنÀثقة ?ـن] وا.� يـتM*5ـ2 5ـTM* إنـ&*ن ا.ـي"م، إرتـبf*nـ*

بـــتM<يق 5ـــض<"ن ا��ة اإليـــ<*نـــيnة.                 «فـ "درا+ـــة" تـــ*ر)ـــخ 
اإلنـ&*نـيnة»، بTـAف إظـT*ر إ¡ـ*بـيnة 5ـ�Iقة .ـI"جـ"د، +ـتH"ن ا.ـA?ـ"ة ا.� 
+ـــي"جـــTT* األب جـــ"+ـــ*(، o ½ـــيتn] األخtة o ?ـــ*م ٢٠٠٤ ألKـــAقـــ*ء 
األخـ")ـة. وWـي 5ـT<ة قـ*م بـT* وقـAم فـيT* ا.ـA.ـي2 وا.ـشT*دة K oـف~*تـ] 
ا.ـث*قـبة Vـ"ل ا.ـMقSنـيnة ا8ـAيـثnة وا.ـ5AMـية و5ـف*Wـيd «األنـ*» وVـ;)ـة 

اإلن&*ن. 
 A2 دقـة: فـقqتـ] بـSاخـAـ2 خـ�ب] و5ـE [&األب جـ"+ـ*( بـنف Aّأ?ـ                   
�ـتب اYـVSـظ*ت، و ’’اYـIخ¼‘‘، وا.� Eـ*ن يـ"ثـقT* نـف&] بـ*قـتبn*+ـ*ت 
 oث، وAـ½ dة . ثـtغK ـف~*ت ورقـيةK gIبـ�*قـ*ت أو ?ـ gIت"بـة ?ـH5ـ
، بـق"ة  ً*nتـق;)ـب 

ً
أثـنn*ء VـAيـثE’’ [nـ*ن يـبAnع‘‘ خـ�*بـ] ?ـgI ا.ـT"اء 5ـب*شـ;ة

تــ"اKــ2 شــ*رك فــي] جــ<T"ر +ــ*5ــMي]. و5ــa ذ.ــ}، تغtت األ5ــ"ر 5ــنذ 
ا.ــ;)ــ*ضــة ا.ــ;وVــية o ?ــ*م ١٩٩٧. فــقA خÃ أن 5~ــAوديــة قــAراتــ] 

 ºية ألخ")ة ا.ش;ا�ة وا.ت~;ر، ١٦ - ١٨ 5*ي" ١٩٩٧، ر)<يVا.;)*ضة ا.;و  *                        
1                    راجع ألبرتو سافورانا، حياة األب جوساني، بور، ميالنو ٢٠١٤، صفحة ٩٧٥.
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 [M5ـ<* دفـ ،[nيـثAـV dTب فـMy2 5ـن ا.ـMـ� Aا�.ـق*ء، قـ o �V ،يـةAـ&Âا
إ ا+ـتخAام شـ2q جـAيـA - بـ*.l&ـبة .ـ] - .ـIت"اKـ2، وا.ـذي أتـ*Vـت] .ـ] 
ا.ـتHن".ـ"جـي*. .ـذ.ـ} تـd تـ&جي2 ا.ـAر+ـz ا.ـ;ئ{&ـيz قـب2 أيـ*م قـIيIة، 
 o ةtشـ*شـ*ت �ب gIـ;ضـ* ?ـ?ُ dة 5ـن األشـخ*ص، ثـtغK أ5ـ*م 5جـ<"?ـة
 d2 .ـqـية. فـ*.ـشVا.ـ;)ـ*ضـة ا.ـ;و o ـش*ر�ـ"نYا *Tفـي a>ا.ـق*?ـ*ت ا.� اجـت

ضMُف.  
َ
يغt اW"Â;، وا��ة ’’ا8ية‘‘ .d ت

     فـقE Aـ*ن األب جـ"+ـ*( Vـ*ضـ;ا o تـI} األيـ*م o ر)<يº، وتـ*بـa  بـنف&] 
ا.ـAروس 5ـن Kـ*.ـة Kغtة o اÂـزء ا�ـIفي 5ـن اYـنyة، وK oـب*ح يـ"م 
 gIة» ?ــnق*ئــيIم وأجــ*ب «بــ�;)ــقة تــ*Mا�جــت<*ع ا.ــ o شــ*رك ،AــVاأل

 ?Iي]. 
ْ
األ+ئIة ا.� V;ِfُت

                         وقـA �ـشفت fـ;)ـقة ا�تـy*ل اÂـAيـAة Wـذه، 5ـنذ تـI} ا.I~ـظة 
، أنـV *Tـ2 5ـن ا.ـMن*يـة اإل.Tـية. فـفي األشTـ; و ا.ـ&ن"ات ا.ـت*.ـية، 

ً
وKـ*?ـAا

 X>&يـ AMت ا8ـية ?ـن بـ�*yيـ" وا�تـAت ا.ـفيSام تـ&جيAـ*ن ا+ـتخE
.ـألب جـ"+ـ*( بـ<AاخـSت o ا.ـAMيـA 5ـن اجـت<*?ـ*ت ا8ـ;�ـة و5ـت*بـMة 
 .*Tفـي 

ً
Vـي*ة ا8ـ;�ـة بـ�;)ـقة 5ـب*شـ;ة، رغـd ?ـAم إ5ـq*نـيnة تـ"اجـAه ج&ـAيـ*

إذ أن «اقـت~*5ـ*تـ] ا.ـفH;)ـة»، �ـ<* +ـ<*Wـ*، Y&ـت ا.ـنف"س وEـ*نـت أVـج*ر 
 �V ،aقـ*ئـ] بـشغف وو.ـAـKأ a5ـ *Tفـي tـ2 ا.&ـKـ*ن يـ"اE ةtـ&Y زاو)ـة
 ;Mأشـ ºH.ق، وSـfا� gIـ? dT5ـن � أ?ـ;فـ aأو 5ـ SًيIقـ dT5ـن أ?ـ;فـ a5ـ»

أنº 5ت~dTM5 A بM<ق».  
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   «إن هللا فـق· Wـ" ا.ـMظيd يـ* إخـ"W :«UـHذا بـAأ ا�ـ�يب ا.شTـt جـ*ن 
بــ*ب'{&ــت 5ــ*+ــي"ن خــ�بتn] .ــتأبz 5ــI} ا.ــش<¾ (E oــ*تــAرائــيnة 

ن"ت;دام). 
     إذ تMت� وفـ*ة .ـ")ـ¾ ا.ـ;ابـa ?شـ; 5ـI} فـ;نـ&* ?ـ5Sـة .ـI~قبة ا.� 
اد?ـg فـيT* ا.ـMق2 أنـ] bـتE 2ـ*5ـ2 5ـ&*Vـة تـAخـ2 هللا V oـي*ة اإلنـ&*ن، 
بـÄM5 2q ا.ـIq<ة. و.Tـذا ا.&ـبب ½ـyنت ا.ـHن{&ة، ا.� Wـي اYـAyر 
ا.ـنÉ*T .ـIن"ر Vـ"ل ا��ة اإلنـ&*نـيnة، ?ـgI اY&ـت"ى ا.ـ;?ـ"ي .ـAIفـ*ع ?ـن 
5ــب*دئ  ا.ــن*س األخــSقــية، بــإ?ــ�*ء ا�نــ&*ن اYــؤ5ــن بــ;Wــ*ن اYــض<"ن 
dْ بـ]. .ـذ.ـ} تـd تـفضي2 ?ـAم ا.ـAفـ*ع ?ـن إيـ<*ن 

َ
Iـأ5ـ; 5َُ&ـE يAق*ئـMا.ـ

شـMب هللا وتـغذيـتn] بـ]، ألنـ] 5ـن خـSل ا.ـlش*ط ا.ـثق*o تـتM<ق Vـي*ة 
 Aا.ــتق*.ــي Aأو ضــ Xــ*.ــK o قــة تــ*ر)ــخًي*، +ــ"اءSخــ Xبyب وتــMا.ــش

اY&ي~ية ا.� أ+&ت وأنشأت ا8ض*رة ا.غ;بيnة. 
 )SقMـ"اقـب ا.ـت<;د ا.ـ? ñبـأق *nـبَنKِ

ُ
     ونـبAnو ^ـن اآلن �ـ<* .ـ" أنـنn* أ

�ــ*ه هللا ا.¬ ا.ــذي �ــشف ذاتــ] .ــإلنــ&*ن. «هللا ا.¬»: WــHذا د?ــ*ُه 
 o ;ــ" اإل.ــ] ا8ــ*ضــW ،ــ; نــف&] .ــإلنــ&*نTيــ&"ع، ألنــ] اإل.ــ] ا.ــذي أظ

ا.ت*ر)خ. 
     .Tـذا ا.&ـبب ¡ـب أن نـ�Iب 5ـن أبـ{نn* ا.ـذي o ا.ـ&<"ات أن ُيـMِ<ق 
و?ـي إيـ<*نـنn*: «5ـن أنـت يـ* رب بـ*.l&ـبة % و.ـن* و.ـM*.ـd ا.Àشـ; بـأ+ـ;ه؟» 
إنـT* خـ�"ة، نـأ5ـo 2 5ـ&*?ـAتـ] .ـن* o ا.ـتغIب ?ـgI جـف*ء ا.ـقIب ا.ـذي 

تفضI] ا.MقIية ا.&*ئAة. 
    فــ<~*و.ــة ا.ــتأ5ــ2 ا.� أقTVُ�ِ* بــنn*ًء ?ــgI انــشغ*% ا.ــفH;ي بTــذه 

 .z?"5"ض o األز5نة ت��ز
    األول bـAده Wـذا ا.ـ&ؤال: 5ـ* Wـ" هللا بـ*.l&ـبة .ـإلنـ&*ن؟ يـق"ل 
ا.ـقAيـ¾ بـ".ـ¾: «هللا Wـ" ا.ـo 2q ا.ـ2q» (�١ـ"ر: ١٥، ٢٨). 5ـن 5ـن* Åت� 

و?ًي* �5ايAًا ب*+ت<;ار بأن «هللا W" ا.o 2q ا.2q» ؟ و5*ذا يW ºMذا؟ 
     وا.ـث*( Wـ" �ـيف .ـن* أن نـتM;ف ?ـIي]؟ وقـ*ل يـ&"ع: «� أVـA يـM;ف 
اآلب إ� ا�بـن» (.ـ" ١٠: ٢٢). إذن أنـ* أفـdT .ـ<*ذا يـق"ل ا.ـقAيـ¾ بـ".ـ¾ 
5ــ;ة أخــ;ى o ر+ــ*.ــت] إ أWــ2 �ــ".ــ"o ،Ø ا.ــف2y ا.ــث*.ــث، اآليــة ١١: 

«اY&ي2E "W X ¸ء 2E o ¸ء». 
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 «2q.ا o 2q.ا "W هللا»                  

                                   ١) ان�Sقة جAيAة: ?f dIبيMة ا."ج"د  
 2qـ" ا.ـW يـ¾ بـ".ـ¾: «هللاAـ" 5ـق".ـة ا.ـقW ـذا ا.ـتأ5ـ2 األولW إن 5ـ"ضـ"ع          
o2 ا.ـ2q».   و)ـق"ل 5ـيI"ش o 5&ـ;Vـيتn] «5ـيجي2 5ـ*نـيn*را» ?ـgI .ـ&*ن 

3ا.ب�W» :2" وAVه ا.q*ئن».  

     وتــق"ل ا.ــ;+ــ*.ــة إ ا.�Mانيz: «فــ<* .ــن* Wُــن* o األرِض 5ــAيــنnةٌ 
». إن ا.ـ"جـ"د Wـذا ا.ـذي o داخـIي أو o اYـجت<a ا�نـ&*(، �ـ<* 

ٌ
4بـ*ِقـَية

يــبAnو WــHذا، 5ــIيًئn* بــ*Yــزا?ــd، وo تــ�"ر ا8ــي*ة ا.� أنــتجT* اإلنــ&*ن 
بـتM*يـش] ا.ـAرا� وo أشـq*ل fـبيMت] ا�جـت<*?ـية، .ـ{¾ وجـ"د دائـd: بـ2 

W" وج"د ?*ب; وزائ2. 
 {َMِـ*ِبـKأ aَـْنKُ واِت*>      �ـ<* يـق"ل .ـن* اYـز5ـ"ر ا.ـث*5ـن: «أرى ا.ـ&َّ
بـُن آدَم 

َ
ْنـَتT*، فـأقـ"ُل: 5ـ* اإلنـ&*ُن �V تـذُ�ـَ;ُه؟ و ا ج"َم ا.� �ـ"َّ وا.ـق<َ; وا.ـنُّ

ـفَتِقAَُه؟». و5ـa ذ.ـ} ^ـن ذاك اY&ـت"ى اYـذWـ2  .ـ�IبيMة ا.� 
َ
�V5 ت

õت� فـي] و?ـيT* بـذاتـT*؛ وا.ـ"اقـa، �ـ<* يظTـ; o بـAMه ا.ـH"(، .ـ] �ـ<q*ن 
 *Tة و?ـيnنـي*qإ5ـ o ـ2 ¸ءE ـ"ي½ *Tن ا�5ـ&*ك بـH>5ُـف*ِرق، نـق�ة � يـ

و)نHM¾ في2E *T ¸ء: وWي ا.ذات. 
                  وتـذ�ـ;نـ* ?ـب*رة ا.ـقAيـ¾ بـ".ـ¾ بـyيغة 5ـ<*ثـIة 5ـن +ـف; يـش"ع بـن 
َب Eـ*َنـت  ـ"اِل ا.ـ;َّ

ْ
ق
َ
يـُت بـأ

َ
خِ�ُ ِبـ<* َرأ

ُ
ّب وأ ْ?ـ<*ِل ا.ـ;َّ

َ
َن ِبـأ
ٓ
�ـ; اَ�

َ
+ـtاخ: «+ـأذ

ـَب َ?ـظ*ِئـVِ dَـHَ<ِت] وWـ" ا.ـq*ِئـُن 
َّ
ُة ُتـ�يaُ 5َشـيøََتn]. [...] َرت

َ
ْ?ـ<*ُ.ـ] واَ�ـIيق

َ
أ

ء و� bَـت*ُج  َ̧  5ـن] 
ْ
ف
َ
ٌء و.ـbُ dـذ َ̧  األزِل وإ األبـA و.ـd ُيـَضف إ.ـي] 

ُ
5ُـنذ

ـ;ارٍة يـش*WِـWAُـ* 
َ
Tـg َجـ<يaَ أْ?ـ<*ِ.ـَ] وWـd 5ِـث2ُ ش

ْ
ش
َ
VَـA. [...] 5ـ* أ

َ
إ 5َـش"َرة أ

+ـتيM*ِب ا.ـَ<"ضـ"ع وغـ*َيـُة 
ْ
ن ُنHِ»َ ا.ـSqَم دوَن ا

َ
اإلْنـ&*ن. [...].o إ5ْـq*ِنـنn* أ

56* ُيق*ُل ’’أّن] 2ّEُ ¸ء‘‘». 

                   وأ5ـ*م Wـذا ا.ـ;ب تـشM; ا.ـذات ا�نـ&*نـيnة بـ*.ـظ<أ إ.ـي]. فـ*.ـنف¾ 
ا.Àشــ;)ــة تــشM; بــ*.ــ�Mش إ Wــذا اإل.ــ]، أي  - �ــ<* يــق"ل يــ&"ع  - 
«تـشM;  بـ*.ـ�Mش إ ا8ـي*ة األبـAيـة». وبـAون Wـذا ا.ـ�Mش، يE tyـ2 
 أو ?ــ5Aــية � يــ<Hن ا+ــ'&*غــتT*: فــIq<* زادت 

ً
*>Iأو 5ــظ 

ً
¸ء 5ــMت<*

2                    ١ كور ١٥، ٢٨.


3                    راجع أ. ڤ. ميلوش، ميجيل مانيارا، ميفيبوسيت، شاول الطرسوسي. مسرح، ياكابوك، ميالنو

                     ٢٠١٠، الصفحات ٤٩، ٦٣. 
4                    عبر ١٣: ١٤.

5                    مز ٨: ٤ - ٥.

6                    يشوع بن سيراخ ٤٢: ١٥، ٢١ - ٢٢ ؛ ٤٣: ٢٧.



26
إنــ&*نــيnة اYــ;ء وEــI<* ازدادت األنــ* o و?ــيT* وVــبT* اYــنAفــE ،aــI<* ازداد 
* وغt 5ـ~ت<2. فـ*ألنـ* 

ً
شـM"رWـ* بـأنـ] بـAون ا.ـ5S~ـAود يE tyـ2 ¸ء خـ*نـق

5ـت�Mشة إ األبـAيـة، وWـي ?ـSقـة 5ـa ا.ـ5S~ـAود، أي 5ـa واقـa يـتج*وز 
 .2q.ا o 2q.ا "W ه: ف*﮻AVو "W .ودA82 اE

                        «هللا Wـ" Eـ2 ¸ء». إنـ] Eـ2 ¸ء ?ـgI وجـ] ا.ت~ـAيـA ب&ـبب Wـذا 
ا.ـ�Mش ا.ـذي ي<Ù ا.ـظ*Wـ;ة اإلنـ&*نـيnة. فـ*﮻ Wـ" ا.ـ"جـ"د. واآلن، 5ـ*ذا 
يºM أن هللا Wـ" ا.ـ"جـ"د؟ Wـذا يºM أنـ] ا.ـo 2q ا.ـ2q. وEـ2 ¸ء 5ـ"جـ"د. 
فـإذا Eـ*ن هللا Wـ" ا.ـ"جـ"د، فـذ.ـ} ألنـ] ا.ـo 2q ا.ـ2q، وEـ2 5ـ* Wـ" 5ـ"جـ"د Wـ" 

5ن Kُْنa هللا. 

  ٢) اثنz 5ن ا�غ;اءات: ا.5AMية ووAVة ا."ج"د 

    و.ـHن إذا Eـ*ن هللا Wـ" Eـ2 ¸ء، فـ<*ذا أنـ*؟ و5ـن أنـت؟ و5ـ* Wـ" ا.ـشخ¼ 
ا.ـذي أVـب]؟ و5ـ* Wـ" ا.ـ"fـن؟ و5ـ* Wـ" ا.ـ<*ل؟ و5ـ* Wـي ا.ـب~*ر واÂـب*ل 

وا.زW"ر وا.نج"م واألرض وا.&<*وات؟. 
     اÂـ"اب Wـ" .ـ{¾ VـY 2ـ&*ئـ2 أخـSقـية، بـW 2ـ" ا�ـ'ش*ف وجـ"دي: 
وجـ"د ا.ـ"اقـa. .ـHن ا.ـ"اقـo a جـ"Wـ;ه و�ـ<* يظTـ; o ا��ة ا�نـ&*نـيnة، أي 
�ـ<* يظTـ; .ـMIق2 ا.Àشـ;ي، �ـيف .ـ] أن يـ"جـA و5ـ<* يـتH"ن؟ إن ا.ـ"اقـa �ـ<* 
ـIُِق 5ـن ا.ـAMم، أي  ْÅَ ئـن*qهللا و «5ـن» هللا. فـ*.ـ aـْنKُ "ـW ـ; .ـإلنـ&*نTيظ
ُيشـِ;ك ذاتـ] (o ?ـ<Iية ا�ـIق). وبـإدرا�ـن* بـM;ضـية ا.ـ"اقـa، أي Ñـقيقة 

أن ا."اقa � يyنa نف&] بنف&]. 
     و5ـن إدرا�ـن* اYـذWـI. 2<ظTـ; ا.ـزائـ2 .ـألشـي*ء، يـ'نE ،ú*nـإ+ـ'&Sم 
وإنـq*ر Eـ*ذب، اإلغـ;اء بـ*�?ـتق*د بـأن األشـي*ء Wـي وWْـd و?ـAم. فـإذا Eـ*ن 
هللا Wـ" Eـ2 ¸ء، فTـذا يºM أن األشـي*ء ا.� .ـAيـ} واألشـخ*ص ا.ـذيـن 
تـM{ش 5ـdTM إ5ـ* أنـdT � ¸ء (?ـ5Aـية) أو أنـdT جـزء 5ـبdT - وبـ*.ـت*% 
أنـت أيـًض* جـزء غـ*5ـض - 5ـن ا.ـq*ئـن، أي أجـزاء 5ـن هللا (وVـAة ا.ـ"جـ"د). 
.ـذ.ـ} ، إ5ـ* ا.ـ5AMـية أو وVـAة ا.ـ"جـ"د. ا.ـي"م، Wـذه اYـ"اقـف Wـي اÂـ"اب 
 .Xق"ي وواض Aغي*ب +ن o aي>Âتنق] اM(ب] و dI&'&ا.ذي ي É*Tا.ن
     قـب2 أي ¸ء، ُتMت� ا.ـ5AMـية Wـي ا.ـن'يجة ا8ـت<ية .ـIز?ـd اYـت<;�ـز 
Vـ"ل ا�نـ&*ن، وا.ـذي بـ] يـyبX اإلنـ&*ن قـ*دًرا ?ـgI إنـق*ذ نـف&] بـنف&]. 
وWـذا غK tـ~يX .ـAرجـة أن Eـ2 أو.ـئ} ا.ـذيـن يـM{ش"ن وWـd يـAافـM"ن 
 o لSة،  بـ*�^ـnنـيSـ? �V ، يـة*Tا.ـن o  ون;Mـ"قـف، يـشYـذا اW 2ـن 5ـث?
 á;ا.شـ dـ.*Mرة 5ـن ا.ـ*Mت 5&ـتSبـتخي *T5ـ;ارتـ AيـAnـ*و.ـ"ن تـبb ازدواجـية
أو 5ـن 5ـن*fـق 5ـMينnة بـ�;ق روVـية 5ـختIفة 5ـن ا.ـM*.ـd ا.ـغ;è، ½ـقق 
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 o AيــAــÂا ;yMة ا.ــ"جــ"د (5ــث2 ا.ــAــV5ُــُث2ْ و AــVيــة أ*Tا.ــن o *>ًدائــ

ا."�ي*ت اYت~Aة ?gI +بي2n اYث*ل). 
     و)ــ"جــA 5ــث*ل 5ــث*% أيــًض* .ــAى تــ"5ــ*س 5ــ*ن، o �ــت*بــ] «?ــ*ئــIة 
بــ*دين�وك» ?ــن5Aــ* يــyف آخــ; انــ&*ن قــ*در ?ــgI ا.ــAفــ*ع ?ــن ا.»وة 
. فـفي 

ً
وا.ـثق*فـة ا.ـT*ئـIة  .ـM*ئـIة بـ*دن�وك - قـyة درا5ـية تty فـي] 5ـأ+ـ*ة

ي"ـم V*ـف2ـ ب*ـ.Mـ<2 وا�نTـ*ك .Iـ~ف*ظ ?Iـ2E gـ t5ـاث وا.Aـه وجAـه، � 
يـ<Hن] أن يـ&<X .ـنف&] إ� بMشـ; دقـ*ئـق، أي ربـa +ـ*?ـة راVـة. و?ـن5Aـ* 
ـي;تÐ Ó&ـAه ?ـgI ا.ـØ;H يـشM; بـ*.ـ;اVـة - �ـ<* يـق"ل تـ"5ـ*س 5ـ*ن - 
و)ـفH; دائـً<* o تـI} ا.I~ـظة األخtة ا.� +ـي<ت¼ فـيÑ" *Tـ; ا.ـ"جـ"د 
 dـ*.ـ? o [ـتفي �ـق�;ة  و�ـف;د   بـ*نـغ<*+ـÅ %*قـ�;ة ?ـ;قـ]، وبـ*.ـت "dظيMا.ـ

 .d.*&Yج*راة اY7ا

 aجـ<ي (ـية."I5ـية وا8ـAMا.ـ) ـ"اقـفYن وا*nـ*تـ*ن ا.ـنظ;)ـتW يI>ُتـ     
ا.&ــI"�ــي*ت ا.ــي"م؛ فTــي ا.تف&ــtات ا.ــ"VــيAة (�V ا.ــI>Mية، بــ2 
وا.ــI>Mية بــش2q خــ*ص) ا.� تــق5AــT* ا.ــMقIية ا.ــش*ئــMة ا.� تــ&"د 
وتـMيق ?ـق"ل وقـI"ب اÂـ<يa، و�V ^ـن اY&ـي~يz و�V ا.ـAMيـA 5ـن 
ا.ـWSـ"تيz. فـIqيT<*، بـ2q 5ـ* ي�تب ?ـIيT<* 5ـن ?ـ"اقـب، .ـAيـ] .ـMبة 
 *>T5ـ ،*Tفـي a>ة وا.ـ��Iا.&ـ o 5شـ��ـة: ا.ـثقة a>5شـ��ـة ونـق�ة �ـ

E*ن تy"رW*، وبأي ن&خة. 
      وبـغض ا.ـنظ; ?ـن تـy"رنـ* .ـT* وبـأي نـ&خة Eـ*نـت، فـإن ا.&ـ�Iة 
 AــيV2 وqر وشــAy>ــ�  *T&ــي تــ;+ــخ نــفTت*تــ"ر)ــة؛ فHيــAتــ<ي2 إ ا.ــ
.ـIنظ*م، وإن Eـ*ن +ـ;)ـa ا.ـزوال، و.ـHن] 5ـ<Hن. .ـHن أقـ2 قـAر 5ـن ا.ـنظ*م 
وأي اVـــتيn*ج إ ا.ـــنظ*م o وضـــa اجـــت<*?ـــي zM5 � يـــ<Hن أن يـــH"ن 
5ـAyره ا.ـ"VـيA وا.يقيW ºـ" ا.&ـ�Iة. Wـي o نـT*يـة األ5ـ; 5ـفT"م .ـ"ثـ; 
 ا.ـذي يـؤدي إ ا.ـAو.ـة اYـ�Iقة: بـ<* أن جـ<يa ا.ـن*س أشـ;ار ، فـ<ن 

ً
أيـض*

األفـض2 أن تـH"ن ا.&ـ�Iة o يـA قـ*ئـA واVـA فـق·  أو  o يـA ا.ـقIي2 5ـن 
ا.ــق*دة. و)ــ<Hننn* ا.ــق"ل بــأن .ينz وWــتI; و5ــ"+ــ".يº 5ــت�*بــق"ن 5ــن 
وجـTة ا.ـنظ; Wـذه. .ـHن 5ـن خـSل و+ـ*fـة Eـ*.ـفيlيnة 5'شـAدة يـت�*بـق 
Wـؤ�ء أيـًض* 5ـa ا.ـAول ا.ـAيـ<ق;اfـية ، +ـ"اء Eـ*نـت أ5ـ;)ـHية أم �، و - 
بـ*+ـتàنn*ء ا.ـشW - 2qـي 5ـت�*بـقة 5ـa رو+ـي* T? oـA يI'&ـz، أو ربـ<*، �ـ<* 
يـ<Hننn* ا.ـق"ل .ـH~I"5ـ*ت اإليـ�*.ـية ا.ـي"م. فـفي Wـذه ا.ـثق*فـة، � يـ<Hن 
إر+ـ*ء د?ـ*ئـd ا.ـAو.ـة إ� �ـنظ*م شـ<"% ثـق*o، إذا .ـd ¡ـت*ح جـ"Wـ;Wـ* أفـq*ر 

  .*Tت>HV 2E  و.ةA.ا *Tفي aو5<*ر+*ت 5&ي~ية تض
     و.ـHن �ـيف يـ<Hن .ـSنـ&*ن ا�نـتق*ل 5ـن ا.ـ5AMـية وا8ـI".ـية إ أن 
يـH"ن WـAفـ] Wـ" ا.ـق"ة؟ فـإذا Eـ*ن اإلنـ&*ن، o نـT*يـة اYـ�*ف، �Åل نـف&] 

7                   راجع توماس مان، عائلة بادينبروك، الجزء ١٠، الفصل الخامس، إيناوادي، تورينو ١٩٩٢، الصفحات

.٥٩٦-٥٩٩                    
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إ ?ـAم  أو �ـذبـة أو 5جـ;د خـA?ـة، فـT"  يـشM; بـأنـ] Eـ*ئـن 5ـ�yنa و5ظTـ; 
 dظيM5ـ2 �جـزء 5ـن ا.ـت~"ل ا.ـ*qذاتـ] بـ*.ـ 

ْ
غV tـقيقي .ـI"جـ"د؛ وإذا ُوِ.ـAت

�<جـ;د ?ـ*قـبة أل+ـSفـ] اÂ&ـAيz وا.ـبي".ـ"جيz، فـIن يـH"ن .ـAيـ] 
اتــ&*ق أKــIي: و اYــMي*ر ا.ــ"VــيA ا.ــذي يــ<Hن أن يــ<تHI] بــAM ذ.ــ} Wــ" 
 *>IـEظ;وف، وIي .ـHنـي*qـيYا tا.ـتأث aبـ] األ5ـ"ر، و5ـ U5ـ* تـأ aيف، 5ـHا.ـت
زداد  ازدادت قـ"تـ] فـيE ،*TـI<* زاد اتـ&*قـ]، ا.ـذي Wـ" 5ظTـ;، وبـ*.ـت*% ـي

ا."dW، ب2 ا.Hذب o واقa األ5;. 

٣) وج"د األن* 

 o *5ــ dأ?ــظ t5An5ــية بــتAMة ا.ــ"جــ"د وا.ــAــVــب وWــ2 5ــن 5ــذE يــق"م  
اإلنـ&*ن؛ فـT<* يـ5Aـ;ان اإلنـ&*ن �ـشخ¼، و يـق"ل بـ*+ـq*ل، إن أKـغ; 
أفـq*ره تـ&*وي أ�» 5ـن ا.ـH"ن EـI]، ألنـ] يlتí إ واقـa أ+Ó بـV SـAود: 
 ûتـ&*وي األد  � *TH2 األجـ&*م وا.ـ&<*ء وا.ـنج"م واألرض 5ـ<*.ـqفـ»
5ـن بz األرواح؛ ألنـ] يـM;ف EـW 2ـذا و)ـM;ف ذاتـ]. واألجـ&*د  � ¸ء. 
فـ2q األجـ&*د وEـ2 األرواح 5ـMً* وEـ2 إنـتn*جـdT � ي&ـت~ق"ن أدV ûـ;�ـة 
5~ـبة. فTذـا نظـ*م أ?Iـg بAV Sـود. و5نـ بzـ ج<ـيa األج&ـ*د 5جـت<Mة، � 
يــ<Hن أن تــlبثق أي فــH;: فTــذا 5&ــت~ي2، و5ــن نــظ*م آخــ;. و � يــ<Hن 
اإلتـيn*ن بـM<2 5ـ~بة Vـقيقية 5ـن Eـ2 األجـ&*د واألرواح: فـذ.ـ} 5&ـت~ي2 

8و5ن نظ*م آخ; خ*رق .�IبيMة». 

     األنـ* Wـي ذ.ـ} اY&ـت"ى 5ـن ا.ـ"اقـa ا.ـذي يTـ� فـي] ا.ـ"اقـE aـ*Vـتيn*ج 
.ـSMقـة 5ـa ا.ـSنـÉ*T. وا�Vـتيn*ج  إ ?ـSقـة شـ*5ـIة تـ&<" فـ"ق Wـش*شـة 
جــ<يa ا.ــSMقــ*ت اYــ<Hنة ُي&Óً «نــف¾» o ا.ــق*5ــ"س ا.ــتقIيAي أو 
«روح». فـ*.ـ5AMـية و5ـذWـب وVـAة ا.ـ"جـ"د يـقضي*ن ?ـW gIـذه "األنـ*" 
 dة؛  و)ـتn2 5ـن ا8ـي"انـيqإ شـ *Tـب�*ن بـT(د �ـ;ا5ـة اإلنـ&*ن وAا.� ½ـ
 dـWُ ك ا.ـغ;)ـزي: «فـ*ألشـ;ار"Iا.&ـ o  2>ـ2 ?ـE2 وMـ2 فـE اخ�ال قـ*نـ"ن

ِب Hْ5 oَ<ِنِ]».  ب2ِ ا.ُ<َتَ"ثِّ
ِّ
E9*أل+Aِ ا.q*5ِن .Sف�اِس، وE*.ش

 *Tبـ aرة األ�� ا.� يـت<تAا.ـق gIـي2 أ�» �ـ;ا5ـة ?ـ.Aا.ـق"ة، �ـ �V     
اإلنـ&*ن فـ"ق Eـ2 اYخـI"قـ*ت األخـ;ى، تـت~قق Eـ*5ـتSك Vـ*زه  بـغ;ـ)زة أ�» 
دWــ*ًء 5ــن غــ;)ــزة األ+ــA وا.ــن<;، و.ــHنT* 5ــ�*بــقة �ــAيــنn*5ــية: ا.�H)*ء 
10وا.ـMنف واÂـl¾ (أو «ا.ـ;بـ* وا.ـشT"ة وا.&ـ�Iة»، �ـ<* يـق"ل إ.ـي"ت 

بH"رال V;&5يتn] «ا.yخ;ة»). 


8                   بليز باسكال، «نظام املحبة وسر الحب اإللهي. ٨٢٩ (٧٩٣)»، أفكار، إعداد أدريانو باوسوال،

                    بومبياني، ميالنو ٢٠٠٠، صفحة ٤٦٣.
9                   راجع مز ١٧، ١٢.

10                  ت. س. إليوت، «النشيد السادس»، الكورال من مسرحية «الصخرة»، بور، ميالنو ٢٠١٠، ص ١٠١.
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     إن اإلجـ*بـة ?ـgI ا.ـ&ؤال اYـ�;وح (إذا Eـ*ن هللا Wـ" Eـ2 ¸ء، فـ<* 
أنـ*؟) أي 5ـشIqة �ـي*ن اإلنـ&*ن، �ـيف يـ<Hن VـTI*؟ إنـT* .{&ـت 5ـشIqة 
فــI&فية فــق·، بــW 2ــي o اYــق*م األول 5ــشIqة ا.ــ"?ــي بــ*.ــذات، أي 
5ـشIqة «األنـ*»، 5ـشIqة ا.ـشخ¼: فـ<*Wـيتn] ُتـ"ضـa ?ـgI اYـ~}، �ـ<* 
تـ"ضـa ?ـgI اYـ~} E oـ2 فـ2M انـ&*( وE oـ2 خ�ة ي�ز فـيT* ا.ـ"اقـa أ5ـ*م 
ا.ـMق2. .ـHن إذا قـ*م اإلنـ&*ن Ñـ;ق 5ـض<"ن ا��ة، قـ*ئـSً  إ5ـ* أنـ] � ¸ء 
أو أنـ] جـزء غÙ>5 t 5ـن ا.ـ"جـ"د ا.ـش*5ـ2، فـS يـ"جـA إذن ¸ء خـ*رجـ]، 
فـT" +ـيA نـف&] ا.ـ"VـيA. و5ـa ذ.ـ}، إذا .ـd يـHن .ـAيـ] +ـ�Iة وإذا .ـd يـHن 
 .&ـ�Iة اآلخـ;)ـن: وبـ*.ـت*% قـA يـH"ن ا�بـن ?ـبAًا 

ً
Wـ" ا.&ـيA فيty ?ـبAا

ألبــيn] وأ5ــ] واYــ;أة .ــI;جــ2 واYــ"اfــن .ــAIو.ــة أو اإلقــIيd أو اYــ~*فــظة أو 
ا.ــبAIيــة، وEــI<* ازداد ا�نــت<*ء إ 5ــجت<K aغt و5~ــAود، EــI<*  ازداد 

ا�?ت<*د ?gI 5ن بيAnه ا.&�Iة في].   
     .ـنM"د إذن إ ا.ـ&ؤال: «إذا Eـ*ن Wـ" Eـ2 ¸ء، فـ<*ذا أنـ*؟». أي، إذا 
Eـ*ن ا.ـq*ئـن Wـ" هللا، فـ<*ذا يºM؟ «أنـ* أ�ـ"ن» و5ـ*ذا يºM «أنـت تـH"ن»؟ 
5ـن ا.ـMy"بـة ا.ـ"اضـ~ة ا.� ي��W *Tـذا ا.ـ&ؤال �ـن'يجة فـ"ر)ـة، يـبAnو 
 2qرك بــشAــYا tق2 ا.غMا.ــ gIــي إجــ*بــ*ت ?ــW ــية."I5ــية وا8ــAMأن ا.ــ
Kــ~يX: ا.ــ5AMــية وا8ــI".ــية وا.&ــ�Iة o نــT*يــة األ5ــ;. إذ يــ<Hن ألي 
 ا.ــSMقــ*ت فــيT* خــي· 5ــن 

ْ
?ــSقــة أن تty +ــ�Iة و?ــنف، و�V أرق

 .z2 ا.ب*.غE zذ.} ب� *TنH. ف*ل؛fء األ*nنàبة. رب<* ب*+تSy.ا
 ü"ـY ى 5ـ* يـق".ـ] هللاÏ. ،ي~ة~y5ـ~*و.ـة اإلجـ*بـة ا.ـ o أAnنـب �Vو     
: Wـَ"  َ2nـ;ائـي+ ýإ ºـيُب َب

ُ
o ا.ـHت*ب اYـقAس: «أنـ* Wـَ" ا.ـذي Wـَ". WـHذا �

º إ.ـيW» .«dHُـ" وVـAه» (5ـيI"ش o 5&ـ;Vـية 5ـيغي2 
َ
Iـَ" أر+ـW 11ا.ـذي

5ـ*نـيn*را ، فـdT ذ.ـ} بـشK 2qـ~يX)، وWـذا يـMّ;ف هللا ?ـgI أنـ] ا.&ـ;. .ـHن 
 AـيV"ـ" ا.&ـ; ا8ـقيقي ا.ـW ـذاW gئـن»، و)ـبق*qـذا، «أنـ* ا.ـW إ جـ*نـب
بـ*.l&ـبة .ـMق2 ا�نـ&*ن؛ فـبAون Wـذا ا.&ـ;، � يـMِق2ْ ا.ـMق2 ألنـ] و?ـي 
* Yجـ<"ع ?ـ"ا5ـI]. .ـذ.ـ}، فـإن ا.ـ5AMـية وا8ـI".ـية Wـي اخ�ال 

ً
.ـI"اقـa وفـق

وإنـq*ر .ـMIق2 إذ أنـT* تÀ&ـي�*ت اخ�ا.ـية، و5ـن*قـضة .ـMIق2 وõـضM*ن 
.ـyI"رة ا.ـH<ية .ـألشـي*ء: أي ا.ـy"رة ا.ـH<ية .ـI"جـ"د اY&ـت<Aة 5ـن خ�ة 

ا8ي*ة ا.ي"5ية و5ن ا8ي*ة ا.غt خ*.Aة ?W gIذه األرض. 
     .ــذا فــإن ا.&ــ; ا8ــقيقي ا.ــ"VــيW Aــ": .ــ<*ذا أنــ* 5ــ"جــ"د؟ �ــيف 
أتــH"ن؟ �ــيف يــتH"ن ا.Ãء ا.ــذي Wــ" ا5ــ*�؟ �ــيف يــتH"ن ا8جــ; 
 tــت"ى ا.ــ"جــ"دي - غ&Yــذا ا.ــ&ؤال اW دAــb ن ا.ب~ــ;؟"Hو�ــيف يــت
األخـáS - .ـIقضية. وبـ*.ـHM¾، غـ*.ـت ا.ـMقSنـيnة ا.ـ5AMـية أو وVـAة 
ا.ـ"جـ"د o ا.ـتأثt األخـáS .ـI<شIqة، بـ*خ�ال Eـ2 ¸ء o تـأ�ـيA اإلنـ&*ن؛ 

11                  راجع خر ٣، ١٤.
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وتـأ�ـيA اإلنـ&*ن Wـ" غـ�;+ـة و?ـنف �ـ*ه نـف&] و�ـ*ه +ـ; ا.ـM*.ـd. و 
 ?ـgI األخـSق 

ً
ا.ـHن{&ة، ا.� تـM;ضـت .ـTج"م ا.ـMقSنـيnة، شـAدت أيـض*

.ـIن*س وW� oـ"تـT* بـتقAيـd ?ـdI ا.ـ"جـ"د Eـ*ف�اض 5&ـبق، 5ـ<* أدى ذ.ـ} 
 .*nقة تق;)ًبSا� *Tإ 5~" ق"ت

     وبـAM قـ"ل EـW 2ـذا، � يـ<Hننn* أن � نـأخـذ بzM ا�?ـتبn*ر  بـ�;)ـقة 
 ،tبMن، إذا جـ*ز ا.ت"Hق2 ¡ـب أن يـMIـبة .ـ&l.*ة أن ا.&ـ; (هللا) بـnنـيSـق?
«5خ�ً�» قــAر ا�5ــq*ن. وإ أي 5ــAى، إذن، يــ<Hن أن يــ2y ا.ــMق2، و 
أيـن يـH"ن ا.&ـ; (هللا) غt قـ*بـ2 .ـTIج"م ?ـIي]؟ وأيـن يـض�; ا.ـMق2 إ 
 o ره"yن تـH>ن] اخ�اقـ]؟  فـ<*ذا يـH>يـ � É*Tنـ aا�?�اف بـ"جـ"د واقـ
ا�نـ&*ن بـ�;)ـقة 5ـ* - و.ـ" بـ�;)ـقة 5ـتنn*قـضة - Eـأنـ] «5~ـ;وم» 5ـن 
 
ً
تـبMيتn] إ هللا خـ*.ـق]؟ وأيـن «يـتجنب» �ـي*نـ] Vـت<ية �ـ"نـ] 5ـش*رEـ*
(و.ـ{¾ «جـزًء») o ا.ـq*ئـن؟ وأيـن يـ<Hن .ـألنـ* أن تـMي نـف&T* 5&ـتقIة 
?ـن( هللا) ا.ـq*ئـن ا.ـذي تـlبثق 5ـن]؟ أيـن؟ o ا8ـ;)ـة! فـ2q ¸ء آخـ; 
 aنyيــ dا.ــ;أس .ــ ;Mق2. وألن شــMبــ*.ــ [>Tي]» وفــIج"م ?ــTن ا.ــH>يــ»
 ،*T&بـنف *T&نـف aنyتـ dـ;ة .ـWق2، وأن ا.ـزMIـ. Xـذا واضـTنـف&] بـنف&] ف
وأنº .ـd أKـنa نفµ بنفµ، فTـذا واضـX .ـMIق2. .ـHن �ـيف يـتy;ف 

ا.&; (هللا) ا.ذي يyنa ا.زW;ة؟ و�يف يyنºM؟. 
 � *nــق شيــًئIــ (هللا) خ;&I. نH2 أ�»ــ جذــر)ةــ، �يــف ي<ــqوبشــ     

يت�*بق a5 ذات]؟ Wذا W" ا.Iغز ا8قيقي! 
     .ـذ.ـ} يـ<Hن فـE dTـ2 ¸ء، بـ*+ـتàنn*ء ¸ء واVـA � ـيزال خـ*رًجـ* ?ـن*، 
وWــ" بــ*.l&ــبة .ــMIق2 خــ*رج هللا: وWــ" ا8ــ;)ــة. فــ*8ــ;)ــة Wــي ا.Ãء 
ا.ـ"VـيA ا.� تـبAnو .ـMIق2 أنـT* خـ*رج هللا. و� ¸ء يـ<Hن إضـ*فـت] أو إزا.ـت] 
5ـن ا.ـ"جـ"د �ـ<* Wـ": و5ـa ذ.ـ}، يـبAnو أن ا8ـ;)ـة تـأخـذ شـيًئn* 5ـ* بـMيAًا ?ـن 

+; ا."ج"د، 5ن هللا. 
 .2Mنــ* أن نــفAأ 5ــن ا��ة، �ــ<* ا?ــتAnــي ا8ــ;)ــة؟ .ــنبW *ن 5ــHــ.                         
فـ*8ـ;)ـة Wـي إشـب*ع رغـبة. وا.ـظ*Wـ;ة ا.� �ºIM أقـ"ل "أنـ* Vـ;" Wـي 
ا.ـ;ضـ* وا�شـب*ع. وا.ـظ*Wـ;ة ا.� ½ـAد ا8ـ;)ـة Wـي، إذن، رضـ*ي ا.ـq*5ـ2، 
وارتـ"اء .Ã�M. فـ*8ـ;)ـة Wـي ا8ـ*جـة إ ا.ـ;ضـ* وا�شـب*ع ا.ـq*5ـ2. 
و.Tـذا ا.&ـبب Wـي تـHيف 5ـa ا.ـ"جـ"د، أي ا.ـت<&} بـ]. فـإذا Eـ*ن ا.ـ"جـ"د، 
هللا، Wـ" Eـ2 ¸ء، فـإن ا8ـ;)ـة Wـي ا�?�اف بـأن هللا Wـ" Eـ2 ¸ء. وأراد 

ا.&; (هللا) أن ن�Mف ب] Ñ;)'نn*، أراد أن ي".A ا�?�اف ب]. 
                        و.ـHن o هللا نـف&]، يـتd ا�?�اف بـ] 5ـن ِقـَب2ْ ا�بـن و5ـن خـSل 5ـ* 
5ــIي» ?ــIينn* �ــIq<ة هللا. فــب*.l&ــبة .ــ{&"ع اY&ــيX، هللا Wــ" اآلب، 

ُ
«أ

وبـ*.l&ـبة .ـآلب، يـ&"ع اY&ـيW Xـ" ا�بـن، .ـذ.ـ} Wـ" شـ;)ـ} EـI<ة هللا، 
�ـ<* يـق"ل .ـن* ا.ـWSـ"ت ?ـن ا.ـث*.ـ"ث األقـAس. وo شـخy] وo +ـI"�ـ] 
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�ـ*ه اآلب يـHشف ا.&ـ; ?ـن ذاتـ] �ـث*.ـ"ث. وقـب"ل ا8ـب ÅـIق اYـM*5ـIة 
بــ*Yــث2، و)ــ".ــA اYــM*5ــIة بــ*YــثW .2ــذه Wــي ا.ــ�بيMة o ا.&ــ; (هللا). إن 
fـبيMة ا.ـq*ئـن (هللا) قـA �ـشفت ?ـن ذاتـo *T يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي �ـ<~بة 
o ا.ــAyاقــة، أي 5ــ~بة �M5ف بــT*. وWــHذا فــإن 5ــ;آة اآلب Wــي ا�بــن، 
ا.ـIq<ة األبـAيـة، وo ا.ـH<*ل ا.ـ5SـتنW*nـي ا.&ـ;ي .Tـذا ا�?�اف، Vـيث 
يTـ� 5ـن أجـIن* اÂـ<*ل ا.ـ5SـتنW*nـي ا.&ـ;ي ألKـ2 ا.ـ"جـ"د واآلب (رو?ـة 

هللا اآلب) وتlبثق ا.ق"ة ا�Sقة وا.&;)ة .I;وح ا.قAس. 
     واآلن، األنـ*، أي ذات ا�نـ&*ن، اYخـI"قـة ?ـK gIـ"رة هللا و5ـث*.ـ] 
تـHM¾ بـ�;)ـقة أKـيIة +ـ; ا.ـq*ئـن ا.ـ"اVـA ا.ـث*.ـ"ث o ديـنn*5ـية ا8ـ;)ـة، 
ا.� +ـيH"ن قـ*نـ"نـT* بـ*.ـت*% Wـ" ا8ـب وا.ـAيـنn*5ـية ا.� � يـ<Hن فـيT. *Tـذا 

ا8ب  إ� أن يH"ن AKاقة. 
     و5ـa ذ.ـ}، تـبقW gـن*ك نـق�ة Wـي +ـ; غـ*5ـض بـ*.l&ـبة .ـMقIي: 
 ;yـÑ tـذا األخW ئـن ا.ـُ<ش*ِرْك، و�ـيف � يـق"م*qا.ـ o ـ<*ذا رغـب هللا.

ا.q*ئن وض<] داخI] و� ÅتI¾ 5ن] شيًئn* ؟ 
    Wـذه Wـي ا.ـنق�ة اYـ;�ـز)ـة .I&ـ; (هللا): �ـيف � ÅـتI¾ ا.ـq*ئـن اYـش*رك 

شيًئn* 5ن ا.q*ئن بذات] (هللا). 

                     ٤) ا.�Iب بأن أ�"ن 

    و Vـيث أنـV *Tـ;)ـة، ُتf �ِMَـبيMة ا.ـq*ئـن اYـش*رك ?ـن ذاتـT*  �ـSyة وWـي 
ا.Iq<ة ا.Mظي<ة ا.� ن&تخgI? *T5A ا.ف"ر Wن*. 

     فـإذا Eـ*نـت ا8ـ;)ـة Wـي ا�?�اف بـ*.ـq*ئـن ?ـgI أنـ] +ـ;، فـإن ?ـSقـة 
ا.q*ئن اYش*رك a5 هللا Wي ا.Syة وV&ب. و)ق"م هللا ببá*n األشي*ء. 

، و)ــق*وم بــ*?ــتبn*ره Wــ" 
ً
     إذ o ا.ــSyة يــظ2 ا.&ــ; (هللا) Vــ*ضــ;ا

ا.تف&ــt ا.ــنÉ*T؛ وWــي o ا.ــSyة وo ا.ــ&ؤال؛ ألن ا.ــSyة Wــي fــIب 
"fـIب أن أ�ـ"ن". إذ ـي;)ـA هللا أن يـH"ن Wـن*ك 5ـن يـ�Iب أن يـH"ن، وأن 
يـق"ل ا.Hثt، وبـAyق أنـ] (أي هللا) Wـ" Eـ2 ¸ء إ درجـة أن يـ�Iب 5ـن] 

5* أ?�*ه إي*ه ب*.ف2M: وW" اYش*ر�ة o وج"د هللا ذات]. 
      وإذا Eـ*ن ا.ـq*ئـن اYخـI"ق Wـ" ا.ـq*ئـن اYـش*رك فـ*8ـ;)ـة تـضa ا.ـSyة 
 AـV o ،"ـW ـش*ركYئـن ا*qا.ـ [IMـ2 5ـ* يـفEئـن: و*qـذا ا.ـT. Aر فـ;)ـ"Tـظ�
ذاتـ]، KـSة، أي +ـؤال. وتـMبA األنـ* ا.ـMقSنـيnة ا.&ـ; (هللا)، �V فـي<* 
تـفT<] وتـشM; بـ]، ثـd �ـA نـف&T* أ5ـ*م Wـذا ا.&ـ; (هللا). .ـ{¾ "أ5ـ*م" 
 
ً
بـ2 "داخـ2" ا.&ـ; (هللا). فـإذا Eـ*نـت KـSة و+ـؤال،  فـ*8ـ;)ـة Wـي أيـض*

داخ2 ا.&; (هللا).  
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   5ـ*ذا يـ�Iب إذن؟ يـ�Iب أن يـH"ن؛ و)ـ&أل ا.ـq*ئـن بـذاتـ]، ا.&ـ; 
(هللا). وتf �MـبيMة ا.ـq*ئـن اYـش*رك ?ـن نـف&T* �ـSyة، وا.� Wـي 5ـن 
ا.ــن*Vــية ا.ــ"جــ"ديــة +ــؤال  وfــIب أن يــH"ن. .ــHن 5ــ* ا.ــذي يــ<Hن] أن 
 o ا.ـ"جـ"د، أي o  .2Mـ2 5ـ* يـفE oو Sًـ*5ـE [ي*ن فـيHا.ـ tyب]؟ أن يIيـ�
قـAر ا.ـHي*ن ا.� يـتd إبـSغـ] بـ]، وا.ـذي يـشE o ،[Iِqـ2 5ـ* يـفIM] (ألن 
ا 
َ
ذ ýإ 
َّ�Vَ ْو
َ
ـَ;ُبـ"َن أ

ْ
ش
َ
ْو ت
َ
EُـIُ"َن أ

ْ
ـأ
َ
ا ُ�ـْنُتdْ ت

َ
ذ ýـإ
َ
�ـي*ن األنـ* يـت~قق o ا.ـف2M: «ف

 5َـMَُ]»)، فـإن ا.ـq*ئـن اYـش*رك ي�Mف بـأن هللا 
ً
*Mـَي* َجـِ<ي ْ

َ
ْو ِنـْ<َن* ^

َ
Tِ+َ12ـْ;َنـ* أ

 .
ٌ
Aَة ِة ِهللا َجـيِّ

َ
نَّ Eُـ2َّ َخـIِيق

َ
W13ـ" Eـ2 ¸ء، وأن Eـ2 ¸ء Wـ" 5ـن Kُـْنa هللا: أل

و2E ¸ء W" هللا.و هللا 2E "W ¸ء. 
   5ــن وجــTة ا.ــنظ; اإل¡ــ*بــيnة، «هللا Wــ" Eــ2 ¸ء»، وا8ــ;)ــة Wــي 
ا�?�اف بــأن هللا Wــ" Eــ2 ¸ء. و5ــن وجــTة ا.ــنظ; ا.&ــIبيnة، إذا جــ*ز 
ا.تMبt، 5ــن جــ*نــب ا.ــAMم، «Eــ2 ¸ء Wــ" هللا». Wــذه Wــي 5ــنظ"5ــة 
األخـSق اY&ـي~ية. وتـت"افـق األخـSق اY&ـي~ية 5ـW aـذا ا�?�اف ا.ـذي 
* ?نــA ا.نــق�ة ا.�ــ يyــبX فيــT* ا.&;ــ (هللا) أ�»ــ +;ــ)ةــ، � 

ً
يقــف Vقــ

ي<Hن تM")ض] �V 5ن خSل تy"ر اإلن&*ن وخي*.]. 
         

                     ٥) إختيn*ر ا.ُغ;بة  

    إن ?V "W *5 ¾Hقيقي و?*دل وW X.*K" ا��يئnة.  
   فTيـ، 2E oـ ?<ـ2 و2E oـ ?Sقة، ?Iـg أي 5&تـ"ى وT5ـ<* E*ـن، � 
 ºMقــة، � تSMج. فــفي ا.ــTف و�ــ<نAــT� ،ــ2 ¸ءE "ــW ف بــأن هللا�Mت
ا�ـ�يئnة أن تـM{ش Eـ2 ¸ء �ـتأ�ـيA ﮻. فـ*�ـ�يئnة � ت�Mف بـأن هللا 
Wـ" أKـE 2ـ2 ¸ء، ا.ـذي يـlبثق 5ـن] WـAف و5ـنTج Eـ2 فـW» .2Mـ" وVـAه 

 .[HI>ن*ك ¸ء نW ¾}. %*ئن». وب*.ت*q.ا
     وإذا ½ـ"ل Wـذا إ ا?�اض، فTـذا ب&ـبب ا.ـُ&dْ ا.ـذي وضـM] "أبـ" 

ا.Hذب": وWذا ا�?�اض W" ?ب*دة ا.ذات. 
 É*Tـن*م 5ـ;ادف نـKـب*دة األ? AُMَس، ُتـAـقYت*ب اHا.ـ o ،aفـفي ا.ـ"اقـ   
.Iخـ�يئnة. و)ـM<2 "أبـ" ا.ـHذب" (�ـ<* +ـيق"ل يـ&"ع ?ـن ا.شـي�*ن) 

.lش; اإلq5*نيnة ا.MقSنيnة .Mب*دة األKن*م.  
   � يــ&Mن* +ــ"ى ا.ــق"ل: أن ا�ــ�يئnة Wــي أي فــ2M يــyبX فــي] 
ا?�اًضـ* ?ـgI إ5ـq*نـيnة ا.ـق"ل بـأن «هللا Wـ" Eـ2 ¸ء»، وأن أي جـ*نـب 5ـن 

ج"انب فTIM* قA � يت"افق a5 �"ن «هللا 2E "W ¸ء». 

	   راجع ١كور ١٠: ٣١؛ ١تسا ٥: ١٠. 	12

	   ١ تيمو ٤: ٤. 	13
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   .ـذ.ـ} bـ*ول اإلنـ&*ن ا.Tـ;وب وا�خـتبn*ء أ5ـ*م Vـض"ر ا.ـq*ئـن (5ـث2 
أول اثنo z ا.ـبAايـة، آدم وVـ"اء) أو  o ا.ـنT*يـة ـي;تo í أVـض*ن ا.ـيأس: 

، o آخ; األي*م.  «*nين
َ
I? ُق�ي+

َ
Sِل ا ينn*، وِ.Iتِّ 14«فيق"."َن ِ.Iجب*ِل َغ�ِّ

   بـAً� 5ـن األ.ـفة 5ـa هللا ا.ـذي ي&ـt 5ـa آدم وVـ"اء o ن&ـيd اYـ&*ء، 
 ،*nغـ;)ـًب ً*nـ*ئـنE ـ"اءVآدم و aاتـب ،[M5ـ t5ـن ا.&ـ �ًAـت*ر ا�نـ&*ن ا.ـُغ;بـة. فـبÅ
شـيًئn* غـ;)ـًبn* ?ـن خ�تT<* ا�ـ*Kـة، وا.ـغ;)ـب، وا.ـA ا.ـHذب، ا.شـي�*ن 
ا.ـذي تـM;)ـف] ا.ـ"VـيW Aـ" «ا.ـq*ئـن اYـض*د». و تV tyـ;)ـتn] 5ـ"جـ"دة �ـ 
 أن هللا .ـ{¾ Eـ2 ¸ء، بـW 2ـ" ضـA ا.ـA.ـي2 

ً
«5ـض*د»: وWـذا � يـAM بـ;Wـ*نـ*

وا.�W*ن ?ـgI أن هللا Wـ" Eـ2 ¸ء. Wـذه Wـي fـبيMت] و5ـثf 2ـبيMة Eـ2 
خــ�يئnة. و?ــgI ?ــH¾ األد.ــة، و?ــgI ?ــH¾ 5ــ* تظTــ;ه ا��ة، bــ*ول 
ا.شــي�*ن، بــ�;)ــقة 5ــغ;)ــة، إظــT*ر ا.ــq*ئــن (هللا) �ــ<Ayر .ــHIذب 
وا.شـ;. وWـHذا يـفXy أبـ" ا.ـHذب ?ـن �ـذبـ]. .ـذ.ـ} ت�ز ا��ة ا�نـ&*نـيnة 
�Ãء 5ـض*د .ـI~قيقة و�t ا�نـ&*ن: �ـغ;)ـب، ألن آدم وVـ"اء .ـd يـM;فـ* 
 .dTخ�ت gI? وغ;)ب ، ً*nن غ;)ب*E ،يةV رة"K o تخفيYأن ا.شي�*ن، ا

   و)ـق"م ا�نـ&*ن o تـ<;ده بـ*تـبn*ع واقـa غـ;)ـب ?ـن �ـي*نـ] وبـ*تـبn*ع 
 2qشـ *Tـي<نة، ا.� .ـT.ة وا�Iـ<* يـق"ل يـ&"ع، أي قـ<ة ا.&ـ� ،«dـ.*Mا.ـ»
?ـ*دي (5ـثV 2ـية آدم وVـ"اء ا.� Eـ*ن .ـT* شـV 2qـي"ان)، .ـHن داخـI] .ـ{¾ 
�ـ<* يـق"ل أنـ] �ـذ.ـ}، و 5ـ* يظTـ;ه «.ـ{¾» 5ـ* o داخـI]. و�V إبـW ¾}Iـ" 
Eــ*ئــن قــ*م هللا ïــIق] (قــب2 تــ<;ده و+ــق"fــ])، وبــ*.ــت*% Wــ" 5ــن هللا؛ 
وب&ــبب رفــض] و?ــAم ا?�افــ] بTــذا (أن هللا خــ*.ــق])، يــتM¾ نــف&]، 

وب*.ت*% يتM¾ ا�ن&*ن ا�*fيء.  
   وWـذا 5ـن جـ*نـب، يف&ـ; ا.&ـبب وراء +ـ;ور Wـؤ�ء ا.ـذيـن ي&ـtون  
بـ<نظ"5ـة أخـSقـية يـفT<"نـE *Tـ*?�اف بـأن هللا Wـ" Eـ2 ¸ء؛   و)جـAون 
. و5ـن 

ً
، وبـ*.ـت*% ¡ـAون ا.&ـSم o �V أ�» ا.ـظ;وف Vـزنـ*

ً
ا.ـف;ح أيـض*

اÂـ*نـب اآلخـ;، Wـن*ك Wـؤ�ء ا.ـذيـن يـ'بM"ن و ÅـضM"ن ألبـ" ا.ـHذب، 
.Iشـي�*ن، ا.ـذي � ي�Mف بـأن هللا Wـ" Eـ2 ¸ء ورغـd أنـ] أVـA 5خـI"قـ*تـ]، 
وWـؤ�ء ا.ـذيـن ÅـضM"ن .ـq*ئـن غـ;)ـب Wـd ضـ~*يـ*، ?ـبيAn وضـ~*يـ*، YـبAأ 
 *>IــEو  ،dــ.*MIــ. 

ً
يــW;HــdT و� bــبdT وWــ" ا.ــM*.ــd: فــdTُ يtyون ?ــبيAnا

 .
ً
?ـ*شـ"ا ذ.ـ} fـ"ال Vـي*تـE ،dTـI<* أKـب~ت Wـذه ا.ـMب"ديـة أ�» وضـ"Vـ*

نـظ;  �ـd ?ـAد ا.ـ&*دة ا.ـذيـن � ـي;)ـAون 
ُ
�ـ<*  قـ*ل ا.ـقAيـ¾ أ�5وز)ـ"س: «أ

    .  «AVرب وا dT. ن"H15أن ي

	   هوشع ١٠: ٨ 	14


15                    «كم عدد السادة الذين ال يريدون أن يكون لهم رب واحد» (القديس أمبروزيوس، الرسائل الخارجة


                      عن مجموعة كتاباته، ١٤، ٩٦، في كل أعمال القديس أمبروزيوس - خطب ورسائل ٢ / ٣. الرسائل 
                      (٧٠-٧٧)، املكتبة األمبروزية - املدينة الجديدة للنشر، ميالنو - روما ١٩٨٨، ص ٣١٢-٣١٣).  
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                «اY&ي2E "W X ¸ء 2E o ¸ء» 

                 ١) fبيMة اإلن&*ن وty5ه 

16                  «اY&ـيW Xـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء». ت&ـت~ق ?ـب*رة ا.ـقAيـ¾ بـ".ـ¾ 

 o تــIقينn] أل+ــ;ار 
ْ
ا.� اقــتT&À* ?ــن] ا.ــقAيــ¾ H5&ــي<"س ا.ــُ<Mِ;ف

ا.Aين.  
   «إذ يـق"ل اY&ـيX  أنـ] [...] Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء، فـb "Tـ"ي o ذاتـ] 
Eــ2 ¸ء، بــق"تــ] ا.ــف;)ــAة وKــVSــ] ا.غt اY~ــAود وا.ــف*ئــق ا8ــH<ة - 
�ــ<;�ــز تــتþSn فــي] [جــ<يa] ا�ــ�"ط - �V � تــظ2 5خــI"قــ*ت هللا 
غـ;)ـبnة و5ـM*ديـة .ـبMضT* ا.ـبMض، و�V يـH"ن .ـT* 5ـq*ن 5شـ�ك Vـيث 
17يـ<HنT* إظـT*ر KـAاقـتdT و+ـ5SـdT». إنـ] خـKSـة جـذور وأKـ"ل Eـ2 

5* نفH; في] ونشM; ب] o اقتنn*?ن* اإلي<*(. 
 o ـ2 ¸ءE "ـW ـ*ن «هللاE يـ¾ بـ".ـ¾. إذاAقـب2 أي ¸ء،  ?ـب*رة ا.ـق   
Eـ2 ¸ء»، فـ<*ذا تºM ?ـب*رة «اY&ـيW Xـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء»؟ bـ*ول 
  «2qة «ا.ــ>IــE الAnبــ*+ــتب  zدت*Tا.ــش zــ*تW AيــAــ"ت غــ*.ــًب* ½ــWSا.ــ
بـ*Yـف;د o ا.ـشT*دة األو بـIq<ة «ا.ـ2q» بـ*Âـ<a (o ا.ـشT*دة األخـ;ى) . 
 aَـ2 �ـ"رنـث"س (١٥: ٢٨)  تـق"ل: «و�5 خـَضWن ا.ـ;+ـ*.ـة األو إ أHـ.
ـ] Eُـ2َّ ¸ٍء، فـيH"ُن 

َ
. aَـذي أخـَض

ّ
﮻ِ ا. Eُـ2ُّ ¸ٍء .ـSبـِن، ÅَـَضW aُـَ" َنـفُ&ُ] 

  .(hína ê (i) ho theós pánta en pâsin)  .«ــ2ِّ ¸ٍءEُ o ــ2َّ ¸ٍءEُ 18ُهللا

فـ*.ـIq<ة ا.ـي"نـ*نـيnة W  en pâsinـي 5ـXI�y  5ـذ�ـ; و5ـ~*يـo A اآلن ذاتـ]. 
 إ +ـي*ق Kـي*غـة ا.ـقAيـ¾ بـ".ـ¾  W oـذه ا8ـ*.ـة، � يـ<Hن 

ً
و.ـHن، نـظ;ا

تــ;جــ<ة اYــXI�y إ� بــyيغة اYــ~*يــE» :Aــ2 ¸ء +ــيخضa .ــ] [...] 
 en)  ــ2 ¸ءE o  (pánta) ــ2 ¸ءE ن هللا"Hــ2 ¸ء، فــيE [ــ. aوأخــض
pâsin). فـــMب*رة «هللا Eـــ2 ¸ء E oـــ2 ¸ء»  Wـــي .{&ـــت ا.ـــl&خة 
اYــ<Hنة ف~&ــب، بــ2 وا.ــض;ور)ــة أيــًض*، نــظً;ا .I&ــي*ق ا.ــنÉ*T واأل�» 

  .*Tي*غتy. ش<".ية
 Ø"ـ2 �ـ".ـWيـ¾ بـ".ـ¾ إ أAر+ـ*.ـة ا.ـق o ـي*غـة أخـ;ىK ;ـTوتظ   
 tُو� 5َــخت"ٌن أو َغ ، (٣: ١١) : «فــS َيــبقWُ gــن*َك َيــT"ِديٌّ أو َغtُ َيــT"ِديٍّ
ـذي Wـَ" Eُـ2ُّ 

ّ
، َبـ2ْ ا.َ<&ـيXُ ا. ، و� َ?ـبAٌ أو Vُـ;ٌّ 5َـخت"ٍن، و� أ?َجـíٌِّ أو َبـ;َبـِ;يٌّ

 en ة>Iqفـ . (allá tá pánta kái en pâsin Christós) «ـ2ِّ ¸ٍءEُ oٍء و¸

	  كولوسي ٣: ١١. 	16

	  القديس مكسيموس املعرف، تلقني أسرار الدين، الجزء األول. 	17

	  ١ كور ١٥: ٢٨. 	18
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W  pâsinــن* Wــي جــ<a 5ــذ�ــ;؛ فــ*.&ــي*ق ي�ز ذ.ــ} وbــفزه، وبــ*.ــت*%، 

ا.�ج<ة ا.&Iي<ة Wي «2E ¸ء 2E o ¸ء».  
   ف*�ختSف .] د�.ة ج"W;)ة. 

   قـب2 أي ¸ء، إن «اY&ـيW Xـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء» Wـ" o قـي<ت] 
ا.ـ"جـ"ديـة ا.� تـ;بـ· بz +ـ; شـخ¼ اY&ـيX وfـبيMة وty5 شـخ¼ 
Eـ2 إنـ&*ن: فTـذه Wـي ا.ـقي<ة ا.ـ"جـ"ديـة ا8ـقيقية .ـ ?ـب*رة «اY&ـيW Xـ" 
 o ،[قـب2 5ـ"تـ tخـ�*بـ] األخ o ، ـ2 ¸ء». .ـذ.ـ} يـق"ل يـ&"عE o ء¸
ـِ; 
َ
ا.ـIMية ، 5ـخ*fـًب* اآلب: «ِبـ<* أ?ـ�يَتn]ُ 5ِـْن ُ+ـ�I*ٍن ?ـgI جـ<يaِ ا.Àَش

 .«[
َ
. dTُبَتWَْن و>َ.ِ 

َ
ة  األبAيَّ

َ
:" 2E ج&V [" Aّ� يTََب ا8ي*ة

ً
V]19;في*

 ،Xــي&Yأن ا ºMــ2 ¸ء» يE o ــ2 ¸ءE Xــي&Yا» ،*nن، ثــ*نــًيHو.ــ   
.ـ{¾ فـق· 5ـن ا.ـن*Vـية ا.ـ"جـ"ديـة، بـ2 أيـًض* بـ*.l&ـبة .ـ"?ـي اإلنـ&*ن 
 dTـإلنـ&*ن �ـي يـف. o*qوا.ـ É*Tـث*ل ا.ـنYي، واIـKر األAyـYـ" اW ،[بـذاتـ
و)ــM{ش ?ــSقــت] 5ــa هللا (ا�ــ*.ــق) و5ــa ا�نــ&*ن اآلخــ; (اYخــI"ق)، 

?Sقت] ب*.H"ن واYجت<a وا.ت*ر)خ. 

 Xي&Y*اء بA٢) ا�قت

    .ــ<*ذا ا.ــSMقــة 5ــa هللا Wــي ?ــSقــة 5ــa يــ&"ع؟ ألن يــ&"ع Wــ" �ــشف 
ا.ــنق*ب ?ــن هللا �ِ&ــْ;  و?ــن ا.ــث*.ــ"ث �&ــ;. .ــذ.ــ} فــإن «األخــSق» 
بــ*.l&ــبة .ــإلنــ&*ن Wــي ا�قــتAاء ب&ــI"ك يــ&"ع اY&ــيX، أي بــ{&"ع 

ا�ن&*ن  وب{&"ع اإلن&*ن واإل.] وب*�ن&*ن ا.ذي في] هللا. 
 dIMـــYا» :Magister adest) dIMـــYـــ" اW aجـــ<يI. ـــبة&l.*إنـــ] بـــ   
 dHُ
َّ
IـEُ dHُألّنــ ،dُ

ِّ
IMيـ* 5ُـ :AٌـVأ dـَ"ُ�ـ?ُAْـ&َ<~"ا بـأْن َيـ

َ
ـ* أنـُتd فـS ت W20ـن*». «أ5َّ

)، و)ـجب ا�ـ'ش*ف Wـذا اYـdIM وا�Kـغ*ء  .«AٌـVوا dٌ
ِّ
IM5ُـ dHُو.ـ 

ٌ
21إخـَ"ة

22إ.ـي] وإتـبn*?ـ]: «بـWَ 2ـن{ًئn* ِ.ـَ<ْن َيـ&<E aُـSَم ِهللا وَ)ـMَ<2ُ ِبـِ]». فـ*�قـتAاء 

ب*Y&يX  ب*.l&بة .2q ا.Àش; M5 "W;فة ا8ق و5<*ر+ت]. 
   و)&ـــت<; يـــ&"ع اY&ـــيo X ا.ـــت*ر)ـــخ وE oـــ2 ا.ـــyM"ر  وo +ـــ; 
 o اآلب dـW*ا.ـذيـن أ?ـ� {ـ2 أو.ـئE ن 5ـن"Hه، ا.ـذي يـتAة، ج&ـ&}نHا.ـ
 o هAــ&Ð ــأ?ــض*ءE [بــ dــWAــVًــ" نــف&]، وا.ــذي وW يــ]، �ــ<* يــق"لAيــ
اYـM<"ديـة بـق"ة روVـ]. وبـ*.ـت*% يـتفق تـIMيd اY&ـيX 5ـa تـIMيd ا.ـHن{&ة 

 .Xي~K 2qبش [M>&ا.� تق;أه وت

	   راجع يو ١٧: ٢.   	19

	   يو ١١: ٢٨. 	20

	   مت ٢٣: ٨ و١٠. 	21

	   لو ١١: ٢٨. 	22
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* ?ـن ا.&ـ�Iة يـن�بق 

ً
   وWـن* أود أن أبـAي 5ـVSـظة. إن 5ـ* قـIن*ه +ـ*بـق

?ــgI ا.&ــ�Iة �ــ<* يــ<Hن أن ُتــM*ش o ا.ــHن{&ة.فــإذا .ــd تــHن أبــ")ــة، 
 .ــIغ<"ض وا�.ــتبn*س  

ً
5ــ"5ــة، يــ<Hن أن تــyبX 5ــAyًرا �بtا

ُ
وبــ*.ــت*% أ

وأداة خــ*د?ــة و5ــ5Aــ;ة o أيــAي ا.ــHذب  أي o أيــAي ا.شــي�*ن، أبــ" 
23ا.ـHذب. بـ{ن<* ¡ـب o ا.ـنT*يـة إfـ*?ـة +ـ�Iة ا.ـHن{&ة ?ـgI ا.ـAوام 

بشK 2q*دم و5ُف*رق. 
 ،AيIتقIة .ـIت� أداة نـ*قـMة نـظ; 5ـؤ+&ـية، إن 5ـ* يـق".ـ] يTفـ<ن وجـ   
بـقAر 5ـ* Wـ"  تـقIيA قـ")ـd ر+í .ـإليـ<*ن وأ5ـينo ً*n اYـ<*ر+ـة .&ـ�Iة ا.ـب*بـ*. 
.ـذ.ـ}، 5ـن وجـTة ا.ـنظ; اYـؤ+&ـية، ا.&ـ�Iة Wـي ا.ـش2q ا.ـÎ;َM ا.ـذي 
ي&ــتخ5Aــ] Vــض"ر يــ&"ع ا.ــق*ئــd 5ــن بz األ5ــ"ات �تMبt ?ــ<Iي ?ــن 
KـAاقـت] 5ـa اإلنـ&*ن، 5ـMي و5ـM} و5ـE aـ2 واVـA 5ـن*. Wـذا Wـ" اÂـ*نـب 
األ�» إثـ*رة .ـإل?ـج*ب o +ـ; ا.ـHن{&ة، وا.ـذي يـؤثـ; بـش2q �بt ?ـV gIـب 

اإلن&*ن .ذات] و?قI] نف&]. 
   ف<ÄM ا�قـتAاء بـ*Y&ـيW Xـ" .ـ2q ا.Àشـ;، و.ـHن o ا.ـبAايـة وقـب2 أي 
¸ء Wـ" .ـA>M>Iيـن واYـؤ5نz، �ـ<* تشـt إ.ـي] ا.ـHن{&ة بـش2q أKـي2 
وKـــ~يX. ا.ـــHن{&ة إذن Wـــي ا.ـــيlب"ع ا.ـــذي ُتـــق*رن بـــ] Eـــ2 األخـــSق 
 aIو?ـي بـ*.ـ"اجـب وا.ـت� *Tأنـ gIي*ة ?ـ~Iقـية .ـSـنظ"5ـة األخـYـف ا(;Mوتـ
 Unus best) شـ;)ـةÀI. AـيV"ا.ـ dIMـYا ،Xـي&Y*ضـ"ء ا.ـ"?ـي بـ o ،ـتنفيذه.
 o Ø*2 أ+ـMـي فـW �.ديـة، ا">MـYفـفي ا  .(denim Magister vester24

Vـــي*ة ا.ـــHن{&ة، يـــAخـــ2 اإلنـــ&*ن o +ـــ; اY&ـــيX و)ـــ".ـــA «خـــIيقة 
25جـAيـAة». Wـذه Wـي ا.ـ"جـ"ديـة اÂـAيـAة، ا.ـq*ئـن اÂـAيـA، اYـش*ر�ـة 

اÂــAيــAة o ا.ــq*ئــن (هللا) �&ــ;،  ا.� تــف"ق تــy"رنــ*. 5ــن Wــن* تــlبثق 
األخSق اAÂيAة. 

 o ،ـ;ي ا�نـ&*نK*يـ&"ع ا.ـن ،Xـي&Y*اء بـAن ا�قـتH>ن �ـيف يـHو.ـ   
ا�خـتSف ا.ـ5SـتنW*nـي .ـTI")ـة ا.&ـ;)ـة .ـ2q إنـ&*ن يـؤ5ـن بـ]؟ يـ* .ـT* 5ـن 

W")ة +;)ة تM{ش 2E o ان&*ن يؤ5ن ب]! 
ـAه روح هللا - 5ـثE 2ـ2 انـ&*ن - 5ـن 

َ
   فـ{&"ع Wـ" ا�نـ&*ن ا.ـذي و.

إ5ـ;أة .ـيM{ش و)ـ<"ت Eـإبـن ألم؛ وتـت�*بـق ذاتـ] وشـخyيتn] 5ـa نـف¾ 
fـبيMة ا.&ـ;، و.ـذ.ـ} أ5ـHننn* و يـ<Hننn* 5ـM;فـة 5ـ* �ـشف] .ـن* o ا8ـ*ل ?ـن 

ا.&; (هللا)!. 
   وWـHذا ?ـ;فـن* أن يـ&"ع اإلنـ&*ن Wـ" o جـ"Wـ; EـI<ة هللا، ابـن اآلب. 
 «ºبـ*.تب *nإذا ا?ت� اإلنـ&*ن نـف&] «ابـًن Xـي&Y*اء بـAن ا�قـتH>ـذ.ـ}، يـ.
﮻ �ـآب، و5ـش*رEًـ* بـ�;)ـقة +ـ;)ـة f oـبيMة هللا، ا.ـذي اخـت*ره يـ&"ع، 

	   يو ٨: ٤٤. 	23
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 o ج&ـAه 

ً
اإلنـ&*ن - اإل.ـ]، .ـيH"ن جـزًءا 5ـن] o +ـ; اYـM<"ديـة و?ـض"ا

ا.&;ي. 
   و.ـW 2qـذا ت&ـتخAم ا.ـHن{&ة تـM;)ـف «ا�بـن بـ*.تبW «ºـذا ا.ـذي 
 َّdتــ * َّ>Iفــ » .«ºــي «بــ*.تبW *nأيــقظ] روح يــ&"ع ا.ــذي يــق"ل إن بــن"تــن
ـ;)ـMَِة، .ـيفَتAَِي 

َّ
 Vُ oـdِH ا.ش

َ
5ـ*ُن، أرَ+ـ2َ ُهللا ابـَنn]ُ 5َـ".ـ"ًدا �5ـَ;أٍة، و?ـ*ش ا.ـزَّ

 gIـي2ُ ?ـ. َّAَء ِهللا. وا.ـ*nـُن أبـن
َ
^ tَyَن �ّV ،ِةMَـ;)ـ

َّ
ـذيـن  WُـVُ o dـdِH ا.ش

ّ
ا.

ـ<* 
َ
ـI"ِبـنW *nـ*ِتـًف*: ’’أè، يـ* أè‘‘ . ف

ُ
ـُ] أرَ+ـ2َ ُروَح ابـِنn]ِ إ ق

ـdHُ أبـنn*ُؤُه Wـَ" أنَّ أنَّ
 واِرٌث ِبـَفض2ِ ِهللا».   

َ
 ابـًنn* فـأنـت

َ
 َبـAَM اآلَن َ?ـبAٌ، َبـ2ْ ابـٌن، وإذا ُ�ـنت

َ
26أنـت

 gIـ? Xـي&Yا aَب  [أي 5ـن اتـب
َ
I5َـْن َغـ» :[nيـت*Tنـ o *ـذ.ـ} يـق"ل +ـف; ا.ـ;ؤ)ـ.

 gIيب  ا.ـذي يـق"ده إ ا.ـقي*5ـة وإ ا.&ـي*دة ?ـIyذ.ـ} ا.ـ oيب وIyا.ـ
ـ] إ.ـTً* و)ـH"ُن ِ%َ ابـًنn*».  وWـن* 

َ
27ا.ـM*.ـd بـأ+ـ;ه]  َيـِ;ُث EُـW َّ2ـذا، وأ�ـ"ُن .

28يت~Aث ?ن اإلن&*ن، ا�ن&*ن اAY?" واألA. z5?"ت]. 

 ،Xــي&Y*اء بــAــي ا�قــتW ــبة .ــإلنــ&*ن&l.*ق بــSــ*نــت األخــE إذا   
فــlI&أل أنــف&ن* اآلن: 5ــ* Wــ" +ــI"ك اY&ــيX �ــ*ه هللا  و�ــ*ه اإلنــ&*ن 
�ـق;)ـب، أي �ـ*ه اآلخـ; ا.ـذي خـIق] اآلب، و�ـ*ه اYـجت<a ، وبـ*.ـت*% �ـ*ه 

ا.ت*ر)خ، وت*ر)خ ا�ن&*نيnة TIE*؟ 

٣) هللا W" آب 

    قـب2 أي ¸ء، يـ'&d +ـI"ك يـ&"ع، اإلنـ&*ن - اإل.ـ] �ـ*ه هللا، بـ*�?�اف 
بـأن هللا، ا.&ـ;، Wـ" األبـ"ة. و)ـM{ش o و?ـي يـ&"ع EـV 2ـض"ر اآلب، أي 
 � :d Vضـ"ر «هللا ا.ذـي W"ـ 2Eـ ¸ء 2E oـ ¸ء». «ا8قَّ ا8قَّ أق"ـُل .Hـُ
ـيًئn* 5ِـْن ِ?ـنAِِه، بـ2 َيـMَ<2ُ 5ـ* رأى اآلَب َيـIُ>َMُ]. فـ<* 

َ
َيـقAُِر ا�بـُن أْن َيـMَ<2َ ش

 ،2ُ>َMـ2َّ 5ـ* َيـEُ [ِـبُّ ا�بـَن وُ)ـ;)ـbُ ا�بـُن. فـ*آلُب [ُ
َ
I2ُ 5ِـث>َMاآلُب َيـ [ُIُ>َMَيـ

ب"َن».  29وَ+W *5 [ِ(tَُ" أ?ظdُ، فَتَتMجَّ

   يـق"د يـ&"ع اإلنـ&*ن إ إدراك Wـذه األبـ"ة واأل.ـفة ا.MظÓ بـ*.&ـ; 
ا.ـذي يـشIq]، وا.ـذي ÅـIق Eـ2 األشـي*ء. «و?ـنA ا.ـSyة، إذن» - �ـ<* 
 ،zَ ــ;داًدا Kَ oــI"اِتــdHُ 5ِــْث2َ ا.ــَ"ثlيِّ

َ
دوا ا.ــSqَم ت يــق"ل يــ&"ع - «� ُتــَ;دِّ

dTُ، ألنَّ َهللا 
َ
Iنـ"ا 5ِـث"Hتـ � .dTِ5ِـSـE ِة«Hَ.ِ dTَُن أنَّ َهللا َي&ـَتجيُب .ـ" َيـُظنُّ

 :
َ
Sة َّyـِذِه ا.ـW dا أنـُت"

ُّ
Iyـب2َ أْن تـ&أ.ـ"ُه. فـ

َ
ـيِ] ق
َ
ـت*جـ"َن إ.

َ
 5ـ* ½

ُ
أبـ*ُ�ـd َيـMِ;ف

 Aـــذري ا.ـــُ<ً"ِ.ـــÂق ا>Mا.ـــ o واِت….‘‘ [أي*> ـــذي o ا.ـــ&َّ
ّ
’’أبـــ*نـــ* ا.

30.ألشي*ء]». 
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;)ـُق وا8ـقُّ وا8ـي*ُة، � َي-ُء أVَـAٌ إ     «أجـ*َبـُ] َيـ&"ُع: ’’أنـ* Wـَ" ا.ـ�َّ
 dأبـــي أيــًض*. و5ِــَن اآلَن أنــُت dــُت

ْ
ــMََ;ف
َ
ــُت<"( .

ْ
ــ" ُ�ــنُتd َ?ــَ;ف

َ
اآلِب إ�َّ بـــي. .

Aُ، أِرنـ* اآلَب وَ�ـف*نـ*‘‘.   ُ¾: ’’يـ* +ـيِّ ُّÀIـ] فـي
َ
يـُت<"ُه‘‘.  فـق*َل .

َ
ـMِ;فـ"َنـُ]، ورأ

َ
ت

ُ¾؟  ُّÀIيـ* فـي AُMَبـ ºـذا ا.ـَ"قـِت، و5ـ* َ?ـَ;فَتW َّ2ـEُ dHُMـ] َيـ&"ُع: ’’أنـ* 5َـ
َ
فـق*َل .

5َ31ْن رآ( رأى اآلَب‘‘». 

   إن ا.ـ;ب ا.ـ"VـيA، ا.&ـ; ا.ـذي يـyنE aـ2 األشـي*ء وEـ2 ا.ـز5ـن وا.ـذي 
ـ* .ـن* 5ـن خـSل يـ&"ع (انـ&*ن اخـت*ره 

ً
تـ"جـA فـي] األشـي*ء، يـyبX 5ـأ.ـ"ف

، أي 5ـش*رك آ( f oـبيMت] اإل.Tـية، أي f oـبيMة ا.&ـ; 
ً
وجـIM] 5ـش*رEـ*

 W oـذا ا�نـ&*ن  5ـ* يـ<Hن 
ً
نـف&]). فـ<ن ا.ـن*Vـية ا�نـ&*نـيnة، نـ;ى 5~ـAدا

 (إذ يـ<Hن أن يـH"ن تMبtًا ?ـن ذروة ا.ـ;غـبة، أي 
ً
أن يـH"ن ½ـAيـAه اف�اضـ*

?ـن ا.ـ;غـبة األKـIية .ـI"جـAان ا.شخ"، و.ـHن إ أي 5ـAى تـH"ن Wـذه 
ا.ـ;غـبة غt 5ـؤ�ـAة ونـ*درة و5ـبT<ة و5ـIيئnة بـ*ألخـ�*ء وا.ـAوافـa أو نـ<"ذج  
شـ*رد .ـفH; ا�نـ&*ن!): فـ*﮻ Wـ" آب، وا.&ـ; Wـ" أبـ"ي. و5ـ*ذا Wـن*ك أ�» 
.ـــفة 5ـــن اإل¡ـــ*بـــيnة اÂـــذر)ـــة ا.� يـــH"ن فـــيT* اآلب 5ـــAyر ا��ة 

ُ
أ

ا�ن&*نيnة؟ 

               ٤) +I"ك ي&"ع �*ه اآلب 

    5ـ* Wـ" إذن +ـI"ك يـ&"ع �ـ*ه اآلب؟ فـإذا �ـشف .ـن* قـب2 أي ¸ء أن هللا 
W" آب، فHيف ق*م بTذا ا.&I"ك �*W]؟ 

    أ) و)�ز  يـ&"ع ا.ـق"ة ا�ـSقـة .Tـذا اآلب، .Tـذا ا.&ـ; �ـآب: إنـ] ا.&ـI"ك 
�ـ*ه آب Wـ" ا�ـ*.ـق. فـT" خـ*.ـق ا.ـ"جـ"د اإلنـ&*( ا.ـذي Wـ" 5&ـtة إ 
ا.ـH<*ل وVـي*ة اإلنـ&*ن ا.� Wـي ضـMف وWـش*شـة و?ـAم اتـ&*ق وُدوار، 
وإ جــ*نــب EــW 2ــذا Wــ" أيــًض* ا.ــف*دي �ــIيقت] ا.ــذي يــM{ش W oــذه 

ا.ظ;وف. 
   وf*Åب اY&يX إ اآلب �خ*.ق. 

   إنـ] أول إنـ&*ن .ـAيـ] و?ـي +ـIيd وEـ*5ـ2 فـ2q 5ـ~ت"اه ا.Àشـ;ي Wـ" 
Vـض"ر اآلب. وبـ*.ـتأ5ـo 2 بـMض فـy"ل إÇـي2 ا.ـقAيـ¾ يـ"Vـن* (5ـث2 
 Xـي&Yت ا*>IـE o AـÇ (وا.ـث*5ـن a2 ا�ـ*5ـ¾ وا.ـ&*دس وا.ـ&*بـyا.ـف
 2Mـي;ى اآلب، و� يـف "Tه اآلب. فـA2 5ـ* ـي;)ـMـي أنـ] يـفWة: وAة +ـ*ئـ;Hفـ
شـيًئn* آخـ; +ـ"ى 5ـ* ـي;ى اآلب يـفIM]. ?ـن5Aـ* شـ*WـA ا.ـyMف"ر يـ&ق· 
و?ــن5Aــ* نــظ; إ زنــ*بــق ا8ــق2 وا8ــy*د وشــM; رأس اإلنــ&*ن، فــ<*ذا 
 dـ.*Mا.ـ ÄM5 ـ"ل إK"Iـ2 ¸ء .ـE ص إشـ*رة 5ـنSـتخ+� zأ?ـ�*ه ا.يق
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وV ÄM5ــي*تــ] ؟ فــ*.ــذي جــ2M ذ.ــ} ا.يقz ـيـزدWــ; Wــ" ?ــSقــت] بــ*آلب 

32ورفقت] .]. 

   إذن، ا�قـتAاء  بـ{&"ع بـ*.l&ـبة .ـن* Wـ" أن نـM{ش أوً� وقـبE 2ـ2 ¸ء 
 Anـذا ا.ـبنWف األول و�MـنYـذا اTـ2 ?ـ<2 نـق"م بـ]. فE o يـن وا.ـتق"ىAا.ـت
 2Mـ2 فـE o يـن وا.ـتق"ىAش ا.ـت}Mـن*: أي أن نـ. Xق واضـSاألول 5ـن األخـ
 5ِـْن أجـIِن* 

َ
ـذي 5ـ*ت

ّ
نـق"م بـ]. �ـ<* يـق"ل ا.ـقAيـ¾ بـ".ـ¾ ?ـAة 5ـ;ات: «ا.

* o يـقَظِة ا8ـي*ِة أو o رقـAِة ا.ـَ<"ت»؛   «فـإذا  ن* 5ـMَُ]، +ـ"اٌء ُ�ـنَّ
ُّ
IـE *33.ـَن~ي

ـِ;بـُتd، أو 5َـT<* َ?ـِ<Iُتd، فـ*?ـَ<I"ا Eُـ2َّ ¸ٍء ِ.َ<جـAِ ِهللا»،  أو 
َ
34أEَـIُتd أو ش

YجA اY&يX، ألن هللا يت"اM5 2Kن* بIq<ة ي&"ع وo شخ¼ ي&"ع. 
   فـب*.l&ـبة .I<&ـيX، ا.ـق*نـ"ن ا.ـAيـنn*5ـيHي .ـI"جـ"د Wـ" ا.ـ�*?ـة 
 o [ـ. tبMت dـذا أ?ـظW Aـبة .ـن* ¡ـ&l.*؛ وبـ(;ـ2 ¸ء 5ـن أجـ2 آخـE ـ{ش?)
تـق5Aـة (ا8ـي*ة). فـ*.ـتق5Aـة Wـي ا�?�اف بـأن اY&ـيX، 5ـث2 هللا، Wـ" 
أ+ـ*س EـV 2ـي*ة، أي أنـ] ا�تـ&*ق واÄMY، أي قـي<ة ا.ـSMقـة بz اإلنـ&*ن 
وأي واقـo a ا8ـي*ة. إذ أن قـي<ة ا.ـSMقـة بz اإلنـ&*ن وأي واقـo a ا8ـي*ة 
Wــي اY&ــيX، 5ــE *>Tــ*نــت ا.ــSMقــة. فــ*W ÄMYــ" اY&ــيX: إذن ا.ــ�*?ــة 
وا.ـتق5Aـة Wـي أن نـM{ش بـ<ن�ق 5ـ* تـنقI] .ـن* EـI<ة اY&ـيX، 5ـثI<* يـM{ش 
اY&ـيX  بـ<ن�ق اآلب. و5ـن Wـن*، إذن،  يـأU تـAيـن وتـق"ى Eـ2 فـ2M وEـ2 

?<2 وS? 2Eقة. 

 ،Ó+ل األ*>Hره ا.ـ*nـ" �ـ*ه هللا اآلب بـ*?ـتبW ك يـ&"ع"Iإن +ـ ،*nب) وثـ*نـًي    
 dُـ<* أنَّ أبـ*ُ�ـ� ،zَI5*ـE dنـ"ا أنـُت"H5&ـت<; .ـ]: «فـ aIا8ـي*ة �ـت� Ù>ـذا يWو
<*ويَّ Eـ*5ِـ2ٌ». وfـ;)ـق ا.ـH<*ل Wـ" ÄM5 وجـ"د اإلنـ&*ن. فـ*.TـAف  35ا.ـ&َّ

 
ً
*MIـ* تـ�Wر*nن بـ*?ـتب*qر اإل5ـAق ا8ـي*ة قـ"IخـYش ا}Mـ" أن يـW 5ـن ا.ـ"جـ"د

إ �<*ل ا.&; (هللا). 
 aIبـ2 �ـت� ،zـقي*س أو .ـق"انY ـف(;Mق �ـتSش األخـ}Mذا � نـHـWو   
<*ُء  ـزوَل ا.ـ&َّ

َ
.ـSقـتAاء اY&ـيX وتـبM*ت ذ.ـ}: «ا8ـقَّ أقـ"ُل .ـdHُ: إ أْن ت

ـ;)ـMِة Vّ� يـِتEُ َّdـ2ُّ 
َّ
 5ِـَن ا.ش

ٌ
 واVـAة

ٌ
 واVـAٌ أو نـق�ة

ٌ
واألرُض � َيـزوُل Vـ;ف

ــM*.ــيdَ األنــÀيn*ِء: 5ــ* 
َ
 وت
َ
ــ;)ــMَة

َّ
بــ2َ�ِ ا.ش

ُ
 ِجــئُت أل

ّ
"ا أ( ــُظنُّ

َ
36¸ٍء».  «� ت

 .
ً
، أي W oــذا ا.ــت�Â ،aIــ2M ذ.ــ} 5ــ<Hن* «2َ �ــ<ِّ

ُ
بــ2َ�ِ، بــ2 أل

ُ
37ِجــئُت أل

 Xَــَ; َنــفَ&ُ] �ــ<* أنَّ ا.َ<&ــي َّTf Xِا.َ<&ــي o جــ*ُء ــ] Wــذا ا.ــ;َّ
َ
«و5َــْن Eــ*َن .
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f38ـ*Wِـٌ;»:  فـ*ألخـSق �ـت�aI 5ـت"اKـ2 .ـSقـتAاء بـ*Y&ـيf o Xـ*?ـت] 

.آلب. 
؟ 
ً
2َ»، أي Âـ2M ذ.ـ} 5ـ<Hن* �ـ<ِّ

ُ
بـ2َ�ِ، بـ2 أل

ُ
   بـأي ÄM5 «5ـ* ِجـئُت أل

فـ*.ـت�W aIـ" بـ<ث*بـة ا.تMبt ا.ـنÉ*T وا.ـAائـd 8ـ;)ـة ا�نـ&*ن أ5ـ*م «هللا 
 
ً
ا.ـذي Wـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء». فـفي ا.ـ"اقـa، أن يW tyـذا ا.ـت�aI إ.�ا5ـ*
o اإلنـ&*ن Wـ" نـM<ة. .ـذ.ـ}، 5ـ&*ر األخـSق Wـ" 5ـ�Iب Kـ*دق .Tـذه 
ا.ـنM<ة. إذ أن ا.ـ�Iب ا.ـy*دق Wـ" ا.ـش2q األ+ـ*Ø .ـSyIة: ا.� Wـي 
 2ِqَــيTَ.ِن إ اSَرُجــ AَMِــKَ» .ش*رMتــ"+ــ2 وتــض;ع. 5ــث2 ذ.ــ} 5ــن ا.ــ
 ُّµ( ــَف ا.ــَف;ِّ

َ
;ائــِب. فــ"ق )µٌّ واآلخــُ; 5ِــْن ُجــب*ِة ا.ــضَّ ــ;ِّ

َ
ي*، واVــAٌ ف

ِّ
Iyَــُي.

ي o َنــفِ&ِ] فــيق"ُل: ُشــHً;ا .ــَ} يــ* ُهللا، فــ<* أنــ* 5ِــث2ُ +ــ*ِئــِ; ا.ــنـ*ِس 
ِّ
Iyُيــ

 o ــ"ُمKــ*بـــي!. فــأنــ* أÂــذا اW 2ُنــ*ِة، و� 5ِــث *ِ.<zَ ا.ــزُّ *zَM5 ا.ــظَّ ا.ــ�َّ
فـَ َبMـيAًا � 

َ
*ـ اÂ*بـيـ، ف"ـق ِ]. وأ5َّ

ِّ
;ـَ َدخIـي IEُـ

ْ
، وأوo ُ?ش zـِ

َ
ت +بـ"ِع 5َ;ـَّ

ُ
األ

 ?ــKَ gIــAِْرِه و)ــق"ُل: 
ُّ
<*ِء، بــE 2ــ*َن َيــAُق ــaَ َ?ــيlَيn]ِ ^ــَ" ا.ــ&َّ

َ
ــُ;ُؤ أْن َيــ;ف ْ¡َ

 ، ُّµ( رVَـْ<º يـ* ُهللا، أنـ* ا�ـ*fـُئ!. أقـ"ُل .ـW :dHُـذا اÂـ*بــي، � ذاَك ا.ـَف;ِّ ýإ
ـaْ َنـفَ&ُ] َيـنَخِفْض، و5َـْن Åْـِفْض 

َ
نـَزَل إ َبـ{ِتn]ِ 5َـقب"ً� ِ?ـنAَ ِهللا. فـَ<ْن ـي;ف

  .«aِْفـ
َ
39َنفَ&ُ] َي;ت

   5ـن يـق"ل «أنـ* قـ*در»، «أنـ* .ـAي ا.&ـ�Iة»، «أنـ* .ـAي ا.ـق"ة»، 
 5ـن ذاتـ]، بـ2 5ـن آخـ;  (هللا) فـق· 

ً
*Mأن ذ.ـ} .ـ{¾ نـ*بـ gIـ?  Sًد.ـي Aـيج+

ا.ذي ب&ؤا.] ي<Hن اy8"ل ?2E gI ذ.}. 
   بـ*خـتy*ر، يـH<ن o األخـSق، Wـي<نة ا.ـ&ؤال وا.ـت"+ـ2 وا.ـتض;ع 
، إذا .ـd يـHن +ـؤاً�. يـ* .ـT* 5ـن 

ً
 و.ـ{¾ WـAفـ*

ً
.ـنج*ح ا.TـAف: إذ يMت� ز?ـ<*

Vقيقة ?ظي<ة يMيI? *TV;f Aينn* 5ََث2 اإلÇيW 2ذا! 
    ج) أخtًا، نـ;ى +ـI"ك يـ&"ع �ـ*ه هللا اآلب بـ*?ـتبn*ره ا.ـف*دي، وبـ*.ـت*% 

ب*?تبn*ره رV<ة. 
ـS َيTـEُ {َIِـ2ُّ 5َـْن 

َ
بـَنn]ُ األوVَـAَ، ف

َ
ـV dَّ� وWَـَب ا

َ
.*Mـبَّ ُهللا ا.ـVذا أHـW»   

ـُة».  .ـذ.ـ} فـإن W ÄM5ـذا ا�بـن،  ـ] ا8ـي*ُة األبـAِيَّ
َ
40ُيـؤ5ِـُن ِبـ]، بـ2 تـH"ُن .

Wـذه ا.ـIq<ة ا.� Kـ*رت ج&ـAًا، ?ـ;فـن*ه Eـ*نـ&*ن 5ـ".ـ"د 5ـن ا5ـ;أة، Wـ" 
ا.ـHشف تـ<*5ًـ* ?ـن Vـب ا.&ـ;  (هللا)، أي ?ـن ا8ـب ا.ـذي bـ<I] ا.&ـ; 

�*ه خIيقت]: وW" ا.Hشف ا.q*25 ?ن 5~بة هللا اآلب. 
   إن اY&ـيW ،Xـذا ا�نـ&*ن اYـ".ـ"د o بـ{ت 8ـd و?ـ*ش o ا.ـن*Kـ;ة، 
Wـ" o تـI} ا.I~ـظة اY~ـAدة وا.ـM*بـ;ة 5ـن ا.ـت*ر)ـخ، ty5ن* ا.ـذي Kـ*ر 
 ورفـقة دائـ<ة، ?ـgI 5ـ; Eـ2 

ً
 ورفـقة، إنـ] +ـ; هللا ا.ـذي Kـ*ر Vـض"را

ً
Vـض"را
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Wـِ;»؛   َّAنـِقض*ِء ا.ـ

َ
41?ـy"ر خـIيقت]. «وWـ* أنـ* 5َـfَ dHُMـ"اَل األّيـ*ِم، إ ا

ا.تأ�يA األ?ظgI? d 5~بة ا�*.ق. 
   ففي ي&"ع تنHشف ?Sقة هللا Iïيقت] �<~بة وب*.ت*% �;V<ة. 

   5ـن ا.ـMyب فـdT 5ـ* تـضيف] EـI<ة رVـ<ة إ EـI<ة 5ـ~بة أو 5ـغف;ة، 
ألنـ] � يـ"جـA ¸ء يـ<Hن إضـ*فـت] إ EـI<ة 5ـ~بة؛ .ـHن بـ*.l&ـبة إلدرا�ـن* 
W ÄMYـذه ا.ـIq<ة، فـإن EـI<ة رVـ<ة تـضيف ا?ـتبn*ر ا.&ـ; (هللا)، .ـذ.ـ} 
تفشـ2 جـ<يa 5ـق*يـ{&ن* وخـي*�تـنn*. فـ*.ـ;Vـ<ة Wـي 5ـ"قـف ا.&ـ; (هللا)، 
فTــي تــAل ?ــgI 5ــ"قــف ا.&ــ; (هللا) �ــ*ه أي ضــMف وخــ�أ ون&ــي*ن 

 .[. [nا�ن&*ن ب<~بت *TبHبش;ي: إذ ي"اج] هللا أي ج;)<ة ي;ت
   فـقب"ل Wـذه ا.ـ;Vـ<ة وا�?�اف بـW *Tـ" قـ<ة األخـSق؛ وذ.ـ} ا.ـقب"ل 
Wــ" ?ــ<ق Kــ~ة ا�?�اف بــأن اإلنــ&*ن وVــ;)ــتn]، يــAرك ا.&ــ; (هللا)  

�<Ayر 2E ¸ء وأن «هللا 2E ¸ء 2E o ¸ء».  
   � يـــ<Hننn* ا.ـــت"+ـــ2 وا.ـــتض;ع إ هللا اآلب إن .ـــd يـــHن ذ.ـــ} 

 .;V<ت].  
ً
*5S&'+ا

                     ٥) 5ن ا.Ayاقة، األخSق 

    بــإ¡ــ*ز، إن +ــI"ك يــ&"ع 5ــa هللا اآلب Wــ" ا�?�اف وا.ــقب"ل بــ*.&ــ; 
ب*?تبn*ره رV<ة. .ذ.} ت<ثS? 2قت] ب*آلب ا.ت�بيق األ+AyI. Óاقة. 

   و)�Mف يـ&"ع و)ـقبE 2ـإنـ&*ن أنـ] رVـ<ة اآلب. وWـHذا يـقب2 أن 
dTُ � َيMِ;ف"َن 5* َيI>َM"َن».   غِفْ; .dTُ ي* أبـي، ألنَّ ý42ي<"ت: «إ

   تـ<*5ًـ* �ـ<* Wـ" ا8ـ*ل بـ*.l&ـبة .ـ{&"ع ا�نـ&*ن، فـإن fـ*?ـة اآلب 
Wـي يـlب"ع وقـ<ة ا.ـفضيIة، و�ـذ.ـ} بـ*.l&ـبة .ـSنـ&*ن ُتـ".ـAْ األخـSق 
 ?ـن 
ً
بـإ?ـج*ب +ـ*ئـA � يـق*وم بـ*.l&ـبة .ـشخ¼ Vـ*ضـ;: .ـ{&"ع. وبـMيAا

Eــ2 ¸ء - ?ــن ا�Çــذاب واأل.ــd واÂــ;)ــ<ة - يــ&"د ا.ــتIMق بــ{&"ع. 
وWـHذا ُتـ".ـA أخـSق اإلنـ&*ن �ـAyاقـة 5ـa هللا �&ـ;، وبـ*.ـت*% 5ـa يـ&"ع، 
 .*T2 بKن ?ن ذات] وب*.ت"اS?شف وا�H.*يق"م ا.&; ب [.Sا.ذي 5ن خ
   وا.ـAyاقـة ا8ـقيقية Wـي أي ?ـSقـة يـتd فـيT* 5ـش*ر�ـة ا�Vـتيn*ج إ 
اآلخـ; بـ<Mن*ه ا.ـنÉ*T، أي o ذ.ـ} اtyY ا.ـذي يـ"قـظ] Eـ2 اVـتيn*ج وا.ـذي 
يـش2q نـT*يـة ?ـ�ش اإلنـ&*ن وجـ"?ـ]. فـب*.l&ـبة .ـإلنـ&*ن، قـب"ل ا8ـب 
ا.ـُ<�Mَّ ?ـن] o إرادة هللا، ا.&ـّ; ، وا.ـذي بتج&ـAه Eـ*نـ&*ن o يـ&"ع يـقب2 
 o Aق، ا.� ُتـ".ـSب"ع األخـlـ" يـW ،[ئـ*nأبـن aـ"ت، و5ـ"تـ] 5ـن أجـ2 جـ<يYا
ا.ـ"اقـa �ـAyاقـة 5ـa هللا.و�ـ<* Wـ" ا8ـ*ل بـ*.l&ـبة .ـ{&"ع، فـ*ألخـSق 
تـlشأ 5ـن قـب".ـ] أن يـH"ن  اYـ"ضـ"ع ا�ـ*ص .ـ;Vـ<ة األب - فـT" يـقب2 

	  مت ٢٨: ٢٠. 	41

	  لو ٢٣: ٣٤. 	42



42
 aبـ<"تـ] 5ـن أجـ2 جـ<ي [Iو)ـقب ،[Mـ2 5ـKـذا ا.&ـ; (هللا) ا.ـذي يـت"اW
ا.Àشـ; - وWـHذا بـ*.l&ـبة .ـإلنـ&*ن، و.ـ2q إنـ&*ن، ُتـ".ـA األخـSق �ـAyاقـة 

M5]، أي a5 هللا o شخ¼  ي&"ع. 
   ُتـ".ـA األخـSق �ـAyاقـة 5ـa هللا بـ*?ـتبn*ره +ـ;، وبـ*.ـت*% 5ـa يـ&"ع. 
وتـبAnأ ?ـSقـة اإلنـ&*ن 5ـa هللا بـ*?ـتبn*ره +ـ;، وبـ*.ـت*% 5ـa يـ&"ع وتـHت<2 
 *Tا.� نـ�ق بـ «dMة «نـ>Iqبـ *Tوأ5ـ*نـ *TـقيقتVو *Tـتf*&وبـ *T2 ?ـظ<تqبـ

ا.قAي¾ ب�;س .{&"ع ا.ذي +أ.]: «ي* +<M*ن، أ½بº؟». 
   وب&ـبب EـI<ة نـdM ا.� نـ�ق بـT* بـ�;س، تـH"ن األخـSق 5ـف*جـأة 
Vـض"ر  ¡ـب ا.ـت<&} بـ] إ درجـة يـ<ي2 فـيT* ا�نـ&*ن إ إدراك Vـي*تـ] 
EــTI* بــتف*KــيTI* وo 5جــ<TI* إلرضــ*ء وجــ] ذ.ــ} ا8ــض"ر  (ا�.Tــي). 
.ــذ.ــ} فــإن األخــSق بــ*.l&ــبة .I<&ــي¬ Wــي تــ<&} وا.�ام نــ*بــa 5ــن 

ا8ب. 

                      ٦) ن"ر وق"ة و?"ن .Sن&*ن 

    د?ـ"نـ* اآلن نـ;ى بـ<ز)ـA 5ـن ا.ـتفyي2 +ـI"ك يـ&"ع �ـ*ه اآلخـ;، أي �ـ*ه 
اإلن&*ن �ق;)ب. 

   بـ*خـتy*ر ، Wـذا ا.&ـI"ك Wـ" 5ـش*ر�ـة Vـي*ة اإلنـ&*ن بـتقAيـd ذاتـ] 
�<Ayر .Iن"ر، أي .I"ض"ح وا8قيقة وا.ق"ة وا.M"ن. 

ــdِ ِ.ُينEُ tَــ2َّ 
َ
.*Mجــ*َء إ ا.ــ ، "ُر ا8َــقُّ     أ) �ــ<Ayر .ــIن"ر: «ا.ــIِqََ<ُة Wــَ" ا.ــنُّ

 :tش*ء األخMا.ـــ o [nيـــثAـــV o 43إنـــ&*ٍن»  أو ، �ـــ<* +ـــيق"ل يـــ&"ع

 % dTُـبَتWَ"َـ*نـ"ا .ـَ}، فـE .dِـ
َ
.*M5ِـَن ا.ـ % dTُـبَتWَـَ<َ} ِ.ـَ<ْن و+

َ
«أظTَـ;ُت ا

 dُTُغُت
َّ
Iـَ" 5ِـنَ}. َبـW ºـ2َّ 5ـ* أ?َ�يَتEُ َّفـ"َن أن;ِMَيـ dـWُ 5ِـَ}. واآلَنSqا ِبـ"I>ِوَ?ـ

 ِجـئُت 5ِـْن ِ?ـنAَِك 
ِّ
ـِة أ(

َ
ِبI"ُه وَ?ـَ;فـ"ا Vـقَّ اYـMِ;ف

َ
غَتº فـق

َّ
Iـذي َب

ّ
ا.ـSqَم ا.

 .«ºَتI+َأر 
َ
َ} أنت 44وآ5ن"ا أنَّ

   .ـذ.ـ}، بـ*.l&ـبة .ـن* وبـ*.l&ـبة .ـإلنـ&*ن ا.ـذي Åـت*ره، فـإن ا.ـقيd ا.� 
^ـdH ?ـgI أ+ـ*+ـW *Tـي تـI} ا.� تTـتd بـIq<ة ا.ـI"غـ"س بـ*?ـتبn*ره Vـض"ر 
 íتlن{&ة ا.� يHـي جـ<*?ـة ا.ـW ـذهW نHاآلن. .ـ 

ً
يـ&"ع: .ـH"نـ] Vـض"را

إ.ـيT* ا�نـ&*ن. وWـي وجـ] Wـذا ا8ـض"ر، أو ا.ـذي يـyبX فـي] وجـ] Wـذا 
ا8ـض"ر Vـ&*ً+ـ* و)ty ?ـ5Sـة، و.ـHن] ?ـ5Sـة ½ـت"ي ?ـgI 5ـ* Wـي ?ـ5Sـة 
 Xـي&Yـض"ر اV ثAـV [د فـيAن ا.ـذي يتجـ*qـYـي اW ن{&ةHـ]. فجـ<*?ـة ا.ـ.

 .AيA5ن ج A."وفي] ي AيAن في] ج"H(و
   فــ*YــنTج ا.ــذي ا+ــتخ5Aــ] ا.&ــ; (هللا) .يTــب و)ــHشف ذاتــ] 
�ـIيقت]، Wـ" 5ـنTج األ+ـ;ار: ا.� Wـي ?ـ5Sـة ½ـ"ي ا.&ـ; ا.� Wـي ?ـ5Sـة 

	   يو ١: ٩. 	43

	   يو ١٧: ٦-٨. 	44



43
.ـ]. وجـ<*?ـة ا.ـHن{&ة Wـي 5ظTـ; Wـذه ا.ـ5SMـة واYظTـ; اYـ;É .ـذ.ـ} 
ا.ـ"جـ]. فTـي ثـ"ب ذ.ـ} ا8ـض"ر ، 5ـث2 ثـ"ب يـ&"ع .ـألfـف*ل ا.ـyغ*ر 
 aأربـ zب dـWغ*ر ، ا.ـذيـن ت�اوح أ?ـ<*رy5ـن]. فـ*.ـ zـ*نـ"ا قـ;)بE ا.ـذيـن
 dTا أنـ"فـ"Mق"ا بـ&*قـي] ووضـIMـ"ا بـ] وتـf*ـVوخـ<¾ +ـن"ات، ا.ـذيـن أ
 dTنHـي;وه. .ـ dن بـ] وربـ<* .ـ"H&>يـ dوا ا.ـ"جـ] و.ـ; بz ثـيn*بـ] وWـd .ـd ـي
Eــ*نــ"ا Wــن*ك 5ــ�V ،[M أن ا.ــث"ب، ا.ــق<ي¼ غt اYــق�"ع ا.ــذي Eــ*ن 
 2Mـث2، ¡ـY*وبـ .[Tأ�» 5ـن وجـ dTأ?ـين o  Sًيـ] يـ&"ع ، ظـ2 5ـ*ثـAتـ; ـي
 a>ــجتYا o *2 نــف&] 5ــ~&"ً+ــMــن*، و)ــجW*ــ&*ً+ــ* �ــV [&يــ&"ع نــف
 aقـة 5ـSـ? *nبـضأ.ـتن dـ] نـقي.Sـ*نـت ا.ـث"ب ا.ـذي 5ـن خـE "ـ<* .ـ� µlH.ا

Vض"ره ا8قيقي. 
   فـ*�+ـت<*ع .ـy"ت ا.&ـ�Iة، أي إ قـAا+ـة ا.ـب*بـ* وإ ا.ـ"ثـ*ئـق 
ا.ـ;+ـ<ية .ـHIن{&ة، Wـ" 5ـث2 تـ;)ـ*ق ضـA ا�ن&ـي*ق وراء شـM*رات و+ـ*ئـ2 

اإل?Sم. 
 dHُــق"ِ.ــ?ُ AِيــAوا ِبَتجــ َّtَغ

َ
نــيn*، بــ2 ت ُّAــِذِه ا.ــW o *>ا ِبــ"T ــبَّ

َ
   «و� تَ'ش

45ِ.ـَتMِ;فـ"ا 5َشـيَئnةَ ِهللا: 5ـ* Wـَ" Kـ*ِ.ـXٌ، و5ـ* Wـَ" 5َـ;Îٌِّ ، و5ـ* Wـَ" Eـ*5ِـ2ٌ». 

E46ـــ*ن جـــ"ز)ـــف زفt)نn*،  أVـــA �ـــب*ر ا.ـــ;Wـــب*ن ا.ُ<ًضT�َـــAيـــْن 5ـــن 

 o *ـن. ATـ" ا.ـذي ا+ـ'شW ،ة ?ـق"د 5ـن ا.ـز5ـنMفـ*�ـي* 5ـنذ بـض"Iـ+"Hتشـي
47ر+ـ*.ـت] Y&ـي~# ا.ـغ;ب  بTـذه ا.ـفق;ة 5ـن ر+ـ*.ـة ا.ـقAيـ¾ بـ".ـ¾ إ 

أ2W رو5ية. 
   إن ا8ـdH ا.ـذي يـق;ر فـ2M اإلنـ&*ن و)ـ"5ـ] Wـ" 5ـM;فـة ا8ـقيقة 5ـن 
خـــSل ا.ـــHن{&ة .ـــH"نـــV *Tـــض"ر ا8ـــقيقة. إنـــT* .{&ـــت �ـــن{&ة 
«ا.ـWSـ"تيz»، بـ2 �ـن{&ة األ+ـ;ار، وEـI<ة ا.ـب*بـ* واأل+ـ*قـفة اYت~ـAيـن 
 tبH.ا aIنـ*ة بـ*.ـت�*Mو5ـ aتـ"اضـ o ف"ن�Mو�ـن{&ة أو.ـئ} ا.ـذيـن ي [M5ـ
(ا.ـذي يـlتy; ?ـgI األ.ـd بـف;ح ا.ـ;جـ*ء)، وEـI<*ت ا.ـب*بـ* واأل+ـ*قـفة ا.ـذيـن 

يق"دون واقa ا.Hن{&ة ا8قيقية Wذه. 
 o ً*nـ&*س ونـ*ضـج إنـ&*نـيV يذ>Iربـ<*  قـ*.ـت ا5ـ;أة تـقية أو قـ*ل تـ   
8ـظ*ت 5ـMينnة 5ـن Vـي*ة يـ&"ع:  «�ـW dـ" zH&5 يـ&"ع!». وبـ*Yـق*رنـة 
 dو.ـنف¾ األ+ـب*ب: «�ـ aافـAا.ـق"ل بـنف¾ ا.ـتق"ى و.ـنف¾ ا.ـ *nننH>يـ
Wـي 5ـ&Hينnة ا.ـHن{&ة!». .ـ{¾ �ـ~dH +ـçI، بـ2 �ـ<VSـظة �ـئ{بnة، 

وa5 ذ.} زاخ;ة بيقz ا.قي*5ة V oي*ة ا.Hن{&ة ا.ي"م. 
ٍء». 5ـن  َ̧  gIروَن ?ـAِـق

َ
ـ* ِبـAو( فـS ت 48    ب) يـ&"ع �ـيlب"ع ا.ـق"ة: «أ5َّ

يـAري �ـيف +ـ<a ا.ـ;+ـo ،2 ا.ـMش*ء األخt ذ.ـ} اYـ&*ء اYـIيء بـ*�ـ"ف 
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ٍء». .ـذ.ـ} ^ـن  َ̧  gIروَن ?ـAِـق

َ
ـ* ِبـAو( فـS ت وا.ـ;Wـبة، Wـذه اÂـ<Iة: «أ5َّ

5ـت"+ـI"ن، وشـ2q ا.ـت"+ـ2 ا.ـذي ينtه .ـن* اY&ـيW Xـ" األ+ـ;ار.  فـ*.&ـ; 
اYـقAس، بـ*?ـتبn*ره ا.ـش2q األ+Ó .ـSyIة، «Wـ" ا.ـ�Iب، �V .ـ" Eـ*ن 
5ـAفـ"ًنـ* o 5ـآ+ـي]، ا.ـذي يـ"جـT] ا�نـ&*ن إ هللا �ـ<* .ـ" 5ـن خـSل فـج"ة 

K49غtة 5ن ا.;غبة o ا.ت~;ر».  

    ج) وo ا.ــنT*يــة، �ــيlب"ع ا.ــM"ن واYــ&*?ــAة: «وأنــ* َبــ{َنdHُ 5ِــث2ُ ا.ــذي 
 dTُ5َـAِ5َـُ] ا.ـّن*ُس، بـ2ْ .يخـAِبـُن اإلنـ&*ِن جـ*َء � .َيخـ

َ
Åَ50ـAُُم». «WـHذا ا

 AيـAوبـ*.ت~ـ ،aجـ<يI. *خـ*د5ًـ Xبyيـ "Tفـ .«dTُا 5ـنtًـي*ِتـِ] �ثÑ يA51وَ)ـف

 .(Xي&Yأي ^" ا) ه، أي ^"هty5 "^ [تt&5 o ِش· اإلن&*نlألن] ُي
   وWـHذا تـyبE Xـ2 ا.ـSMقـ*ت 5ـa اآلخـ;)ـن o يـ&"ع Wـي 5ـش*ر�ـة. 
 aIيـت� ،aفـفي ا.ـ"اقـ :tyYن 5ـن أجـ2 اHتـ dي<ة إن .ـIقـة +ـSـ? Aو� تـ"جـ
إ Wـن*ك Eـ2 اVـتيn*ج .ـqI*ئـن ا.Àشـ;ي، أي .ـqI*ئـن ا.ـُ<ش*ِرْك ا.ـذي نـ&<ي] 
اإلنـ&*ن. و?ـن5Aـ* يـM{ش اإلنـ&*ن Wـذا و)ـقبI]، يـب~ث ?ـن ty5 اآلخـ; 
o جــ<يa ا.ــSMقــ*ت، وبــ*.ــت*% تــH"ن Eــ2 ا.ــSMقــ*ت جــيAة وفــيT* يــقب2 
اإلنـ&*ن اYـ&*?ـAة ا.� تـأU .ـ] 5ـن ا.&ـ; (هللا) بـ"ا+ـ�ة اآلخـ;، +ـ"اء 
بــ*.ــقAر ا.{&ــt أو ا.Hثt؛ ألن ا.&ــ; (هللا) يــ&*?ــA اإلنــ&*ن 5ــن خــSل 
 aرفـيق] و5ـ aقـة 5ـSMقـ*ت - أي ا.ـSMش اإلنـ&*ن ا.ـ}M5ـ* يـAاآلخـ;، ?ـن

اآلخ; - ب*."?ي ب<tyه. 
   إذ o أي ?ـSقـة نـبAnأ بـف;ضـية إ¡ـ*بـيnة. وا.ـ;وح ا.&ـ;)ـة .ـ2q ?ـSقـة 
Wـي ا.ـAyاقـة: وا.ـ;غـبة ty5 o اآلخـ;   وقـب"ل أن اآلخـ; ـي;)ـty5 Aي. 
فـــإذا ا?�فت وقـــبIت أن اآلخـــ;  يـــM<2 5ـــن أجـــty5 2ي، فTـــذه Wـــي 

ا.Ayاقة. 
   فـ*.ـAyاقـة، بـ*.ـ"Kـف اY&ـي¬، Wـي KـAاقـة أخـ")ـة وWـي ا.ـAyاقـة 
 AIـ~بة تـYا» :*Tـ. Sًجـ<ي 

ً
.ـفة. و)ـ�Mينn* ا.ـقAيـ¾ بـ;نـ*ردوس وKـف*

ُ
األ�» أ

ا.ـAyاقـة، فTـي 5ـث2 أ5ـT* [اYـ~بة Wـي Vـب اآلخـ; �ـتأ�ـيA ?ـty5 gIه 
ا8ـ&ن و�ـ;غـبة o ا.ـتأ�ـيA ?ـgI ½ـقق ty5ه ا.ـM*دل ألن اY&ـيW Xـ" 
ا.&ـ; ا.ـذي Wـ" جـزء 5ـن] و5ـش*رك فـي]]. إنـW *Tـبة 5ـن هللا،  تـأU 5ـن]، 
ألنـنn* ج&ـAيـ"ن. Wـ" ¡ـ2M رغـب'نn* و5ـ~ب'نn* يـبAnآن 5ـن اÂ&ـA. إذ يـنقش 
 aن&ــت�ي *nننHن قــ;اءتــ]، .ــ"Mي&ــت�ي � *nقــ*ئــنAــKــًب* ألV *nبــن"Iقــ o هللا
إظـT*ره .ـdT. وا.ـن'يجة Wـي 5ـ"دة وo أغـIب األVـي*ن تـIMق وارتـبn*ط ?ـ<يق 
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 *Tــق"قــV اقــةAyIد .ــAــbا��ة و aــ" 5ــن واقــWــف]، وKن وH>يــ �

  .«*T52وواجب*ت

   Wـذه Wـي KـAاقـة ا.ـقAيـ¾ بـ�;س، +ـ<M*ن بـن يـ"Vـن*، 5ـa يـ&"ع، 
زال ¡Tـ2 و.ـd يـAرك و.ـd يـMي تـ<*5ًـ* 5ـ* أراد يـ&"ع أن  ?ـن5Aـ* Eـ*ن � ـي

يق".] ?ن ذات]. 
   «اYـ~بة Wـي ا.� تـAI ا.ـAyاقـة، فTـي بـ<ث*بـة أ5ـT*». فـ*Yـ~بة Wـي 
ا.ـSMقـة ا.� يـتd فـيT* ا.ـب~ث ?ـن ty5 اآلخـ; 5ـa إدراك 5ـن د?ـي إ.ـي] 
، ألنـ] 5ـن 

ً
بيقz اإلدراك أن ty5 اآلخـ; Wـ" يـ&"ع، هللا ا.ـذي Kـ*ر إنـ&*نـ*

 .*nقت] بنS? هللا dل ذ.} اإلن&*ن يقيSخ

                    ٧) داخ2 ت*ر)خ ا.d.*M: اH&Y"نيnة وا.&Sم 

 .AيA~ؤ+&ة ب*.ت>� a>جتYك ي&"ع �*ه ا"I+ ،ية*Tا.ن o    
 gـ?Aا.ـذي ُيـ µ+ـؤYن ا*qـYك يـ&"ع �ـ*ه ا"Iأ) نـ;ى، قـب2 أي ¸ء، +ـ  
ا.ـAو.ـة أو األ5ـة أو بـ*ألVـ;ى، ا.ـ"fـن، ا.ـشMب أKـSً  أي ا.ـشMب o ذ.ـ} 

ا."fن. ف<ن وجTة ا.نظ; Wذه، Wن*ك ا+'شT*دات رائMة. 
 dو)ـت .« َ2nـ;ائـي+ ýإ ºـِة 5ِـْن َب

َّ
º ُهللا إ�َّ إ اِ�ـ;اِف ا.ـّض*.

َ
I53   «5ـ* أر+ـ

ا.ـتأ�ـيW Aـن* ?ـgI قـي<ة ا.ـ"fـن األم أو اYـجت<a ا.ـذي ي�M ?ـن ا.ـشMب 
. .ـHن Wـذا ا8ـب .ـf"Iـن .ـ] ty5  .ـف*ئـAة 

ً
ïـy*ئـy] وVـAوده أيـض*

 aَِبـِة .ـُغف;اِن ا�ـ�*يـ* إ جـ<ي" +ـِ<ِ] ِبـش*َرُة ا.ـتَّ
َ
ُن بـ*
َ
IMوُتـ» :a>أجـ dـ.*Mا.ـ

  .«dَيIوُرش
ُ
بتAnاًء 5ِْن أ

َ
M"ِب، ا

ُّ
54ا.ش

 o ا;ًH5ــف *TيIــ? gH5ــن ا.ــت2 وبــ [nتlيــAذات 5ــ&*ء، رأى يــ&"ع 5ــ   
 !*Tـي
َ
 ا.ـُ<;َ+ـzَI إ.

َ
 األنـِبـي*ِء وراِجـَ<ة

َ
ة
َ
Iيـ* قـ*ِتـ !dُيIوُرشـ

ُ
وُرشـIيdُ، أ

ُ
خـ;ابـT*: «أ

 
َ
ــت
َ
½ *Tجــ*َجــُة ِفــ;اَخــ َّAا.ــ aُ>َــ

َ
� *>
َ
Iَءِك، 5ِــث*nأبــن aَ>ٍَة أَردُت أْن أجــ �ــd 5ــ;َّ

 �ّV )ـَ;و
َ
َجـن*VَـيT*، فـ<* أَرْدُتـd. وWـ* Wـَ" َبـ{ُتdHُ �5َوٌك .ـdHُ. أقـ"ُل .ـdHُ: � ت

 {Iتـ [Iـتقت+ .«‘‘ بِّ +ـdِ ا.ـ;َّ
َ
ـبn*َرَك اآلU بـ*

َ
Tـِتف"َن فـيِ]: ’’ت

َ
55َي-َء يـ"ٌم ت

 .
ً
اYـAيـنnة بـAM بـضMة أ+ـ*بـيa. .ـHن Wـذا .ـd يـT<]، أي أنـ] � يMت� تـM;)ـف*

وo 5ـ&*ء آخـ;، قـب2 إÇـذابـ] 5ـب*شـ;ة بـ;و?ـة ذWـب اYـMبA ا.ـذي أضـ*ءتـ] 
ا.ـش<¾ o غـ;وبـT*، يـق"ل ا.ـن¼ ا.ـي"نـ*(، Edákruse، بـgH يـ&"ع أ5ـ*م 
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  tت��] ي&ـ  � �V *Tاألم  ا.� ½ـتضن ابـن {Iـ<ة تـV;ـ� .[nتlيـA5ـ ty5

o56 ا��; اY<يت ا.ذي W" في].  

   Vـب ا.ـ"fـن Wـ" ِد�.ـة ?ـ<يقة .ـV;Iـ<ة اY&ـي~ية. وWـذا Kـ~يX إذا 
Eــ*ن ا.ــ"fــن يــM<2 ?ــgI ا.ــ;فــ*Wــية األرضــية وا�t األبــAي .ÀIشــ;)ــة 

ج<M*ء. 
، 5ـ"قـف يـ&"ع �ـ*ه اYـجت<a �&ـ�Iة +ـي*+ـية، 5ـث2 ا.&ـ�Iة  ً*nب) ثـ*نـي    

ا.&ي*+ية ا.;و5*نيnة وا.يT"دية o ذ.} ا."قت. 
 
َ
ـ]: ’’أأنـت

َ
ـyِ; ا8ـ*ِ�ـdِ وَد?ـ* َيـ&"َع وقـ*َل .

َ
   «فـM*َد ِبــيfُSـُ¾ إ ق

ـُ] .ـَ} 
َ
ـق"ُل Wـذا 5ِـْن ِ?ـنAَِك، أْم قـ*.

َ
5َـIُِ} ا.ـَيT"ِد؟‘‘. فـأجـ*َبـُ] َيـ&"ُع: ’’أت

ــMُبَ} وُرؤ+ــ*ُء ا.ــTHََنِة 
َ
آَخــ;وَن؟‘‘ . فــق*َل ِبـــيfُSــُ¾: ’’أيــT"ِديٌّ أنــ*؟ ش

؟‘‘ . أجــ*َبــُ] َيــ&"ُع: ’’5ــ* �HَI>5َ 5ِــْن Wــذا 
َ
ت
ْ
IMَفــ<*ذا فــ . <"َك إ%َّ

َ
Iأ+ــ

 dَ
َّ
Iـ+
ُ
ـº? aَِّ أتـبn*?ـي Vّ� � أ

َ
ـAاف
َ
. ،dِـ
َ
.*Mـذا ا.ـW 5ِـْن �HَI>5َ ـ*َنـتE "ـ

َ
. .dِـ
َ
.*Mا.ـ

 AَـTَأش �ّV dِـ
َ
.*Mُت وِجـئُت إ ا.ـAْـن*‘‘.  ُوِ.ـWُ 5ِـْن �HَI>5َ *ِد. �! 5ـ"Tإ ا.ـَي

. فــَ<ْن Eــ*َن 5ِــْن أبــنn*ِء ا8َــقِّ َي&ــَتِ<ـaُ إ Kَــ"U‘‘  […].  فــAَخــ2َ  ِ.ــIَ~قِّ
ـ] 
َ
؟‘‘ فـ<* أجـ*َبـُ] َيـ&"ُع ِبÃٍء. فـق*َل .

َ
yَ; وقـ*َل .ـَ{&"َع: ’’5ِـْن أيـَن أنـت

َ
ا.ـق

 ،{َ
َ
Iـَي +ـــبـيIِخـــ

ُ
 أْن أ
ً
 أنَّ % ُ+ـــ�Iة

ُ
ـــMِ;ف

َ
يُبº؟ أَ� ت

ُ
ِبــــيfُSـــُ¾: ’’أَ� �

"ـ� 
َ
. ،  ?Iـيَّ

ٌ
َبَ}؟‘‘. فأـج*ـَب]ـ َي&ـ"ُع: ’’5*ـ E*ـَن .}ـَ ُ+Iـ�ة  أْن أIKـِ

ٌ
وُ+Iـ�ة

ـيَ}، فَخـ�يَئــُتُ] أ?ـَظdُ [أ?ـظd 5ـن 
َ
َ<º إ.

َ
Iـذي أ+ـ

ّ
ـ* ا. ـَ} ِنـIَتT* 5ِـَن ِهللا. أ5َّ أنَّ

57خـ�يøت}]‘‘ ». ت&ـت<A ا.&ـ�Iة ا.&ـي*+ـية أيـًض* إ¡ـ*بـ{تT* األرضـية 

اYـ~ت<Iة فـق· 5ـن أجـ2 �ـ"ن و5ـن أجـ2 اÂـ<يo a ا.ـM*.ـd. فـإذا .ـd يـHن 
 .«dُيَ}، فَخ�يَئــُتُ] أ?َظ

َ
َ<º إ.

َ
I+ذي أ

ّ
* ا. األ5; �ذ.} ، فMنAئذ « أ5َّ

   و)ت~ـAث إ.ـينn* يـ"Vـن* o 5ـق�a آخـ; ?ـن ?ـSقـة يـ&"ع بـ*.&ـ�Iة 
ـذي Eـ*َن َرئـ{َ¾ 

ّ
ـي*فـ* ا.

َ
ا.&ـي*+ـية ا.ـيT"ديـة: «فـق*َل واVـAٌ 5ِـنdTُ، وWـَ" ق

 َرُجـ2ٍ 
َ
ـفTَ<"َن أنَّ 5َـ"ت

َ
ـMِ;فـ"َن شـيًئn*، و� ت

َ
نِة: ’’أنـُتd � ت ا.ـTHََنِة o ِتـIَ} ا.ـ&َّ

T*؟‘‘. و5ـ* قـ*َل قـي*فـ* 
ُّ
IـEُ ـُة TـIَِ} األ5َّ

َ
Mِب َخtٌ .ـdHُ 5ِـْن أْن ت

َّ
واVـAٍ ِفـAَى ا.ـش

 
َ
أ نِة، فـَتَنــبَّ ـُ] َرئـ{ُ¾ ا.ـTHََنِة o ِتـIَ} ا.ـ&َّ ـُ] ألنَّ

َ
Wـذا ا.ـSqَم 5ِـْن ِ?ـنAِه، بـ2 قـ*.

ــِة فــق·، بــ2 َيــ<"ُت  َّ5
ُ
ــِة. و.ــHِْن � ِفــAَى األ َّ5

ُ
أنَّ َيــ&"َع +ــَي<"ُت ِفــAَى األ
ْ<2َ أبنn*ِء ِهللا».  

َ
58ِ.ـيجَ<aَ ش

    ج) وأخtًا، 5"قف و+I"ك ي&"ع �*ه ا.ت*ر)خ. 
   ?ــIينn* أن نــقتAي بــ{&"ع o +ــI"�ــ] �ــ*ه ا.ــت*ر)ــخ، ألنــنn* ن�Mف 
بــ*YجــA ا.Àشــ;ي .I<&ــيX ?ــgI أنــ] ÄM5 ا.ــت*ر)ــخ ووجــ"دنــ* ا.شخ" 
 Aِـ و+ـي*قـ] ا.ـش*5ـ2 ا.ـذي نـ&<ي] ا.ـت*ر)ـخ: «يـ* أبــي جـ*َءِت ا.ـّ&*?ـُة: 5َجِّ
 �ّV ;ِـ

َ
بـُنَ}. ِبـ<* أ?ـ�يَتn]ُ 5ِـْن ُ+ـ�I*ٍن ?ـgI جـ<يaِ ا.Àَش

َ
ـAََك ا بـَنَ} .ُيَ<جِّ

َ
ا
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ــ]».  ف<ÄM ا.ــت*ر)ــخ بــ*.l&ــبة 

َ
. dTُــبَتWَــَ<ْن و.ِ 

َ
ــة  األبــAيَّ

َ
59يTَــَب ا8ــي*ة

 
َ
ـُة Wـَي أْن َيـMِ;فـ"َك أنـت .ـ{&"ع Wـ" ½ـقيق 5شـيئnة اآلب («وا8ـي*ُة األبـAيَّ
َتُ]»)،  أ5ــ* 

ْ
Iــذي أْرَ+ــ

ّ
60اإل.ــَ] ا8َــقَّ وVــAََك وَ)ــMِ;فــ"ا َيــ&"َع ا.َ<&ــيXَ ا.

ÄM5 ا.ـت*ر)ـخ بـ*.l&ـبة .ـإلنـ&*ن فـT" اY&ـيX، اYجـA ا�نـ&*( .I<&ـيX؛  
 ÄMY Aـ2 ?ـ<2 �ـتأ�ـيE ف 5ـنAـT.ش ا}Mـ" أن نـW اء بـ{&"عAـذا فـإن ا�قـت.

 .Xي&>I. )*&ا�ن AجYنف&]، أي ا Xي&Yي&"ع ا "Wا.ت*ر)خ، و
   إن ا.ـM{ش 5ـن أجـ2 5جـA اY&ـيX ا.Àشـ;ي نـ&<ي] شـT*دة Vـي*ة. 
إنـT* ا.ـظ*Wـ;ة ا.� يـAرك بـT* ا.ـن*س - بـنM<ة قـ")ـة وWـبة قـ")ـة - 5ـ* ا.ـذي 
يــyنa ن&ــيج ا.ــ"اقــa وا.Àشــ; واألشــي*ء: إنــ] اY&ــيX، و)ــy;خــ"ن بــ] 
 .dـWة .ـ"جـ"دtتغYا.شخ" وبـ*.ـ�;)ـقة ا dـWـ;ونـ] بـ"جـ"دTو)ظ ،aجـ<يI.
ف&ـتH"ن نـT*يـة ا.ـت*ر)ـخ Wـي ا.ـي"م ا.ـذي +ـيض�; فـي] ا.ـM*.ـd ا.Àشـ;ي 

61بأ�<I] إ ا�?�اف ب]. 

»، أي يـت"افـق 
ً
   ُيـE AMـ2 ?ـo ;y ا.ـت*ر)ـخ وEـ2 5ـقي*س .ـIز5ـن «جـAـي;ا

5ـa األبـAيـة، بـقAر 5ـ* يـM{ش ذ�ـ;ى اY&ـيX. .ـذ.ـ} فـإن األخـSق اY&ـي~ية 
 
ً
*>IMن 5ـت"Hـب أن يـ¡ Ø*وا.&ـي o*أن ا�.�ام ا�جـت<*?ـي وا.ـثق ºMت
 o ةAـ&*?ـYوا tتذ�Iس .ـ">IـYا gIـث2 األ?ـY*بـ 

ً
 وبـ*.ـت*% نـ*ضـج*

ً
و5ـت~ض;ا

ذ�ـــ;ى اY&ـــيX، وبـــ*.ـــت*% �<ÄM .ـــIت*ر)ـــخ بـــ*?ـــتبn*ره ÄM5 ا.ـــز5ـــن 
وا.SMق*ت. 

 5&ـي~ية تـI} ا.� � �ـE 2Mـ2 فـW 2Mـ" 
ً
    و� يـ<Hن أن تـH"ن أخـSقـ*

أ5ـ;  5ُـM*ش - بـAايـة 5ـن غ&ـ2 ا.ـy~"ن وانـتT*ًء بـ*.ـت"اجـo A ا.�.<*ن - 
بـُبWAMـ* ا.ـH"( �ـتق5Aـة .I<&ـيX. فـ*.ـتق5Aـة Wـي ا�?�اف بـأن اÂـ"Wـ; 
واتـ&*ق ا.ـHي*ن، ا.ـذي يـM{ش و)�M ?ـن نـف&] o ?ـSقـة، Wـ" اY&ـيX؛ 
 *Tضـ;ِMـ* و)ـW;ـTة ا.� ُيظSyي] إ� ا.ـIل ?ـAن أن تـH>ا�?�اف ا.ـذي � يـ

وُ)àبتT* بنف&]. 
   .ـذ.ـ}، تـM{ش اYـM*يـشة ا�نـ&*نـيnة �ـ<ثTI* األ?ـgI ا.ـذي ?�ت ?ـن] 
aْ َبـMُضdHُ َبـMًض* Eُـ2َّ يـ"ٍم، 5ـ* دا5َـت  جِّ

َ
ا.ـ;+ـ*.ـة إ ا.�Mانيz: «َبـ2ْ ِ.ـُ{ش

� o ا.ـHِت*ب، ِ.ـَئSَّ ُتـغ;َي اَ�ـ�يئnةُ أVَـAُ�ـd فـَيق&َ" 
ّ
.ـEَ dHُـIَِ<ُة ا.ـي"ِم ا.

 Eـ2 يـ"م: وا+ـ�جـM"ا ذ�ـ;ى اY&ـيE Xـ2 
ً
قـIُب]». شـجM"ا بـMضdH بـMض*

 gـTن* إ ا.ُ<نَتH ـَ<&َّ
َ
ن* ُشـ;Eـ*ُء ا.َ<&ـيXِ إذا ت

َّ
IـEُ ـ*. «فـَن~ُنWيـ"م وتـذ�ـ;و

� E*َنت .ن* o ا.َبAِء».  
ّ
ِة ا.
َ
ق 62ِب*.ثِّ

 .a>جتYا o فظ ا.نظ*مÑ ن*، تق"م ا.�*?ةW و5ن   
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   و.ـHن 5ـن bـفظ ا.ـنظ*م o اYـجت<W aـ" ا.&ـ�Iة: «?ـEُ gIـ2ِّ إنـ&*ٍن 
ــ�Iُة   إ�َّ 5ِــْن ِ?ــنAِ هللا، وا.&ُّ

َ
ــIَ�ِة، فــS ُ+ــIَ�ة أْن Åَــَضaَ ألKــ~*ِب ا.&ُّ

 ا8ُـqّ*َم 5َـْن َيـMَ<2ُ اtَ�َ»؛  
ُ
ـذي أقـ*5َـT* […] و� Åَـ*ف

ّ
63ا.ـق*ِئـَ<ُة Wـَ" ا.

 dُا8ــ*ِ�ــ "َTفــ {ِIِ>َIــٍة: ِ.ــ ــِ;)َّ
َ
، ِ.ــ2qُِّ ُ+ــIَ�ٍة َبش بِّ َّ;Iا، إ�ــ;ا5ًــ* ِ.ــ"Mخــَض ýإ»

64األ?gI».  إن 5* يM{ش] ا�ن&*ن � ي<Hن أن يH"ن 5تنn*قًض*. 

   وWـHذا يـ".ـA ا�.�ام ïـ5Aـة اYـجت<a ا�نـ&*( وا.ـثق*فـة وا�قـتy*د 
 o 2وقـت ا.ـف;اغ فـق·، بـ o ¾}ة، .ـnـج*نـيYا *nراتـنA2 قـqا.&ـي*+ـة، بـ �Vو

ا.M<2 قب2 أي ¸ء.  
 dيـت *>Tـذا. فـفيW 2qة .ـIـفضYـ<* ا.ـث<;ة اW مSة وا.&ـnنـي"H&ـYإن ا   
 2qــ. dم ?ــظي*Tــ<* إ+ــWر*nقــة وبــ*?ــتبSــ2 ?ــE أA5ــب *>Tأنــ gIــ? Aا.ــتأ�ــي
تــM*يــش وإقــ*5ــة .ــAyاقــة تــ<ي2 ا ا.ــY*Mــية Vــيث ¡ــA فــيT* ا.ــت*ر)ــخ 

ا�ن&*( أفضA?*&5 2ة. 
 aد ا.ـ"اقـSإيـ o ـي~ية تـش*رك&Yاقـة اAyأن ا.ـ  gIل ?ـAـذا يـWو   
ا�جـت<*?ـي �ـشMب. و5ـن إقـ*5ـة تـI} ا.ـAyاقـة، يـ".ـA شـMب، ألنـ] فـق· 
o اYـM*5ـIة بـ*Yـث2 يـyبX ا.ـ;جـ2 أًبـ* و)H'&ـب األبـ"ة، أي أنـ] ُيـنجب. 
فــ*ألبــ"ة o ذ.ــ} اY&ــت"ى Vــيث تــH"ن ا.ــ�بيMة وا?ــية بــذاتــW ،*Tــي 
اY&ـت"ى ا�نـ&*(. إذ أن ا8ـي"ان Wـ" 5ُـنجب و5ُـِنتج 5ـن جـAيـA، و.ـ{¾ 
 .*ٍTتt&5 o ا8ي*ة وا.;فقة ÄM5 ة ."ض"حA?*&5 Ó+أ "W أًب*. ف*ألب
   إن أي ?ـSقـة، بـقAر 5ـ* تـت~قق بـ*8ـب اYـتبn*دل، أي أنـK *TـAاقـة 
 o ن{&ةHق ا.ـSم أخـ*T5ـن*، أي إ+ـ*Tـ" إ+ـW ـذاWو .*nإنـ&*نـًي *nُتـنجب شـيًئ
  "Tـ" ?ـنف، فـW قـةSMIنـي"ي .ـAُـ~ت"ى ا.ـYن. بـ{ن<* ا*qـ2 5ـE oـن* وW مSا.&ـ
bـــض ?ـــgI ا.ـــMنف و)ـــX>I .ـــ]، o �V أ�» ا.ـــتH")ـــنn*ت اYـــختفية 
واY&ـت�ة بـ�;)ـقة غt  وا?ـية o �ثt 5ـن األVـي*ن، بـ*+ـتàنn*ء ا.ـSMقـ*ت 
وا.ـبAايـ*ت ا.� ½ـAث o نـق�ة ا�رتـq*ز األKـIية  وo ا.ـ�بيMة األKـIية: 
o األب واألم وا�بــن. و5ــa ذ.ــ}، �ßل Wــذه ا.ــبAايــ*ت ا�نــ&*نــيnة إ 
5جــ;د ارWــ*Kــ*ت بــS  قــAرة �بtة، وا.� � ت&ــت�يa فــ2M ¸ء o نTــ; 
(األVـAاث)  وo اYـA ا.ـAنـي"ي ا.ـ&*Vـق وبـ*.ـت*% o  ا.ـMنف وا.ـغ�;+ـة 
ا.� تـتAnخـV 2ـتً<* ?ـن5Aـ* يـyبX هللا غـ;)ـًبn* ?ـن ا.ـM*.ـd و?ـن 5ـفT"م وبـنn*ء 

ا.SMقة ا�ن&*نيnة. 
   وبـAً� 5ـن ذ.ـ}، يـ".ـA شـMب 5ـن VـAث ا.ـAyاقـة اY&ـي~ية ا.ـذي 
 aر بـ*.ـ"اقـ"Mي*ة وشـ~Iر .ـ"yوث تـAـV [م: إنـSة و+ـnنـي"H&>ش] �ـ}Mنـ
 *
ً
وKـAق o 5ـ"اجـTة ا.ـظ;وف  ورد فـ2M قـ"ي ?ـgI ا+ـتفزاز بـ;ؤ)ـة ووفـق

.ـتy"ر ا�نـ&*ن tyY ا8ـقيقة وا.ـ&M*دة. فـS يـ"جـA فـ;د واVـA فـق·، 
?ـن5Aـ* ي�H،  ُيـHِ"ْن أ+ـ;ة يـ".ـA فـيf *TـفSن أو +ـتة أfـف*ل. فـIنتخي2 
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5ــئ*ت ا.ــ;اWــب*ت W oــيAIغــ*رد 5ــن بــ{نغن، وo نــف¾ ا.ــ"قــت، رWــب*ن 
بـ�;س اYبجـE o 2ـI"(. وجـ<يa ا.ـن*س ا.ـذيـن ذWـب"ا Wـن*ك. Eـ*نـت Wـذه 
Wـي ا.ـ�;)ـقة ا.� خـ;جـت بـT* األ+ـ;ة اY&ـي~ية بـب·ء 5ـن ا.ـب;بـ;)ـة ا.� 
+ـ*دت ا.ـق;نz ا�ـ*5ـ¾ وا.ـ&*دس، بـ;قـة اYـش*?ـ; ، 5ـa ا�نـ'بn*ه ووضـ"ح 
األوا5ـ; وا.ـق"انz ا.� ت<WÙ*؛ «فـ*أل+ـ;ة اY&ـي~ية �خـIية Vـية وبـ{ت، 

65و�ب{ت Vقيقي .إلن&*ن: أي A?*&5ة و5أوى وضي*فة وغن*ء». 

Mـة o ا.ـIq<*ت     وا.ـتنn*قـض 5ـE aـW 2ـذا يـH<ن o ½ـAيـA ا.ـُ<ُث2 ا.ـُ<ج<َّ
اYــ&H"نــيnة وا.&ــSم o +ــ�Iة دنــي")ــة. إذ  ½ــ"ل ا.&ــ�Iة Wــذه ا.ــُ<ُث2 
نـف&T* إ ?ـنف: فـتyبX اYـ&H"نـيnة تـأ�ـيAًا .ـI<"قـف ا.ـف;دي اYـنغIق 
 Xبyـي;؛ و)ـA2 تـقqـ<ية و.ـW2 أqو.ـ ÄM5 2qـ. 

ً
وا.ـMنيف أو إنـq*ًرا 5ـف;fـ*

ا.&Sم Kيغة يتd وضTM* �شM*ر .H&ب ا8;ب ا.شخyية. 
   و)ـن�"ي ا.ـMنف دائـً<* ?ـgI 5ـ~*و.ـة تـt5A شـMب: بـMنف اÂـي"ش 
أو ا.ـقض*ة أو �V ا.ـ"اقـa ا.ـAيº ا.ـذي � ¡ـA فـي] ا.ـتAيـن قـب"ً� 5ـفت"Vًـ* 

واتبn*ع Vقيقي. 
   وتــق"م ا.&ــ�Iة بــ2q تــIMي<T* بــت"جــي] فــ2M اإلنــ&*ن إ ا.ــMنف 
و5ـفT"م األ+ـ;ة وا.ـتM*يـش ا�جـت<*?ـي وأ+ـI"ب ا.ـSMقـة بـ*آلخـ;)ـن. �ـ<* 
 o نفMايـة ا.ـAـي بـW �.ق واIـ�Yل ا�غ�اب ا*qأشـ aة جـ<ي�Iا.&ـ Aتـؤ)ـ

  .d.*M.ا
 gIـ? ً*nغـ;)ـب Xبyـض"ر يـV ـن*كW ¾}I5ـن ذ.ـ}، فـ ¾HMا.ـ gIـ?   
ا�نــ&*ن ا.ــذي يــ'بa اY&ــيX. «إذا أKــب~تd 5ــ* ¡ــب أن تــH"نــ"ا ?ــIي]، 
66+ـ'شIM"ن ا.ـن*ر E oـ2 إيـ�*.ـي*». «و� تـHتف"ا بـ*ألشـي*ء ا.yغtة: ألن 

67هللا ـي;)ـWAـ* �بtة».  WـHذا �ـتÀت Eـ*تt)نn*، ا.ـش*بـة األ5ـية 5ـن 5ـAيـنnة 

 .*nي{ن+
   .ــHن ا.&ــ; (هللا) �ــ;Vــ<ة يــظW 2ــ" ا.ــIq<ة األخtة E o �Vــ2 
ا�Vتـ<*�ت ا.&يـئnة .Iـت*ر)خـ. ا.&;ـ �;ـV<ـة. Wذـا W"ـ ا.Mـن*ق ا.ذـي � 
يـق*وم o ا.ـتق"ى ا.ـ"اضـ~ة .ـqI*ئـن، ا.ـذي Wـ" اYـنبa وا.TـAف، وfـبيMة 
 a5ـ *Tبـ º�;5ي�، ا.� أشـAMوبـ è (هللا)ئـن*qقـة ا.ـSـي ?ـW [IـE ي*نHا.ـ
ذاتـ]. Wـذا Wـ" ا�Vـتض*ن ا.ـنI. É*T&ـ;،  وا.ـذي � ي&ـت�يa اإلنـ&*ن ضـAه 
ـ* أو األ�» غـ<"ًضـ* واأل�» ظـI<ة - 5ـM*رضـة 

ً
- �V األبـAM واأل�» ا^ـ;اف

أي ¸ء  و� يـ<Hن] ا�?�اض: إذ يـ<Hن] أن يتخـgI ?ـن]، و.ـHن بـ*.تخـIي 
?ـن ذاتـ] و?ـن خtه ا.شخ" o اآلن ذاتـ]. إن ا.&ـ; �ـ;Vـ<ة يـظW 2ـ" 

ا.Iq<ة األخtة 2E o �V ا�Vت<*�ت ا.&يئnة .Iت*ر)خ. 

	   األب لويجي جوساني، هل يمكن (حقاً) العيش هكذا؟، عمل سبق االستشهاد به، صفحة ٤٢٠. 	65

	   القديسة كاتيرينا السيانية، رسالة إلى ستيفانو دي كورادو ماكوني، رقم ٣٦٨. 	66


	   القديسة كاتيرينا السيانية، رسالة إلى الراهب بارتولوميو دومينيتشي والراهب تومازو دانطونيو، رقم 	67

.١٢٧                       
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                     ا�جت<*ع ا.Mـ*م 

     +ــتيف*نــ" أ.ــب;تــ" (دون پــ{ن"): إن بــAايــة Eــ2 يــ"م وEــ2 بــ*درة وEــ2 ?ــ<2 
بـ*.l&ـبة .ـتI} ا.ـش*بـة Eـ*نـت ½ـ<2 ?ـ5Sـة و 5ـً;  فـيT* و5ـأل  و?ـيT* ذ.ـ} 
 tyY ;ـذ.ـ} ا.ـ;جـ2: رفـقة ا.&ـ. dا8ـض"ر اإلنـ&*( .ـذ.ـ} ا.ـ�ف2، أوً�، ثـ

 .*nي*تنV ةt&Y ةnذراء،  ورفقة ا.&; ا�ن&*نيM.ة اAا.&ي

SK    68ة ا.تÀشt اSYئHي  

SK    69ة ا.'&*بيX ا.yب*Vية  

 اآلن. 
ً
    جـ*ن Eـ*ر.ـ" تشـÙانـ*: .ـقA وKـIت األ+ـئIة بـ*Yـئ*ت، �ـ<* أKـبX تـقIيAا

فـ<ن األ+ـئIة نـفdT شـيًئn* واVـAًا، وWـ" أنـنn* وجـAنـ* أنـف&ن* أ5ـ*م اق�اح 
 ب<ÄM أنـنn* أ5ـ*م ¸ء غt 5ـت"قـa ¡ـب أن نـM<2 ?ـIي] وأن 

ً
جـAيـA، وأيـض*

نـفH; فـي]، وWـذا � يـlبغي أن يـWAـشن*، ألن ا.ـ;)ـ*ضـة ا.ـ;وVـية Wـي تـAر)ـب 
.ـبI"غ ا.TـAف ا.ـذي Wـ" ا8ـي*ة؛ إنـT* .{&ـت ا.TـAف بـ2 تـAر)ـب يـMّ;فـن* 

ب*Y&*ر ا.MظيI. d~ي*ة. 
ـ5ًAُـ* ?ـW gIـذا ا.ـن~": أود أن أfـ;ح ?ـgI األب بـ{ن" بـMض 

ُ
    .ـذا، أود ا.ُ<ِ% ق

 o 2 خــ*صqبــش *Tا�شــ*رة إ.ــي dا.� تــ aــf*ــقY*قة بــIMــتYة اIاأل+ــئ
ا�جت<*?*ت ا.M*5ة اYختIفة ثd +ؤا.z أ+*+يz .ألب ج"+*(. 

    ا.ـ&ؤال األول (األ+ـئIة ا.� أfـ;VـT* ?ـgI األب بـ{ن" تـتIMق قـبE 2ـ2 ¸ء 
بـ<"ضـ"ع ا8ـ;)ـة): «Wـ2 يـ<Hن تـنn*ول 5ـ&أ.ـة ا8ـ;)ـة 5ـ;ة أخـ;ى 5ـن 
خـSل شـ;ح 5ـ* تـMنيn] ا8ـ;)ـة بـأنـT* ا.ـنق�ة ا.ـ"VـيAة ا.� � يـ<Hن .ـMIق2 

T5*ج<تT*؟». 


	   تذكرنا صالة التبشير املالئكي القديمة بحدث البشارة، اللحظة التي فيها «الكلمة صار جسداً». 	68


                      (مالك الرب بشر مريم العذراء./ فحبلت العذراء من الروح القدس./ ها أنا أمة الرب./ فليكن لي 

                      حسب قولك./ والكلمة صار جسداً./ وحل فينا./ السالم عليكي…/ تضرعي من أجلنا يا والدة اهلل 

                      القديسة./ لكي نستحق مواعيد املسيح.// نسألك يا رب، نحن الذين عرفنا، ببشارة املالك جبرائيل، 


                      سّر تجسد ربّنا يسوع املسيح، ابنك الوحيد، أن تفيض في قلوبنا نعمتك، فنهتدي بآالمه 
                      وصلبه إلى مجد القيامة./ آمني./ املجد…)  


	   التسابيح الصباحية هي صالة (صلوات الساعات الطقسية للكنيسة الكاثوليكية) التي تفتتح اليوم  	69


                       بتالوة املزامير؛ ويميز التسبيح شخصية جماعة املصلني: وهو مبادرة فردية في األصل، حتى في

                       اآلداء الكورالي للجماعة، حتى في عزلة الفرد بمنزله. ويبدأ كل يوم من الرياضة الروحية بالتالوة 


                       الجماعية للتسابيح من كتاب الساعات، باتباع ما يسمى النغمة املستقيمة: وهو آداء مستقيم 
                       ومتجانس بتالوة الجميع للصلوات بنغمة واحدة فقط.
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 ،ºMق2 تMبـ*.ـ *Tجـ<ت*Tن 5ـH>ة ا.� � يـAـيV"دون پـ{ن": إن  ا.ـنق�ة ا.ـ     
 
ً
أوً� وقـبE 2ـ2 ¸ء، أنـT* ا.ـنق�ة ا.ـ"VـيAة ا.� يـظ2 فـيT* ا.&ـ; (هللا) +ـ;ا
 o )*ي] األب جـ"+ـIد ?ـAا.ـذي شـ aـق�Yـ" اW ـذاW - ألن .

ً
*yخـ*.ـ 

ً
و+ـ;ا

 Xـ" أ5ـ; واضـW *T&بـنف *T&نـف aـنK gIرة األشـي*ء ?ـAم قـAرس - ?ـAا.ـ
وبـAيTـي .ـMIق2، �ـ<* أ( W oـذه ا.I~ـظة � أKـنa نفµ بنفW ،µـ" أ5ـ;  
 aـذا، و� ي&ـت�يW ثAـb ـيف� dTق2 � يـفMق2. فـ*.ـMIـي .ـTيAوبـ Xواضـ
فـdT ذ.ـ}، .ـHن �ـ"ن األشـي*ء W oـذه ا.I~ـظة 5ـن Eـ*ئـن آخـ;، فTـذا أ5ـ; 

 .Xواض
     .ـHن Wـن*ك نـق�ة � يـ<Hن .ـMIق2 5ـT*جـ<تT*: إذ � ي&ـت�يa ا.ـMق2 أن 
يـفV dTـقيقة ا8ـ;)ـة ذاتـE  *Tـإ5ـq*نـيnة ا�?�اف أو ?ـAم ا�?�اف بـ*.&ـ; 

(هللا). فMنW Aذا اA8 يظ2 ا.&; غt ق*بTI. 2ج"م ?Iي] … 

    األب .ـ")- جـ"+ـ*(: � ي<ـHن إض*ـفةـ ¸ء إ ا.qـ*ئنـ بذـات]ـ �<ـ* W"ـ  و� 
نـزع ¸ء 5ـن]: .ـHن يـبAnو أن ا8ـ;)ـة تـأخـذ شـيًئn* 5ـن +ـ; ا.ـq*ئـن، أي 5ـن 
 إ5ـq*نـيnة أن يty  اYخـI"ق، ا.ـq*ئـن  ا.ـُ<ش*ِرك، 

ً
هللا، ألن ا8ـ;)ـة Wـي أيـض*

، و)ـتV dـ;5ـ*نـ]  5ـن األخـذ فـيقف ضـA هللا و)ـت~"ل 5ـن 
ً
شـي�*ًنـ* و�ـذبـ*

Eـ*ئـن 5ـش*رك إ Eـ*ئـن 5ـM*�ـ¾ و5ـنH; و5ـض*د ﮻ �ـيlب"ع و �ـ<Ayر  
ت"اI. 2K"ج"د.    

    جـ*ن Eـ*ر.ـ" تشـÙانـ*: جـ*ء ا.ـ&ؤال ا.ـث*( 5ـن 5ـAر)ـA: «5ـ*ذا قـAyت بـق".ـ} 
 � ÄــM5 ؟ وبأــي(A5*ــ أ?تــق gــI? ةnنيــAYا) ــ�*تI&.ــ?ةــ ا*f أن]ــ ¡ب

* ?ن ا.Aو.ة ب*?تبn*رW* إ.] Kنd؟ ». 
ً
يتM*رض Wذا a5 5* قIت] +*بق

     دون بـ{ن": .ـ{¾ Wـن*ك تـM*رض o ا.ـفق;تz ا.� تـd قـ;اءتـT*، ألن 5ـ* أردنـ* 
 o ة�Iتــأ+ــ{¾ ا.&ــ o ة تــ;غــب�I2 +ــqــ. ºــ"  اإلد?ــ*ء ا.ــ"ثW [نــقض
ذاتـT*، أي أن تـH"ن اYـAyر األوVـo A اõـ*ذ ا.ـق;ار بـشأن ا.ـذات.  إذ 5ـ* 
نـ;)ـA نـقض] Wـ"  إد?ـ*ء ا.ـAو.ـة بـأنـT* اYـAyر األوVـA .ـ<* Wـي ا.ـذات و.ـ<* 

ي<Hن أن تق"م ب].  
    إن Eــ2 +ــ�Iة - .ــ{¾ فــق· +ــ�Iة ا.ــAو.ــة أو �V +ــ�Iة ا.ــHن{&ة أو 
+ـ�Iة ا.ـزوج وا.ـزوجـة أو +ـ�Iة اآلبـ*ء 5ـa أبـنn*ئـdT أو +ـ�Iة اYـAر+ـة  أو 
ـA?ـي بـأنـT* تـق"م ?ـgI ذاتـT* فـق· ÇـA فـيT* - ا.ـقIي2 

َ
+ـ�Iة األKـAقـ*ء - ت

 
ً
 5ــ�Iق*

ً
أو ا.Hثt 5ــن - ا.ــHذب وتــ&gM � 5ــ~*.ــة إ أن تــH"ن ز?ــ<*

   .
ً
وب*.ت*% تty ُ?نف*

    و ا.&ـ�Iة ا8ـقيقية Wـي ?ـgI ا.ـHM¾ 5ـن ذ.ـ} إذ أنـT* ½ـ<o 2 قـIب 
اWـت<*5ـ*تـty5 *T اآلخـ;؛ فـ*.&ـ�Iة Wـي +ـ�Iة Kـ*8ـة ألنـT* - �ـ<* ِقـي2 
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 Xـ.*yا.ـ *Tـت<*5ـ*تـWب اIقـ o 2>رس - ½ـAيـة ا.ـ*Tنـ o ا.ـفق;ة o ¾بـ*أل5ـ
ا.ـM*م وإ5ـq*نـيnة اtyY ، .ـذ.ـ} بـقAر 5ـ* تـقب2 أن ty5 ا.ـذات Wـ"  آخـ; 
(هللا) وأن ا.ـذات ُتـ".ـA 5ـن 5ـ"ضـa آخـ;، أي أن 5ـ* يـش2q ِقـ"ا5ُـW *Tـ" آخـ; 

(هللا) و?SقتT* األIKية Wي a5 ا.&; (هللا). 
    إن ا�?�اف بTـذا فـق· Wـ" ا.ـذي يـ<Hن] ا.ـتغIب ?ـgI ا.ـHذبـة ا8ـت<ية 

ا.� - قIيSً أو �ثtًا - تH<ن وراء �I+ 2Eة. 

    جـ*ن Eـ*ر.ـ" تشـÙانـ*:  ا.ـ&ؤال ا.ـث*.ـث Wـ": «5ـ*ذا يºM أن ا�ـ�يئnة Wـي 
إتبn*ع .غ;)ب؟».  

    دون بـ{ن": ا�ـ�يئnة Wـي إتـبn*ع .ـغ;)ـب، أي إتـبn*ع إغـ;اء وجـ*ذبـيnة � تـؤدي 
 AيـAـي بـ*.ت~ـW ةnـن ا.ـ�;)ـق. فـ*�ـ�يئ? Aإجـ*بـة ½ـي *Tإذ أنـ ،tyYإ ا
إتـبn*ع إجـ*بـة � تـت"افـق 5ـa ا.ـ;غـبة o ا.ـ&M*دة ورغـبة قo çI ا��ـت<*ل.  
 وتـبAnو شـيئn*ً يـ<Hن ا.ـتج*وب 5ـM]، .ـHن ب<جـ;د أن 

ً
إنـT* تـبAnو شـيئn*ً ?ـ*ديـ*

أ+ــt وراءه أ�ــ'شف أن ا.ــyنd .ــ] فــd و� يــن�ق و � يــفي بــ<* يــAM بــ]. 
 بـ*.l&ـبة .ty>I  وبـ*.l&ـبة .TIـAف وبـ*.l&ـبة 

ً
فـ*.ـغ;ابـة واYـخ*.ـفة ½ـAيـAا

 aا.� � ي&ـت�ي *nدتـن*Mخـ*رجـن*، خـ*رج +ـ Aـي ¸ء يـت"اجـW  :دة*M&Iـ.
 .*Tقيق½

    جـ*ن Eـ*ر.ـ" تشـÙانـ*: وo ا.ـنT*يـة - يـ* بـ{ن" - +ـؤال ?ـ<Iي: «Wـ2 يـت"افـق 
ا�قتAاء ب*Y&يa5 X ا�قتAاء ب*.q*ر)ز5*؟». 

     دون بـ{ن": إن ا�قـتAاء بـ*Y&ـيW Xـ" إقـتAاء بـ*Y&ـيX وبـشخy]. .ـHن يـظ2 
Wـذا، بـ*.l&ـبة %، o ا.ـنT*يـة 5ـض<"ن .ـ"�ء أو .ـf*Mـفة إن .ـb dـAث ?ـب"ر 
Wـن* واآلن .ـ"جـ] أو 5ِـزاج أو قـyة. فـب*.l&ـبة %، Eـ*ن ا.ـIق*ء 5ـa اY&ـيW Xـ" 
.ـق*ء بـ"جـ] وبـإنـ&*ن. فـ*Y&ـيX، يـ&"ع اإلنـ&*ن، o 5ـK*Mـ;تـ] Wـن* واآلن 
Wـ" بـ*.l&ـبة .ـن* ا.ـq*ر)ـز5ـ*، ا.ـنق�ة ا.ـت*ر)ـخية ا.� 5ـن خـS.ـT* يـق"ل 

اY&يX: «تM*ل وانظ;». 

     جـ*ن Eـ*ر.ـ" تشـÙانـ*: Wـ* .ـAيـنn* اآلن +ـؤا�ن أ+ـ*+ـي*ن .ـألب جـ"+ـ*(، 
يشـtان إ 5ـ* Eـ*ن fـIًب* 5ـتH;ًرا جـAًا o ا.ـف*�ـ&*ت ا.� وKـIت، أ� وWـ" 
ا.ـSMقـة بz ا.ـMن"ان - "أنـت أم ?ـن ا.ـAyاقـة" - وا.ـAروس ا.� تـ<ت. 
.ـقf AـIب ا.Hثtون فـdT اYـز)ـA، وقـA اخ�ن* +ـؤا.z يـبAnوان z>T5 .ـن* 

بش2q خ*ص 5ن وجTة ا.نظ; Wذه. 
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     األول Wـ": «.ـقA أدWـشن* بـش2q خـ*ص ا8ـdH ا.ـy*در Vـ"ل Vـقيقة أن 
نـق�ة نـT"ض ا.ـذات Wـي قـبE 2ـ2 ¸ء أ5ـ; وجـ"دي و.ـ{¾ أخـáS، �ـ<* 

½*ول ا.&�Iة إقن*?ن* بذ.}. و2W ي<Hن تM<يق Wذه ا.نق�ة؟». 
    ا.ـ&ؤال اآلخـ; Wـ": «يـبAnو أن 5ـ* bـق .ـن* Wـ" ا.ـSyة ا.ـُ<Mَ;فـة �ـ�Iب 
.ـHIين"نـة. إنº أKـIي 5ـن أجـ2 أشـي*ء �ثtة قـ;)ـبnة 5ـن قçI و.ـHن 5ـ*ذا 

يIf» ºMب أن نH"ن؟». 

    األب .ـــ")- جـــ"+ـــ*(: ا.ـــ&ؤال األول: 5ـــ* ا.ـــSMقـــة بz ا.ـــ"جـــ"دي 
 o "ـW *>ـقيقي، �ـV ءÃ.ا.ـ"جـ"دي: نـق"ل وجـ"دي ألن ا …áSواألخـ

ا."اقH. ،a"ن] ¸ء Vقيقي. 
 ?ــgI اYــق*رنــة، � أ+ــت�يa أن 

ً
    إذا اضــ�;رت إ ا+ــتخAام 5ــMIقة، ?ــذرا

 - aأ+ـت�ي Sا؛ فـAًجـي *TH&ي، وأ5ـAnبـي *TH&ـب أن أ5ـ¡ :�Aبـق *TIـEأر
?ـgI +ـبي2n اYـث*ل - ا�5ـ&*ك بـT* 5ـن اÂـ*نـب ا.ـ&<ي}، أي اÂـ*نـب 
ا.ــM;)ــض، ثــd أتــنn*ول ا.ــ�M*م بــ<قبض اYــMIقة. o ا.ــ"اقــa، األخــSق 
 o ءÃ.5ــن ا 

ً
5&ــت<Aة 5ــن ا+ــتبy*ر ا.ــ"اقــa أو ا.ــ"?ــي بــ]، إنــ�Sقــ*

واقـM]، ألنـ] ¡ـIMن* نـتy;ف �ـ<* يـت�Iب 5ـن*، وإ� +ـنتM*5ـ2 5ـa ا.Ãء 
بــشØ 2qء، �ــتM*5ــIن* 5ــa ا.tا?ــ*ت �ــف"انــ{¾، و5ــV aــف;ة بــAً� 5ــن 

ج"W; اY&أ.ة. 
    W *5" ا.&ؤال ا.ث*(؟  

    جـ*ن Eـ*ر.ـ" تشـÙانـ*: إنـنn* نـIyي 5ـن أجـ2 ا.Hثt 5ـن األشـي*ء، و.ـHن 5ـ*ذا 
يºM أن تـ�Iب أن تـH"ن وتـIyي أن تـH"ن؟ «أKـIي 5ـن أجـ2 ا.Hثt 5ـن 

األشي*ء ا.� أWتd بT*، و.Hن 5*ذا يºM أن’’ أIfب أن أ�"ن‘‘؟». 

     األب .ـ")- جـ"+ـ*(: إن 5ـ* تTـتd بـ] - يـ* KـAيـقي - Wـ" إجـ*بـة .ـن تـت~قق 
 o *Tف بـ;Mـ" ا.ـ�;)ـقة ا.� تـتW {>Tيـة. إن  5ـ* يـ*Tا.ـن o ـ*5ـ2 إ�E 2qبـش
واقــa جــزÉ و?ــ*بــ; وزائــ2 وغt نــÉ*T وغE tــ*5ــ2، ?ــgI 5ــ* Wــي رغــبت} 

ا.ف;)Aة أو ذروة رغبت} ا.� Wي ا.&M*دة. 
    .ـذ.ـ}، يـ"ضـf XـIب} أن تـH"ن Vـقيقة أن 5ـ* تـ;)ـAه و5ـ* تـ;غـب] و5ـ* تـ�Iب] 
 zM5 جـ*نـب o  تظ;هlوتـ [Mب ا�شـب*ع ا.ـت*م ا.ـذي تـت"قـIـf ـ{¾ +ـ"ى.
5ـن جـ"انـب شـخy} وVـي*تـ}. وإذا انـتظ;ت Eـ2 ¸، ا.ـ2q 5ـن اÂـزء، 

 5ن ا5تI. {�Sجزء، فأنت 5ُخ�ئ. 
ً
إن�Sق*
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            اY&يV Xي*ة ا8ي*ة 
 «d
ّ
I?2 وM١) «ف                    

     .ـقA بـAأنـ* بTـذيـن ا.ـ&ؤا.z؛ 5ـ* Wـ" هللا .ـSنـ&*ن و�ـيف .ـن* أن نـM;فـ] 
HWذا وب<* نق"ل أننn* نM;ف]؟  

   إن اÂـ"اب األول وجـ"دي، أي أنـ] يـن�Iق 5ـن ا.ـ"اقـa �ـ<* Wـ"  و5ـن 
 .[Mف 5ـ;yـيف نـت� *nينIـية هللا .يق�ح ?ـW*ـ"  و5ـن 5ـW *>ـقيقة هللا �ـV
واآلن، �ــيف نــM;فــ] بــ�;)ــقة تــأخــذ فــيV *Tــقيقة هللا ÄًM5 أخــSقــًي* 

ب*.l&بة .ن* وتبz .ن* �يف نتy;ف �*W] وبأي +I"ك؟.  
   إن نـق�ة ا.ـبAايـة Wـي نـق�ة وجـ"ديـة، إذ نـن�Iق 5ـن ا.ـ"اقـa �ـ<* Wـ". 
فـب*.l&ـبة .ـإلنـ&*ن، هللا Wـ" Eـ2 ¸ء! وا.ـq*ئـن  و5ـ* Wـ" ?ـIي] Wـ" هللا، ألن 
"هللا W"ـ ا.qـ2" وW"ـ 2Eـ ا."ـج"ـد. وخ*ـرج هللا � ي"ـجAـ +"ـى ا.MـAم و� 

¸ء آخ;. 
* بـ<*Wـية هللا فـق· إذا fـIب 

ً
   .ـذ.ـ}، يـAرك اإلنـ&*ن و)�Mف Vـق

5ـن هللا أن يـH"ن E oـ2 ¸ء يـفIM]، وإذا Eـ*ن Eـ2 فـ2M .ـ] Wـ" fـIب 5ـن 
هللا أن يـH"ن، أي 5ـن أجـ2 ا.ـ&M*دة (فـ2q انـ&*ن .ـ] WـAف وWـ" أي يـH"ن 
ذاتـ] o ا.ـنT*يـة وبـشE 2qـ*5ـ2). فـ2q فـW 2Mـ" fـIب 5ـن هللا أن يـH"ن، أي 
أنـ] KـSة، ألن Eـ2 فـ2M .ـIذات، �ـظ*Wـ;ة تـت~قق 5ـن خـS.ـb ،*Tـ*ول أن 
¡ـ2M وجـ"د ا.ـq*ئـن اYخـI"ق Vـقيقة، وWـي 5ـ~*و.ـة .ـIتأ�ـيA ?ـgI ½ـقق 

ذات].  
   «أنـتd [ أيـT* اY&ـي~ي"ن] - �ـ<* قـ*ل بي- - تـI<&"ن هللا E oـ2 
570ــq*ن».  أي ¸ء نــI<&] وبــأي ¸ء نــAخــo 2 ?ــSقــة، إذ نــ&gM إ 

½ـقيق ذواتـنn*. .ـذ.ـ}، فـإن Eـ2 و?ـي بـ*.ـف2M ?ـنA تـنفيذه، Wـ" fـIب إ 
ا.ـq*ئـن بـذاتـ] (هللا) أن يـH"ن، فـf "TـIب 5ـن جـ*نـب ا.ـq*ئـن ا.ـُ<ش*رك 

 .aا."اق o [يI? "W *5 2q.ق*ه وI2 5* تq. *>ًن 5"ج"ًدا دائ"Hي.
   اÂـ"اب ا.ـث*( 5&ـت<A 5ـن ا��ـ'ش*ف ا.ـ"جـ"دي - فـ*﮻ Wـ" Eـ2 
¸ء واإلنــ&*ن Wــ" ا.ــq*ئــن اYــش*رك، إنــ] تــ"اKــ2 بــذاتــ] �ِ&ــ; - وWــ" 
5&ـأ.ةـ و?يـ أخáSـ، أي +Iـ"ك. وo ا."ـاقaـ، إذا E*ـن هللا W"ـ 2Eـ ¸ء (� 
يــ<Hننn* ا+ــتخAام EــI<*ت أخــ;ى) وإذا Eــ*ن هللا .ــإلنــ&*ن Wــ" Eــ2 ¸ء 
و)ـبAnو .ـMIق2 �ـ<نبa ا.ـ"جـ"د، .ـHن اإلنـ&*ن � ـي;)ـA أن يـفdT و� يـتnذ�ـ; 
. وبـ*.l&ـبة YـMظ<ن*، Eـ2 يـ"م 

ً
و)ـH"ن األ5ـ; �ـ<* .ـ" أن هللا .ـd يـHن 5ـ"جـ"دا
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يـ<; يـ<تIئ بTـذه ا�ـ�يئnة. Vـيث أن 5ـXI�y «ا�ـ�يئnة» V oـA ذاتـ] 
*، و� bـ"ي داخـI] ا.ـ&M*دة، بـ2 ا.ـHآبـة ?ـن5Aـ* يـق"ل نـق"ل: «انـظ; ، 

ً
دقـيق

 Aـ;)ـق] وفـقf 2ضـ Aخ&*رة، .ـقI2 ذ.ـ} ا�نـ&*ن �ـذا و�ـذا: يـ* .ـMفـ Aـق.
فـ�;تـ] ا.&ـIي<ة!». وبـ*Yـث2، بـ*.l&ـبة ﮻: «.ـd ن�Mف بـ]: يـ* .ـT* 5ـن 

خ&*رة!». 
 zف بيق;Mـــذه ا.ـــ�;)ـــقة؟ �ـــيف نـــTف هللا ب;Mـــيف .ـــن* أن نـــ�   
ووض"ــح أن]ــ W"ــ 2Eــ ¸ء، Ñيث � ي&تــ�يa اإلن&ــ*ن أن يتــy;ف إ� 
بـ*.ـ&ؤال ?ـ<* Vـ2y ?ـIي] بـ*.ـف2M 5ـن]: ا.ـ"جـ"د واYـش*ر�ـة o ا.ـ"جـ"د 

وا.q*ئن اYخI"ق ، أي ا.q*ئن اYش*رك؟ 
   �ـيف .ـن* أن نـM;فـ]؟ ¡ـب أن نـMي ونـAرك ذ.ـ}. فTـذا يـتIMق بـ*.ـق"ة 
 .[I2 ?ـ"ا5ـqبـ aـ" ا.ـ"?ـي بـ*.ـ"اقـW 2قMفـ*.ـ .)SقMنـ&*ن ا.ـSفـية .ـ;MـYا
 ،*nـ*.ـتنV o و.[nـش<".ـيت. *

ً
.ـذ.ـ}، فـإن إدراك ا.Ãء يºM ا�ـ'ش*فـ] وفـق

اYـ"ضـ"ع ا.ـذي نت~ـAث ?ـن] وا.ـذي يـT<ن* واYـ�;وح �ـ<"ضـ"ع Wـ" هللا: 
�يف يتy"ر اإلن&*ن هللا و�يف يظT; هللا و)جب أن يظT; .إلن&*ن. 

   و?ــن5Aــ* يــAرك ا.ــMق2 أن هللا Wــ" 5ــAyر Eــ2 ¸ء، وأن ا.&ــ; Wــ" 
أKـE 2ـ2 ¸ء يـت"ق أيـًض* إ ا�ـ'ش*ف �ـيفية ا.ـتy;ف 5ـa هللا و�ـيفية 
 zا.ــق"ان *Tبثق ?ــنlــ&*رات ا.� تــYوبــ*.ــت*% ا�ــ'ش*ف ا [M5ــ2 5ــ*Mا.ــت

األخSقية. 
*. إذ أن 

ً
   و.ـHن Eـ*ن ?ـIينW *nـن* أن نشـt إ قـفزة نـ"?ـية غـ*5ـضة Vـق

ا.&ـ;  ا.ـذي Wـ" 5ـAyر وE ty5ـ2 ا.ـ"اقـa اYخـI"ق، أراد أن يـH"ن Wـن*ك 
انـ&*ن 5ـ".ـ"د 5ـن ا5ـ;أة و?ـ*ش 5&ـtتـ] ا�نـ&*نـيnة 5ـثE 2ـ2 انـ&*ن، وWـ"  
 .ـ;غـبتo [n ا.ـت"اKـ2 5ـa ا.Àشـ; بـ"ا+ـ�ة 

ً
ا�نـ&*ن يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي. ونـظ;ا

 
ً
Wــذا ا�نــ&*ن، جــIM] خــ*Kــت] 5ــنذ ا.I~ــظة األو .I~ــ<2، 5تج&ــAا
 [IMـÐ سAاألقـن"م ا.ـث*( 5ـن ا.ـث*.ـ"ث األقـ o ،ة>Iqا.ـ o بـ�;)ـقة +ـ;)ـة
5ـش*رEًـ* 5ـب*شـً;ا f oـبيMة هللا: ا.&ـ; األ+o Ó تـ*ر)ـخ اإلنـ&*ن وا.ـH"ن. 

 .«Xي&Yا "?AYي&"ع ا» "W ي;K*ذا ا.&بب، فإن ي&"ع ا.نT.
   إن رؤ)ـة و+ـ<*ع واتـبn*ع Wـذا ا�نـ&*ن Wـ" ا.ـيlب"ع ا.ـq*5ـ2 .ـألخـSق 
اY&ـي~ية. فـقA أراد ا.&ـ; .ـ{&"ع ا�نـ&*ن أن يـH"ن أوً� وقـبE 2ـ2 ¸ء 
آداة تـIMيÂ dـ<يa ا.Àشـ; - و.ـIتIMيd ا.ـ&*� .ـI~ي*ة ا.ـذي تـIMيd ?ـن هللا 
 ،dُ
ِّ
IMيـ* 5ُـ :AٌـVأ dـَ"ُ�ـ?ُAْـ&َ<~"ا بـأْن َيـ

َ
ـ* أنـُتd فـS ت - ، اYـdIM ا.ـ"VـيA («أ5َّ

)  وبـ*.ـت*% 5ـث*ل .ـ<* فـIM] وقـ*.ـ]  «.AٌـVوا dٌ
ِّ
IM5ُـ dHُو.ـ 

ٌ
dHُ إخـَ"ة

َّ
IـEُ dHُ71ألّنــ

 .dَ
َ
I?2 وMا.;ب ي&"ع ف .d

َ
I?2 وMف Aق. :dيIMغ] �تIب�ا?ة وا.ذي أب

d إ� شـيًئn* انـشغ2 بـ] 
ّ
IMنـ&*ن أن يـSن .ـH>يـث ?ـن هللا، � يـAوبـ*8ـ   

 .25*q.*5أل نف&] أوً�، وب Aا.&*بق وا.ذي ق o
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   إن أ+Ó ¸ء o اYـ"قـف األخـáS �ـ<* يـIM<ن* اY&ـيW Xـ" أن Eـ2 
فــ2M، �ــSMقــة 5ــa هللا و5ــa يــ&"ع و5ــa إنــ&*نــيnة ا.ــف;د واYــجت<W aــ" 
KـAاقـة. فـفي ا.ـ"اقـE ،aـ2 ?ـSقـة إنـ&*نـيnة إ5ـ* Wـي KـAاقـة أو نـ*قـyة 

وM5يبnة  وE*ذبة. 
ْبــW ِّº? AْMِــِذِه 

َ
، فــأ
َ
   .Tــذا قــ*ل يــ&"ع ا�نــ&*ن: «يــ* أبـــي، إْن ِشــْئت

 
ً
*>IMو5ــ 

ً
72ا.ــqأَس! و.ــHِْن ِ.ــتHُْن إرادُتــَ} � إرادU».  وWــHذا Eــ*ن أ+ــت*ذا

Âـ<يa ا.Àشـ; بـMب"ره اYـ"ت وقـب".ـ] 5ـن أجـ2 جـ<يa ا.Àشـ;. �ـ<* قـ*ل 
نn* وَض&َّ  ـذي أVَـبَّ

ّ
 ا.َ<&ـيXِ ا.

َ
ِة ِ+ـtَة ا.ـقAيـ¾ بـ".ـ¾: «وِ+ـtوا o ا.ـَ<~بَّ

ِة».  بnةَ ا.ّ;اِ'َ ﮻ِ fَيِّ  
ً
بيَ~ة

َ
;ب*ًن* وذ

ُ
73ِبَنفِ&ِ] 5ِْن أجIِن* ق

 gIـبة تـ<ث2 أو تـن�"ي ?ـW ـيW *ر 5ـAاقـة بـقAـK ـيW قـةSـ2 ?ـE إن   
إ5ـq*نـيnة أن تـH"ن Wـبة، تـأU إ.ـينn* 5ـن هللا أو 5ـن اY&ـيX  أو 5ـن ا.ـHن{&ة 
أو 5ـن تـ*ر)ـخ اإلنـ&*ن: فـ*.ـAyاقـة ا.� ن&ـتضيفW *Tـي Wـبة. وEـ2 5ـ* 
أ?ــ�*نــ* هللا أو اY&ــيX أو ا.ــHن{&ة أو تــ*ر)ــخ اإلنــ&*ن بــ*?ــتبn*ره قــ*بــIية 
.ـIت"اKـ2 5ـa جـ<يa و.ـ2q ا.Àشـ;، Wـ" ?ـ�ية ن&ـتضيفT* ونـقبTI*. وقـب"ل 
Wـذه ا.Tـبة وا+ـتض*فـتT* ¡ـ2M ا8ـب ا.ـذي يـ<تHI] ا.ـ"اWـب 5ـتبn*دً� ، 

وُ)ظT;: أن قب".] W" ا8ب ا.ذي نظT;ه Yن أ?�*ن* ا.Tبة.  
   وبTـذا اÄMY، فـإن ا.ـAyاقـة Wـي تـبn*دل ا.Tـبة وا8ـب ألنـ] بـ*.l&ـبة 
.ـq*ئـن 5خـI"ق، 5ـث2 اإلنـ&*ن، فـإن ا.ـش2q األ+Y Óـ~بة هللا Wـ" قـب"ل 
بـأنـ] 5ـن Kـنa هللا وقـب"ل �ـين"نـتn] وقـب"ل ا.ـ"جـ"د ا.ـذي .ـ{¾ 5ـن] :ا.ـذي 

W "Wبة. 

              ٢) AVث V*ض; 

    إن Vـض"ر يـ&"ع اY&ـيX، ا.ـذي bـAث E oـ2 يـ"م وEـ2 +ـ*?ـة V oـي*ة 
 zشـ; بÀ.ا aاآلب جـ<ي gـخت*ر 5ـن هللا ذاتـ]، وا.ـذي أ?ـ�Yأي ا ،A َّ>MـYا

يAي]، AV "Wث. 
   إذن Wـذا ا8ـض"ر Wـ" .ÀIشـ;)ـة جـ<M*ء، ألن ا.ـُ<W A>Mـ" ا.ـشخ¼ 
اYــخت*ر �ــنق�ة ?ــب"ر وإبــSغ 5ــ* يــق5Aــ] هللا .ــإلنــ&*ن، 5ــن ا.Tــبة ا.� 
يـ<ن~T* 5ـن ذاتـ] .ـإلنـ&*ن و.ÀIشـ;)ـة جـ<M*ء. فـIنفH;، ?ـgI +ـبي2n اYـث*ل، 
W oـذا اÂـزء ا.ـتفyيIي: إذا �ـنت قـA تـA>Mت، فـذ.ـ} ألن قـ"ة ا.&ـ; ا.� 
Vـ".تo º اYـM<"ديـة أرادت أن تـ<; 5ـن خـS% ?� ا.ـAMيـA 5ـن اYـ&*رات 
 aة 5ـAيـAـÂقـة اSMIا.ـ"جـ"دي .ـ AMـ" ا.ـبW ـذاWـن*+ـب*ت إ اآلخـ;)ـن. وYوا
Eـ2 ¸ء: فـ*.ـSMقـة بz ا.ـُ<A>Mَ وجـ<يa ا.Àشـ; تـlبa 5ـن Wـذا ا.TـAف 
 *nـبنWـن* بـ*.ـ�*قـة ا.� و

ُ
ا.ـذي أبـIغن* بـ] ا.&ـ; o اYـM<"ديـة. وبـAأ ا.&ـ; ُيـMِ;ف
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إيــ*Wــ* o اYــM<"ديــة وا.TــAف 5ــن اخــتيn*رنــ*. و5ــن Wــن* تــأU األخــSق 
وا.&ــI"ك ا.ــذي ¡ــب اتــبn*?ــ] ?ــن5Aــ* أ?ــي 5ــM<"دي� وا.� � يــ<Hن 
 *Tـق .ـإلنـ&*ن فـيb يـ"م و� +ـ*?ـة Aأي ?ـ<2 أقـ"م بـ]؛ و� يـ"جـ o *Tن&ـي*نـ
أن يW ñlــذا ا�خــتيn*ر. إذ أن ا.TــAف 5ــن] يــتج*وز Eــ2 5ــ* Wــ" ?ــض"ي 
 aـ* 5ـن جـ<يW*ـ2 بـ*درة .ـإلنـ&*ن وا.�ا5ـ] و)تخـ�Eة وnـ;ة اإلنـ&*نـيW*ظIـ.
 *Tيــة وأنــAقــي<ة أبــ *Tــظة .ــ~I.ن* دائــً<* أن اIقــ ،ÄMYــذا اTــ"انــب. وبÂا
?ـSقـة 5ـa ا.ـSنـÉ*T اYـت~قق o ا.ـ"اقـE aـأ?ـظd ?ـ<2 وأ?ـظI5 d~ـ<ة 

وأ?ظd ت*ر)خ. 
   واآلن، Vـض"ر يـ&"ع اY&ـيW Xـ" VـAث وفـق اYـ"Wـبة (ا.ـq*ر)ـز5ـ*) 
 ،(!*Tن بـ"Mوا.� ^ـن 5ـقتن) *Tـ¾ إلدرا�ـV ن* ذوIMة .ـن* وا.� �ـ*�MـYا
فـV "TـAث نـIتقي بـ] o ا.ـ"قـت ا8ـ*ضـ; وo ا.ـ&*?ـة وo ا.ـظ;وف ا.� 
يـ'&a و)ـت<Aد فـيT* �ـA.ـي2 .ـy~بة د?ـ")ـة Eـ*نـÀثn*ق .&ـ; ا.ـHن{&ة ا.� 

Wي ج&A اY&يX ا.&;ي. 
   .ـقA قـIن* 5ـ;اًرا وتـH;اًرا أن ا�ـ*رق .ـ�IبيMة Wـ" واقـa انـ&*( فـي] 
Vـض"ر +ـ; اY&ـيX، إنـ] واقـf aـبيMي - ب<ÄM أنـ] يظTـ; و)ت~ـAد بـ"جـ] 
 Aقـ çـ*نÐ ;ـTن{&ة ا.� تظHوا.ـ .Xـي&Yفـي] +ـ; ا 

ً
انـ&*( - يـH"ن Vـ*ضـ;ا

 AــTMYا o dثــ �ظTــ;ت Ðــ*نo ç ظــ;وف 5ــMينnة وأنــ* 5ــa وا.ــAي وأ
ا�H(tIEي، ثـd 5ـ;ة أخـ;ى ?ـن5Aـ* بـAأت o ا.ـMث"ر ?ـgI أشـخ*ص أKـب~"ا 
 o ُتMُوِضـ 

ً
% 5ن'بTـz وأKـAقـ*ء ألنº �ـنت أقـ"ل أشـي*ء 5ـMينnة وأخtا

Kـ~بة جـIMت و�ـ2M +ـ; ا.ـHن{&ة آ( بـ*.l&ـبة %؛ .ـذ.ـ} Wـي ظـT"ر 
 *Tألنـ *nـ")ـة»، أي ا.ـ;فـقة ا.� تـتض<نن?Aـي ا.ـ;فـقة «ا.ـWو .Xـي&Yا Aـ&Â

تAIِ ا��ة وتت".A 5ن ا��ة ا.� Y&تنn* فيT* اW"Yبة (ا.q*ر)ز5*). 
   قــ*ل ا.ــقAيــ¾ أغ&ــ�ين"س: «ا.ــHتب o أيــAيــنn*، وا.ــ"اقــa أ5ــ*م 
74أ?ـيlنn*». ا.ـHتب o أيـAيـنn* واألنـ*جـي2 .ـنق;أWـ* وا.ـHت*ب اYـقAس .ـنق;أه؛ 

.ـHننn* � نـM;ف �ـيف نـق;أه بـAون اÂـزء اآلخـ; 5ـن اYـق".ـة: ا.ـ"اقـa أ5ـ*م 
أ?ــيlنn*.  إن Vــض"ر يــ&"ع يــتغذى و)ــتMزى و)تجــgI 5ــن خــSل قــ;اءة 
األنـ*جـي2 وا.ـHت*ب اYـقAس، .ـHن] يـتnأ�ـA و)تجـgI بـ{ننn* 5ـن خـSل VـAث 
واقـMي، و5ـن خـSل أVـAاث بـ*?ـتبn*رWـ* Vـض"ر. فـ2qI واVـA 5ـن* VـAث .ـ] 
ÄM5 و5ـغزى، وVـض"ر أَثـ; V oـي*تـنE *nـTI*: فـقA أضـ*ء fـ;)ـقة تـy"رنـ* 
 o 
ً
وشــM"رنــ* وفــIMن*. وWــذا ُي&V ÓَــAث. فــ<* نــتM;ف ?ــIي] يــظV 2ــي*

ا8ـقيقة و)ـت~قق Eـ2 يـ"م؛ .ـذ.ـ} E oـ2 يـ"م نـMي  و)ـجب أن نـMي ونـAرك 
اA8ث �<* AVث .ن* وا.Iق*ء ا.ذي ?شن*ه. 

 dـ" ا�+ـW ـذاW ،Xـي&Yبـق"%: ا U*ـت<*5ـWا gIـ? Aـذا ا.ـتأ�ـيW dوأخـتت   
ا.ـذي يشـt إ وُ)ـMِ;ف واقـa إ.ـتقيتV o [nـي*U. .ـقA قـ*بـIت: +ـ<Mت ?ـن] 
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 �Hء أن ي;>Iن .ــH>إ آخــ;ه. و)ــ ً*nــبيKو Sًــفf 5ــ* �ــنتAألول 5ــ;ة ?ــن
وتـH"ن Wـذه ا.ـIq<ة 5ـM;وفـة جـيAًا، .ـHن ا.Hثt 5ـن ا.ـن*س .ـd يـIتق"ا بـ] 
 Aفــق ،U*ــيV ــ*دفK Aقــ Xــي&Yأن ا zV o ــ~*ضــ;؛� *

ً
و.ــÅ dت�وه Vــق

Kـ*دفـت Vـي*U اY&ـيX ?ـgI وجـ] ا.ت~ـAيـA �ـي أتـdIM  وأفـdT �ـيف أنـ] 
Wـ" جـ"Wـ; Eـ2 ¸ء وEـV 2ـي*U. إن اY&ـيW Xـ" Vـي*ة Vـي*U. إذ ¡ـت<a فـي] 
Eـ2 5ـ* أتـ<ن*ه وEـ2 5ـ* أ+ـgM إ.ـي] وEـ2 5ـ* أض¬ بـ] وEـ2 5ـ* ي�H بـAاخـIي 

  .dTM5 ºMب األشخ*ص ا.ذين وضÑ
   و�ــ<* قــ*ل 5ــيo  ;I ?ــب*رة ا+ــ'شATت بــT* ا.ــAMيــA 5ــن اYــ;ات: 
 *Tإنـ  .«dIqيـت [M>أ+ـ Aأ?ـ dش إذا .ـ}Mا.ـ aـن أ+ـت�ي. ºأن A75«أ?ـتق

?ـب*رة وضـMتT* ½ـت .ـ"Vـة .I<&ـيX بـ;)ـشة ا.ـ;+ـ*م Eـ*راتÃ ?ـن5Aـ* �ـنت 
 o اtًث� *Tب*رات ا.� تـذ�ـ;تـMى ا.ـAـVن إ"Hر+ـة ا.ـث*نـ")ـة. ربـ<* تـAـYا o

 .U*يV
   إن اY&ـيV ،Xـي*ة ا8ـي*ة، و)قz اtyY ا.ـ&MيA وا.ـ;فـيق o ا8ـي*ة 
ا.ـي"5ـية بـ;فـقت] ا8ـ<ي<ة ا.� ½ـ"ل Eـ2 ¸ء إ خt: وWـذا يـ<ث2 5ـAى 

 .U*يV o هtوتأث [nيتI?*ف
   إن األخــSق � تــبAnأ 5ــن Wــن* فــق·، بــW 2ــن* فــق·  ي�+خ  خــي· 

األخSق و)تd ا8ف*ظ ?Iي]. 
    .ـd يـضa ا.ـقAيـ¾ بـ�;س �&ـبب Yـ~بتI. [n<&ـيV Xـقيقة أنـ] غـف; 
 Aوجـ *>Iيـذ�ـ; أخـ�*ئـ]. فـ d5ـن ?ـي"بـ] وأخـ�*ئـ] وخـي*نـ*تـ]؛  و.ـ tثH.ـ] ا.
 .ـ"جـ] 5ـa اY&ـيX و+ـأ.ـ] 

ً
*Tـ;ة وجـYا {Iتـ o [قـي*5ـت AMنـف&] أ5ـ*5ـ] بـ

اY&ـيX: «أ½بº يـ* +ـ<M*ن؟»، فـق*ل .ـ]: «نـdM». إنـT* ا.ـSMقـة بـIq<ة 
 o ـ2 ¸ءE ن* ^ـتضنIMـية، ا.� �ـW"ة واأل�» أ.ـnـذه األ�» إنـ&*نـيW هللا
Vـي*تـنn* ا.ـي"5ـية. ¡ـب أن تـH"ن ذا�ـ;تـ] يـ"5ـية و)ـجب أن يـH"ن ا8ـ*فـز  
 [Mبة 5ـ~yا.ـ tyـبة .ـن*، و)ـجب أن ت&l.*بـ 

ً
يـ"� ا.ـذي ¡ـIM] 5ـأ.ـ"فـ*

+ـMيAة، و)ـجب أن ت��ن* ذ�ـ;اه و^ـن +ـAMاء o أي ظـ;ف 5ـن ا.ـظ;وف 
وo أي Vـ*ل 5ـن األVـ"ال، ألنـ] فـي} يـ* رب يتج&ـA ا�t  ا.ـذي ـي;)ـAه % 
ا.&ــ; (هللا). وWــHذا أ5ــI} يقz بــI"غ اtyY ا.ــ&MيA وا5ــتأل بــ*.ــ;جــ*ء 

 .U*يV ةt&5 ال"f
   «نــdM يــ* رب، أنــت تــdIM أ( أVــب}». .ــقA �ــنت 5خــ�ئ* وُخــنُت 
، وWــذا � بــA أن يــH"ن! يــبAnو % أن Wــذا .ــ{¾ 

ً
أ.ــف 5ــ;ة o ثــSثz يــ"5ــ*

، و.ـHن] نـM<ة 5ـWAـشة و� يـ<Hن تـy"رWـ* و� يـ<Hن وKـفT*، �ـ<* 
ً
ز?ـ<*

قـ*ل 5ـ*يـ2q أÇـI" بـ"ونـ*روU: «و.ـHن 5ـ*ذا أ+ـت�يa يـ* رب، إذا .ـd تـأU إ%/ 
76ب�Iف} اMYت*د ا.ذي � ي"Kف؟».    
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   اY&ـيX ونـdM ا.ـقب"ل .ـ]: Wـذا، .ـI<ف*رقـة، Wـ" أ+Tـ2 جـ*نـب إنـ&*( 
- أقـ"ل ذ.ـ} بـقIي2 5ـن ا�د?ـ*ء وبـقIي2 5ـن ا8ـ<*س - أو، ?ـgI أي Vـ*ل، 
األ�» قـب"ً� .ـ2q ا.ـ"اجـب األخـáS ا.ـذي .ـAيـنo *n ا.ـM*.ـd. ألن اY&ـيW Xـ" 
ا.ـIq<ة ا.� تـHشف Eـ2 ¸ء: فـ*Y&ـيW Xـ" إنـ&*ن ?ـ*ش 5ـنذ أ.ـفي ?ـ*م 
5ــث2 أي شــخ¼ آخــ;، و.ــHن] قــ*م 5ــن بz األ5ــ"ات بــتAnخــ2 قــ"ة ا.&ــ; 
(هللا) فـي]، وا.ـذي شـ*رك f oـبيMت] يـ<ألنـ*  Eـ2 يـ"م وEـ2 +ـ*?ـة وEـ2 

?<2 نق"م ب]. 
 («2qا.ـ o 2qهللا ا.ـ») *nـي*تـنV ـض"ر ا.&ـ; و5ُـبتغ*ه 5ـنV وشـ<".ـية   
و�ـذ.ـ} اY&ـيX، يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي، ا.ـش*ب ا.ـن*Kـ;ي، يـ&"ع، ا.ـذي Wـ" 
ا.&ـ; ا.ـذي Kـ*ر اY&ـيX، أي 5&ـي~] وشـ<".ـية ا.ـشخyية ا.ـMظي<ة، 
 *nبــن"Iقــ o [ت>IــEظي<ة إ أن هللا وMشــ*رة ا.ــSة و.ــIئــ*Tية ا.ــyوا.ــشخ
و?ـgI شـف*Wـن* و5جـ<W 2ـذا ا8ـض"ر ا.ـ<أ.ـ"ف وا.ـي"� وا.ـفM*ل .Tـذه 
ا.ـy~بة Wـ" غـ;)ـب بـقAر 5ـ* Wـ" أ5ـ; � يـف"قـ] ¸ء �ـ<* Wـ" واضـX. فTـذه 
ا.ـش<".ـية تف&ـ; قـ".ـن* «أنـت»: و ¡ـب أن نـق"ل ﮻ «أنـت» و �ـ<* ¡ـب 

أن نق"ل «أنت أيT* اY&يX» .{&"ع ا.ن*K;ي ا�ن&*ن. 
 *nقـتنSب"ع ?ـlـ<* يـW *nـي*تـنV o يAـ&Âـض"ره اVإن ا.&ـ; (هللا) و   
ـIن* أنـ] 

ُ
5ـa ا8ـقيقة و5ـa ا.ـ"اقـa �ـ2q، و)ـyبE XـW 2ـذا أيـًض* 5ـAyًرا ِ.ـ<* ق

KــAاقــة. فــS تــ"جــA ?ــSقــة أ5ــ*5ــ} أيــT* اY&ــيX، و?ــن5Aــ* أ.ــتقي بــ} 
وأ?ـ{ش ِذ�ـ;اك، � يـ<Hن أن يـH"ن .ـAي أي ?ـSقـة إنـ&*نـيnة 5ـن أي نـ"ع 
5ـa أي شـخ¼ بـAون أن يـH"ن 5ـ"ضـ"ع +M# و5ـث*.ـ] Wـ" ا.ـAyاقـة. وإذا 
 dي} أو ا.ـذيـن .ـIأو ا.ـذيـن أجـ*بـ"ا ?ـ dTMثـت 5ـAـ2 5ـن ½ـE إ {Iنـظ;ُت 5ـث
يــHن Wــن*ك Vــ"ار 5ــ�V - dTM بــيfSnــ¾، و�V رؤ+ــ*ء ا.ــTHنة - .ــ" 
 a2 شـغف} ا.ـذي ا5ـتأل بـ*.ـ".ـqـ;تـ] بـTوا.�، �ـ<* أظ ،dTقـت} بـSـ*نـت ?ـE
ا.ـM<يق dWtyY، وtyY 5ـن 5ـdTM،و 5ـIيًئn* بـ*8ـب .ـdT  ا.ـذي .ـ" قـبI"ه 
 dTنHة ا.� أ5ـAـيV"ة ا.ـ>Iqـي ا.ـW اقـةAyة ا.ـ>IـE نـت*qـ. ،{Mوتـ"افـق"ا 5ـ
ا+ـتخAا5ـo *T ?ـSقـتdT 5ـM}. فـIq<ة ا.ـAyاقـة Wـي ا.ـIq<ة ا.ـ"VـيAة 

 .[nوب{ن *nقة ب{ننSM.ا o *T5اAا+تخ *nننH>ا.� ي
   و)ــ�Mينn* ا.ــقAيــ¾ H5&ــي<"س ا.ــُ<Mِ;ف، واVــA 5ــن �ــب*ر آبــ*ء 
*: «اY&ـيW Xـ" 

ً
ا.ـHن{&ة ا.ـMظ*م، ا�ـKSـة ا.ـ;ائـMة ا.� ذ�ـ;نـ*Wـ* +ـ*بـق

[...] ا.ـE o 2qـ2 ¸ء [+ـ"اء �ـن* Kـ*z8 أو أشـ;ار  أو 5ُشـت� ا.ـذWـن أو 
* .ـق"ة KـVSـ] 

ً
خـ*رجـ] أو داخـI]]. فـT" ا.ـذي bـ"ي Eـ2 ¸ء o ذاتـ]، وفـق

ا.ـف;)ـAة ا.ـ5S~ـAودة و EـIية ا8ـH<ة - �ـ<;�ـز تـتþSn فـي] اYـ&*رات [Eـ2 
5ـ&*رات ا�ـIيقة: وWـذه Wـي ا.ـ"�دة ا.ـ"جـ"ديـة، و Wـي نـظ;ة ا.ـ"جـ"د ا.� 
¡ـب أن يـ".ـA 5ـنE *Tـ2 5ـ"قـفن* o ا8ـي*ة] - �V � تـظ2 5خـI"قـ*ت هللا 
ا.ـ"اVـA غـ;)ـبnة وo ?ـAاوة 5ـa بـMضT* ا.ـبMض، و.ـHن �ـي يـH"ن .ـdT 5ـq*ن 
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 tجــــــــزة ا.تغيـــــــM5           
 (١٩٩٨) *               

    
     بــAايــة جــAيــAة، Eــ*ن ?ــن"ان غــSف 5جــIة «آثــ*ر»، o ا.ــAMد األول 5ــن 
 dة األ5ـnتبH5ـ o «ºيAـت*ب «ا8ـ¾ ا.ـ� dيـAم، وا.ـذي أشـ*ر إ تـق*Mا.ـ
 o يـ¾ بـ�;سAق األب جـ"+ـ*( 5ـث2 «ا.ـقIـ? Aي")ـ"رك. وقـlة بـAت~ـYا
 ا�ـ*Kـية اYـزدوجـة .ـI;+ـ*.ـة اY&ـي~ية: ا.� Wـي Vـ;)ـة 

ً
1رو5ـ*»،   5ـ"ضـ~*

 o ةnـة ا.ـ;و5ـ*نـي(ـ"رf5ـ;�ـز ا��5ا o») ـ"اقـفYب اMـKأ o �V ـ;ةf*ـخYا
 .
ً
ذ.} ا."قت») و�AيA ا.ذات، E*ن&*ن ¡AV 2Mث اY&يV X*ض;ا

   تـ<;�ـزت ا.ـ;)ـ*ضـة ا.ـ;وVـية .ـألخـ")ـة Vـ"ل  5ـ"ضـ"ع ا.ـت"بـة ا.� 
 *
ً
تغt اإلنـ&*ن 5ـن جـذوره. وقـA ارتـب· تـM<يق ا.ـ"?ـي ا.ـذاU ارتـبfً*nـ* وثـيق

بـإدراك VـdH اإليـ<*ن ?ـgI ا.ـM*.ـd. وقـ;اءة ا8ـAاثـة o جـ"انـبT* اYـتنn*قـضة 
W» -2ــي<نة األخــSقــي*ت ?ــgI ?ــdI ا.ــ"جــ"د»،    وا.ــ5AMــية وا.ــش}، 

 tت ا�*nنـــي*qـــت<; إل5ـــ&Yر ا"Tـــية أخـــ;ى، ا.ـــظV*نف، و5ـــن نـــMوا.ـــ
وا8ـقيقة ا.� Vـثت ?ـgI ود?ـت إ Vـ;�ـة 5ـ&H"نـيnة Vـقيقية - Eـ*ن 
5ـ"ضـ"ع 5ـتH;ر o ا.ـتأ5ـSت و�ـذ.ـ} o اYـAاخـSت ا.ـM*5ـة o ا.ـy~*فـة. 
فـفي ا.ـ"اقـa، 5ـنذ ?ـAة +ـن"ات، Eـ*نـت ا.ـy~ف ا.ـي"5ـية ا.ـ"fـنيnة اYـT<ة 
تlشـ; 5ـق*�ت ور+ـ*ئـ2 .ـألب جـ"+ـ*( بـ*نـتظ*م إ VـA 5ـ*، وبـAأ جـ<T"ر 
ا.ـق;اء o ا.ـتM;ف ?ـIي] ?ـن قـ;ب، بـتقAـي; قـي<ت] وبـ*.ـتغIب ?ـgI األVـq*م 

اY&بقة ا.� � أ+*س .T* 5ن ا.y~ة. 
   أ?ــ*د شــغف ا.ــIق*ء وا8ــ"ار 5ــa اآلخــ;)ــن ا8ــي*ة .&ــI&Iة 5ــن 
ا.ـــنy"ص 5ـــن خـــSل +ـــI&Iة «Quasi Tischreden»، ا.� أ?ـــ*دت 
 aــ;ة 5ــVة وnق*ئــيI5ــث2 5ــ~*دثــ*ت تــ :èي*ت األدب األوروHــي+SــE ــ;حf

 .a>جتYا o ق ب*8ي*ة واإلي<*ن وا�.�امIMتت aل 5"اضي"V ق*ءAKاأل
 ºن غHخ)، .ــI. ;ل يــفتقÝ5 o َ�ُ�َ ا.ــذي» - gــيق+">Iــب] .ــVو   
3بـ*Yـ"+ـيقg»،   �ـ<* قـ*ل ا.ـq*رديـنn*ل رات&ـينج; ?ـن fـف".ـت] - قـ*د األب 

جـ"+ـ*( إ افـتتn*ح +ـI&Iة نـ*جـ~ة 5ـن األ?ـ<*ل اYـ"+ـيقية ?ـgI أقـ;اص 
5ـ5Aـجة (ا.ـ;وح ا.ـ�Iيف) وا.� +ـ<~ت .ـHIثي;)ـن بـ<M;فـة أجـ<2 وأروع 

8ظ*ت ا.غن*ء وا.I~ن وا.M<2 اY"+يقي. 


	 * الرياضة الروحية ألخوية الشراكة والتحرر، ٢٤ - ٢٦ إبريل ١٩٩٨، ريميني. 	
	  ألبرتو سافورانا، حياة األب جوساني، كتاب سبق ذكره، صفحة ١٠١٠.  	1

	  األب لويجي جوساني، االنسان و مصيره. في مسيرة، مارييتي ١٨٢٠، جنوا ١٩٩٩، صفحة ٦٣. 	2


	  اقتباس من الكاردينال جوزيف راتسينجر في كتاب ألبرتو سافورانا، حياة األب جوساني، سبق 	3

                     ذكره، صفحة ١١٨٨. 



62
   o شTــ; إبــ;)ــ2، شــ*رك األب جــ"+ــ*( .ــI<;ة األخtة o جــ<*?ــة 
ا.ـ�Iبة اÂـ*M5يz، بـAM أن تـ*بـdTM أل�» 5ـن ?شـ;)ـن ?ـ*5ًـ*، وWـ" األ5ـ; 
ا.ـذي ا?ت�ه أ�» ا.ـنق*ط Vـي")ـة o خ�ة ا8ـ;�ـة. �ـ<* ½ـAث ?ـن «رVـIة 
4.ـي"بـ*ردي» وأfـIق د?ـ"ة تـبAnو وEـأنـT* 5ـ"افـ*ة: «قـ"5ـ"ا بـ'نفيذ Eـ*5ـ2 

ديــنn*5ــيHية [...] ا.&ــبب ا.ــ;ئ{µ .ــAyاقــتنn*، [...] وWــ" ½ــقق آ5ــ*ل 
ا.ـقIب واVـتيn*جـ*تـ]، وا.ـذي بـAونـ] تـH"ن ا.ـ5AMـية Wـي ا.ـM*قـبة ا.ـ"VـيAة 

5واH>Yنة».  

   Eــ*ن Wــذا ا�زدWــ*ر .ــإلنــ&*نــيnة وا�.�ا5ــ*ت بــ<ث*بــة «انــتM*ش» 
5ــف*( ألوضــ*ع 5ــ*ديــة غt 5&ــتق;ة بــش2q �5ايــA، جــIMت 5ــ<*ر+ــة 
ـ* 5ـI<"+ـة Eـ*ن 

ً
ا.ـIq<ة أ5ـً;ا KـMًب*، 5ـن بz أ5ـ"ر أخـ;ى. فـقE Aـ*نـت ظـ;وف

* أو �V ا?�اًضـ*، و.ـHن بـAً� 5ـن 
ً
5ـن اYـ<Hن أن ُتـ"ِقـف أو تـش2q ?ـ*ئـق

6ذ.ـ} تـd تـنn*و.ـT* «�ـM*5ـ2 أ+ـ*Ø و.ـ{¾ ثـ*نـ"ي .ـA?ـ"تـنn*».   .ـقA قـَ;ب 

 o ،ـن* بـ".ـ¾ ا.ـث*(، ا.ـذي ا?ت�هV"ـ;ض األب جـ"+ـ*( أ�» 5ـن ا.ـب*بـ* يـYا
5ـن*+ـب*ت ?ـAة، ?ـ*5ـة وخـ*Kـة، "أًبـ* و5ـIMً<*" وا.ـذي د?ـ<] فـي<* يـتIMق 
 o Aل ونــقAــ*م ٢٠٠٠، األ5ــ; ا.ــذي 5ــ"ضــ"ع جــ? o dظيM2 ا.ــnبــ*.ــي"بــي

ا.y~*فة. 
   وقـب2 أيـ*م قـIيIة، تـd تـ&جي2 تـأ5ـSت ا.ـ;)ـ*ضـة ا.ـ;وVـية W oـذه 
اYـن*+ـبة أيـًض* ا.� تـ2y فـيT* ا.ـتأ5ـSت Vـ"ل fـبيMة اإليـ<*ن وا.&ـي*ق 
ا.ـفH;ي .ـyMI; ا8ـAيـث إ ?ـ<ق ووضـ"ح 5ـذWـzI: إذ أن «ا�خ�ا�ت 
 Xبyة +ـتnيـثAة ا8ـnنـيSقMIون» .ـAـي~ية و «ا�ـ<&ة بـ&>I. «ثـةSا.ـث

فy"ً� ج"W;)ة .I"?ي ا.ذاU اY&ي¬. 
 o ـية وشـ*ركVـ*ضـة ا.ـ;و(;ا.ـ o ـ*ضـً;اV )*ـ*ن األب جـ"+ـE Aفـق   
ا�جـت<*ع ا.ـM*م بـ*�جـ*بـة ?ـgI أ+ـئIة وبشـ;ح فـق;ات .ـd تـHن 5ـفT"5ـة 
جـيAًا. وEـ*نـت Wـذه بـAايـة .ـf 2>Mـ")ـ2 5ـن ا.ـفdT وا�+ـتيM*ب +ـ{&ت<; 

 .z5; ا.&ن gI?
   تــ*بــa ا.ــتأ5ــSت وا�جــت<*ع ا.ــM*م بــ*.ــبث اYــب*شــ; ?� األقــ<*ر 
ا.ـyن*?ـية 5ـش*ر�z 5ـن Vـ"ا% ?شـ; دول أوروبـيnة    و5ـش*ر�z 5ـن ٢٤ 
دو.ـة أخـ;ى غt أوروبـيnة، o تـ"قـيتn*ت ز5ـنيnة 5ـختIفة، شـ*WـAوا وا+ـت<M"ا 

إ ا.'&جيSت بAM +*?*ت قIيIة 5ن ا.بث. 
   5ــنذ ?ــAة +ــن"ات و.ــ&ن"ات ?ــAيــAة  تــ*.ــية، تــ;أس ا�Vــتف*ل 
بـ*�فـخ*ر+ـتيnة يـ"م ا.&ـبت رئـ{¾ اYجـI¾ ا.ـب*بـ"ي .ـIMI<*نيz، ا.ـذي 
أ.ـقg أيـًض* ا.ـMظة: أوً� ا.ـq*رديـنn*ل إدواردو  ف. بtونـي"، ثـd ا.ـq*رديـنn*ل 
جــي<¾ ف. +ــت*فــ"رد، وo ا.ــنT*يــة نــيn*فــة األ+ــقف +ــت*ن{&ــSف م. 

	   ألبرتو سافورانا، حياة دون جوساني، كتاب سبق ذكره، صفحة ١٠١٨. 	4

	   األب لويجي جوساني، في مسيرة (١٩٩٢ - ١٩٩٨)، بور، ميالنو ٢٠١٤، صفحة ٣٤٤. 	5

	   األب لويجي جوساني، االنسان ومصيره. في مسيرة، كتاب سبق ذكره، صفحة ٦٣. 	6
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ر)ــHI". .ــقE Aــ*ن ا�Vــتف*ل ?ــ5Sــة 5ــT<ة ?ــgI ا�Wــت<*م ا.ــذي أو.ــت] 
ا.ـHن{&ة، و� +ـي<* ا.ـب*بـ* ، .I~ـ;Eـ*ت ا.lH&ـية وتـقAـي; ا.&ـ�Iة ا.lH&ـية 
 ،
ً
.ـ<* ُوِ.ـA 5ـن ا.ـق*?ـAة ا.ـM*5ـة بـ*?ـتبn*ره ?ـ�ية وWـبة، و.ـ{¾ شـيئn*ً ثـ*نـ")ـ*

5ن أج2 ا.Hن{&ة ج<M*ء. 
 o ـية&lH.ـ*ت اE;ـ~I. í.*Mـؤتـ<; ا.ـYا AقMـ; 5ـ*يـ"، انـTيـة ش*Tنـ o   
رو5ـ* وo ا�جـت<*ع ا�ـت*� 5ـa قـAا+ـة ا.ـب*بـ* o +ـ*Vـة ا.ـقAيـ¾ بـ�;س. 
½ـAث ا.ـq*رديـنn*ل جـ"ز)ـف رات&ـينج; o 5ـ~*ضـ;تـ] ا�فـتتV*nـية .ـI<ؤتـ<; 
?ــن «ا8ــAث ا.ــ;ائــa» �جــت<*?ــ] 5ــa ا8ــ;Eــ*ت ا.lH&ــية o +ــن"ات 
 o ا�½ـ*د gIـن* بـ".ـ¾ ا.ـث*( ?ـV"ا.ـب*بـ* يـ Aن{&ة.  �ـ<* أ�ـH7«شـت*ء» ا.ـ

اÂـ"Wـ; .ـIبAMيـن اYـؤ+µ و ا.ـq*رـ)ز5ـ*U. وo شـT*دتـ] o +ـ*Vـة ا.ـقAيـ¾ 
بـ�;س، أ�ـA األب جـ"+ـ*( أن «بـ�2 ا.ـت*ر)ـخ ا8ـقيقي Wـ" اYـ'&"ل: 
  .«Xـي&>I. ـ'&"لYب اإلنـ&*ن اIب اإلنـ&*ن وقـIـ'&"ل .ـقYا Xـي&Y8ا

و+ـيتd ا�Vـتف*ل بـذ�ـ;ى يـ"م ٣٠ 5ـ*يـ"  بـ*?ـتبn*ره «أ?ـظd يـ"م o تـ*ر)ـخ 
9ا8;�ة». 


	    الكاردينال جوزيف راتسينجر، «الحركات الكنسية ووضعها الالهوتي»، في املجلس البابوي 	7


                      للعلمانيني، الحركات في الكنيسة. أعمال املؤتمر العاملي للحركات الكنسية، روما ٢٧ - ٢٩ مايو 
                      ١٩٩٨، ليف، مدينة الفاتيكان ١٩٩٩، ص ٢٣ - ٢٤.


	    األباء لويجي جوساني وستيفانو ألبرتو وخافيير براديس، إيالد آثار في تاريخ العالم، بور، ميالنو 	8

                      ٢٠١٢، صفحة ١١.

	    األب لويجي جوساني، «ميالنو، ٣ يونيو ١٩٩٨»، السابقة الذكر، عمل الحركة. أخوية الشراكة 	9

                      والتحرر، سان باولو، تشينيسيللو بالسامو (ميالنو)  ٢٠٠٢، الصفحات ٢٧١ - ٢٧٢.   
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                 ا.Iــ] وا."جــــــ"د 

                ١) 5شIqة M5;فة 

  V oـي*ة 
ً
 و5ـؤثـ;ا

ً
10    «ُهللا Eُـ2َّ ¸ٍء Eُ oـ2ِّ ¸ٍء». �ـيف يـyبW Xـذا Kـ*8ـ*

ا�نــ&*ن؟ إن ا.ــتأ�ــيA ا.ــذي � يــؤثــ; o ا8ــي*ة Wــ" ¸ء 5جــ;د، و يــظ2 
5جـ;ًدا  أو يـبAnو غt 5ـMق"ل بـMض ا.Ãء. إن اآليـة ا.� تـق"ل أن «هللا 
Wـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء» Wـي ا.ـن'يجة اÂـذابـة ا.� يـق"دنـ* إ.ـيT* ا.ـMق2، 
 Aو�ـ<* تـؤ�ـ ،*Tـن? *nيـنAية   ا.� .ـMا.ـ�بي aة ا.ـ"اقـ�� *

ً
?ـن5Aـ* نـفT>T* وفـق

ذ.ـ} فـI&فة +ـIي<ة تـنn*+ـب اإلنـ&*ن. و.ـنتnذ�ـ; أن ا.ـMقW 2ـ" fـIب 
.ÄM>I ا.ـش*5ـ2 وا�نـفت*ح ?ـgI ا.ـ"اقـa ب<جـ<2 ?ـ"ا5ـI]. «هللا Wـ" Eـ2 
 Aتأ�ـيIـة .ـK;ق2 وفـMIـ<يق .ـ? tبMـبة .ـن* ت&l.*ـ" بـW «ـ2 ¸ءE o ء¸
، بـ2 
ً
 5جـ;دا

ً
ا.ـq*5ـ2 ?ـgI قـي<ت]؛  إنـ] .ـ{¾ Kـي*غـة غt 5ـMق".ـة و�  تـأ�ـيAا

 - [>Tم فـAأو ?ـ - [>Tن فـH>ي] و)ـIـ? dHن ا8ـH>ـة ¸ء يـf*&Àـ"  بـW
�V 25*Mقيقي o ا8ي*ة. 

   إذا Eـ*ن «هللا Wـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء»، فـIMينn* أن نـ;ى �ـيف يـؤثـ; 
ذ.ـ} ?ـV gIـي*تـنn*. و�ـيف يـ<Hننn* إدرا�ـ]؟ و5ـ*ذا يºM إدرا�ـن* .ـ]؟ أو�ً 
وقـبE 2ـ2 ¸ء، يºM 5ـM;فـة هللا بـ�;)ـقة تـؤثـ; ?ـgI ا8ـي*ة. و)ـHشف .ـن* 
ا.ـq*ئـن ?ـن ذاتـ] بـقAر ?ـ<V o [Iـ*ضـ;نـ*: أي إذا ?ـ<2 أ5ـ*م أ?ـيlنn*. .ـذ.ـ}، 
فــإن 5ــM;فــت] تــتض<ن تغيtًا، وأول ا.ــ�Aئــ2 ?ــgI ذ.ــ} Wــ" تغK tُــ"رة 
ا.ـذEـ*ء ا�نـ&*( نـف&] وWـ" يـM<2.  اYـM;فـة إذن Wـي أول األشـي*ء أWـ<ية 
 o غـبة;I5ـ2 األول .ـ*Mقـية، وا.ـSـية األخـV*ء وقـ"ر و5~�م 5ـن ا.ـن*nـبن.
 AُMَـ]. إذ ُيـ.Sو5ـن خـ dـ.*Mا.ـ o ةAن وجـ"دنـ* أ�» فـ*ئـ"Hـي يـ� *nذواتـن tتغي
األ5ـ; 5ـشIqة 5ـM;فـة �V قـب2  ا.ـقي*م بـأي ?ـ<2 أو نـش*ط. و)�M نـش*ط 
ا.ـذEـ*ء ?ـن ?ـق2 أي انـ&*ن بـ*.ـقAر ا.ـذي ÅـIق بـ] نـق�ة جـAيـAة و5~ـAدة 
o تـM*5ـI] 5ـE aـ2 األشـي*ء، 5ـ<* ¡ـTIM* جـAيـAة؛ وبTـذا اÄMY يـ<Hننn* أن 

  .(facta sunt omnia nova)  
ً
11نق"ل: 2E ¸ء Kُِنa جAيAا

   5ـن ا.ـض;وري أن نـAرك ا.ـM"اقـب األخـSقـية 8ـقيقة أن «هللا Wـ" 
 *THIــ<*.ــية ا.� يــ<تÂقــب2 ذ.ــ}، ا.ــق"ة ا �Vــ2 ¸ء»، وE o ــ2 ¸ءE
«هللا Wــ" Eــ2 ¸ء E oــ2 ¸ء». ألنــ] 5ــن Wــذه ا.ــق"ة اÂــ<*.ــية تــlشأ 
إ5ـq*نـيnة األخـSق ذاتـT*؛ فـق· إذا Eـ*ن ا.ـq*ئـن جـذاًبـ* يـ<Hن أن يـH"ن قـ*دًرا 
?ــgI جــذب انــ'بn*ه اإلنــ&*ن إ VــA ا.ــتض~ية. .ــذ.ــ} � ُيــ�Iب 5ــن 

	   ١ كور ١٥: ٢٨.  	10

	   ١ كور ٢: ١٢؛ ٢ كور ٥: ١٧؛ كول ١: ١٦. 	11
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اإلنــ&*ن أ�» 5ــن أن bــ*فــظ بــأ5ــ*نــة وو�ء داخــ2 نــف&] ?ــgI ا.ــ;غــبة 
واإلرادة o أن يـH"ن 5ـت"اضـMً* و5ـ�يMً* أ5ـ*م ?ـظ<ة ا.ـq*ئـن خـ*.ـق]. واآلن، 
�V نـAرك Wـذه ا.ـM"اقـب األخـSقـية، ^ـت*ج إ ا.ـ"?ـي بـ*.ـMقIية ا.� 
 ا.ـ"�دة ا.ـAيـlيnة 5ـن جـAيـA .ـHنT* تـ;)ـo A ا.ـ"اقـa فـ;ض 

ً
ُت<جـA ظـ*Wـ;)ـ*

رقـ*بـة ?ـV gIـقيقة أن «هللا Wـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء»، وجـTIM* 5جـ;دة، أو 
ن&ـي*نـT*، أو �V إنـq*رWـ*. ^ـن Ñـ*جـة إ إدراك ا.ـ"اقـa ا.ـذي نـM{ش فـي] 

 .*nي*تنV ةt&Y XI�y>I. ا.ق"ي ÄMY*ظة «ا.ثق*فية»، ب~I.ا oو
   فـ<ن اY&ـت~ي2 ا.ـM{ش o +ـي*ق ?ـ*م دون أن نـتnأثـ; بـذ.ـ}؛ و^ـن 
أنـف&ن* نـش*رك o تـI} ا.ـMقIية ا.� بـT* نـتy"ر هللا �ـ~قيقة 5ُجـ;دة أو 
l5&ـية أو �V نـنH; وجـ"دWـ*. وبـ*.ـت*% نـ2y ?ـ<Iًي*  ووجـ"دًيـ* إ إنـq*ر أن 
«هللا Wـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء». وo روVـن* اYـض�;بـة وا8ـ*ئـ;ة Wـن*ك 
 aء ا.ـ"اقـ*nأبـن *nـن، ألنـن^ *Tة ا.ـي"م وا.� ُنـش*رك فـيAية ا.ـ&*ئـIقMIـذبـة .ـ�
ا.ــت*ر)` ا.ــذي Wــ" ا.ــ"اقــa اإلنــ&*( و?ــIينn* أن نــ<; بــ2q ا.ــضيق*ت 
واإلغــ;اءات وا.ــنتn** اYــ;)ــ;ة 5ــV aــف*ظــن* ?ــgI ا.ــ;جــ*ء  ا.ــذي Wــ" Vــي*ة 
 dـ.*M5ـن ا.ـ *nذب ا.ـذي يـأتـ{نHا.ـ *nى، إذن، �ـيف نـق{¾ فـينÏ. .ي*ة~Iـ.

ا.ذي نM{ش في]. 

          ٢) ا��ة وا.Mق2 

    إن إنـq*ر Vـقيقة أن «هللا Wـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء» يـق"م ?ـgI +ـI"�ـي*ت 
غt 5تAينnة غ;)بnة ?gI ا.تH")ن (ا.Aيº وا.ثق*o) .IشM"ب األوروبيnة.  
 ،AــVــظ] أVSأ، دون أن يــAnــن* يــبY*ــ? o يــنAم تــAــن*ك ?ــW إذ أن   
بـ*�نـفy*ل ا.ـذي bـAث بz هللا بـ*?ـتبn*ره أKـ2 ا8ـي*ة و5ـMن*Wـ* (وبـ*.ـت*% 
وثـيق ا.ـIyة بـ*ألشـي*ء ا.� ½ـAث وبـ*ألVـAاث ا�نـ&*نـيnة) وهللا �ـ~قيقة 
فـH;)ـة أو �ـنتn*ج .ـIفH; نـتy"ره وفـق* Yـت�Iب*ت ا.ـفH; اإلنـ&*(. وWـذا 
يـؤدي بـنn* إ فـÄM5 2y ا8ـي*ة ?ـن خ�تنn* ا�نـ&*نـيnة. فـإنـq*ر هللا، إ 
درجـة إنـq*ر ا.ـن'يجة ا.ـنT*ئـيnة  ا.ـ"اضـ~ة واYـMق".ـة بـأن «هللا Wـ" Eـ2 ¸ء 
 ÄM>ة: فnا8ـي*ة ?ـن ا��ة ا�نـ&*نـي ÄM5 2yـ2 ¸ء»، يـتض<ن فـE o
ا8ـي*ة Wـ" هللا وا��ة Wـي ا.ـSMقـة بV zـ;)ـة اإلنـ&*ن وا.ـ"اقـa ا.ـذي 
 dة، وإذا .ـnا�نـ&*نـي *nـن خ�تن? Sًyرنـ* هللا 5ـنف"yيـنغ<¾ فـي]. إذا تـ
يــؤثــ; V oــي*تــنn*، فــTن*ك انــفy*ل ÄMY ا8ــي*ة ?ــن ا��ة ا�نــ&*نــيnة. 
وبـMب*رة أخـ;ى، إنـ] .ـd يـÄMY AM ا8ـي*ة أي ?ـSقـة أو ?ـSقـة بـ*.ـq*د يـ<Hن 
½ـAيـWAـ* o �V 8ـظة ا.ـ"جـ"د ا.� ي&ـt فـيT* ا�نـ&*ن. .ـHن � يـ<Hن 
قــ�a ا.ــSMقــة بz ا�ــ�"ة ا.� Åــ�"Wــ* اإلنــ&*ن اآلن وبz +ــبب 

½;�]! وإ 5*ذا ي&t؟ وا اين؟ إن] ي&V ÄM5 "^ tي*ت] وty5ه. 
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   إن انـفy*ل ÄM5 ا8ـي*ة ?ـن ا��ة ا8ـي*تـيnة يºM أيـًض* انـفy*ل 
األخـSق ?ـن ا.ـف2M ا.Àشـ;ي: فـ*ألخـSق، �ـ<* نـتy"رWـ*، .ـ{¾ .ـT* نـف¾ 
 2Mقــة بــفSــ? *Tق .ــSأن األخــ ÄM>؟ بÄM5 2. بــأىMــ2 ا.ــفKجــذر وأ
 2Mنـف¾ جـذر ا.ـف *Tن .ـ"Hون أن يـAن بـHة، و.ـnاإلنـ&*ن وبـ*��ة ا8ـي*تـي
وأKـI]؛ إنـT* � تـت"افـق 5ـa اYظTـ; ا�ـ*رî، وا.ـ"جـ] ا.ـذي تـ�Mينn* إيـ*ه 

ا��ة. 
   و5ــن بz أشــي*ء أخــ;ى، Wــذه Wــي ا.ــ�;)ــقة ا.� نــفdT بــT* ظــT"ر 
 *Tقـة .ـSف*رقـة، � ?ـ>Iقـي*ت ا.�، .ـSـ" األخـW ا.ـذي :áSـب األخـWـذYا
بـ*.ـف2M ا.Àشـ;ي، ب<ÄM أنـT* � تـ".ـo A نـف¾ ا.ـ"قـت 5ـa ا.ـف2M. واYـذWـب 
األخـW áSـ" 5جـ<"?ـة 5ـن اYـب*دئ ا.� ت&ـبق ?ـ<2 اإلنـ&*ن وتـتIMق بـ]  
5ـن خـSل ا8ـdH ?ـIي] نـظ;ً)ـ* �ـ;)ـAًيـ* بـAون إ?ـ�*ء ا.ـAافـa وا.&ـبب وراء 
 2>Mم ا.ـقي*م بـAاإلنـ&*ن ا.ـقي*م أو ?ـ gIـ~ت] أو خـ�أه، و.ـ<*ذا ¡ـب ?ـK
5ـ*. وبـ*.ـتM;)ـف ا.ُ<&ـبق .ـIف2M ا.ـذي يـق"م بـ] اإلنـ&*ن، ^ـdH ?ـgI 5ـ* 
 o [IMره .ـف"yون تـAدرايـة بـ]، أو بـ gIن ?ـ"Hون أن يـAاإلنـ&*ن بـ [IMيـف
ا.ـM*.ـd و+ـtه f oـ;ق ا.ـز5ـ*ن واYـq*ن ?ـgI أنـ] أ5ـ; 5ـ<Hن ?ـ<Iًي*. وبـ*.ـت*%، 
 AيــAــي األ5ــ; بــ*.'شــTتlي d2. و5ــن ثــMق نــف¾ جــذر ا.ــفSــ{¾ .ــألخــ.
وا.ـتأ�ـيA ?ـgI ا.ـقيd اYشـ��ـة وا.ـقيd اYـ~&"+ـة بـش2q ?ـ*م؛ .ـذ.ـ} فـإن 

5ب*دئT* إ5* 5&ت<Aة 5ن ا.MقIية ا.&*ئAة أو 5ف;وضة 5ن ا.Aو.ة.  
   يـتd إيـض*ح جـ"Wـ; ا.ـقضية o ا.ـy;اع ا.ـذي يـت�"ر Vـ"ل �ـيفية 
 gIإ.ـق*ء نـظ;ة ?ـ *nفينHـذا، يـW dTق2 وا��ة. و.ـفMا.ـ zقـة بSMا.ـ dTفـ
Kــيغة «هللا Wــ" Eــ2 ¸ء E oــ2 ¸ء»، وا.� ½ــ�d ا.ــyي*غــة األ�» 
 o ،*ـ*دًئـW ن"Hشـي"ً?ـ* ?ـن وجـ"د هللا («هللا 5ـ"جـ"د»). إنـ] دائـً<* 5ـ* يـ
ا.ـ"اقـa، ا.ـتأ�ـيA ?ـgI وجـ"د �ـي*ن أ?ـgI، ?ـgI وجـ"د هللا، 5ـنغIق ?ـgI ذاتـ] 
و.ـ{¾ .ـ] ?ـSقـة بـ*.ـف2M ا.Àشـ;ي إ� o ا.ـنT*يـة �ـق*Î ُيـ5ِAـ; أو يـ"افـق 
?ـgI قـ*م بـ] اإلنـ&*ن. وf oـ;)ـقة تـy"ر ا.ـSMقـة بz ا.ـMق2 وا��ة، 
 tن، 5ـن جـذوره. تشـ"Hـ" ا.ـWظي<ة، وMن تـق")ـض نـظ*م خـ�ة هللا ا.ـH>يـ
األخـSق اYخ�.ة إ 5ـذWـب أخـáS إ ا.ـSMقـة بz نـظ*م 5خـ�· هللا 
وVــAث ا.ــف2M ا.Àشــ;ي بــ*?ــتبn*ره تــy"ر 5ــث*% 5ُ&ــبق..ــHن، يــHشف 
 [I>وا.�ا5ـــ]، أي بـــ;بـــ· ?ـــ [H&>ل ا��ة ?ـــن تـــSاإلنـــ&*ن 5ـــن خـــ
بــ*Yخــ�· ا.ــIqي، أو بــش<".ــيتn]، أو بــAMم ا�+ــتج*بــة .Tــذه اYــ;جــMية 

ا.نT*ئيnة وا8*+<ة ب"ض"ح. 
   وبـتnأ�ـيA جـ*ن جـ")ـت"ن .ـن* o قـIقن* ا.ـذي � يTـAأ، 5ـن~ن* ا.ـ;اVـة 
.ـيجIMن* نـشM; بـy~ة 5ـ"قـفن* بـشأن ا�رتـبn*ط بz ا.ـMق2 وا8ـي*ة ?ـن5Aـ* 
12قـ*ل أن «’’اYـMق"ل‘‘Wـ" إخـض*ع ا.ـMقI. 2خ�ة».   فـ*��ة Wـي KـM"د 

	  جان جويتون، فن التفكير الجديد، سان باولو، تشينيسيللو بالسامو (ميالنو) ١٩٩١، صفحة ٧١. 	12
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ا.ـ"اقـa إ و?ـي اإلنـ&*ن، وWـي شـف*فـية ا.ـ"اقـa أل?z ا�نـ&*ن. وبـ*.ـت*%، 
فــإن ا.ــ"اقــW aــ" ¸ء نــIتقي]، وWــ" VــAث Vــقيقي، وا.ــMقW 2ــ" ذ.ــ} 
 بـذاتـ]. إن ذ.ـ} .ـ{¾ فـI&فة 

ً
اY&ـت"ى 5ـن ا�ـIق ا.ـذي يـyبX فـي] وا?ـي*

o اYـق*م األول، و.ـHنT* ضـ;ورة وجـ"ديـة. .ـ<*ذا Wـ" 5ـMق"ل إخـض*ع ا.ـMق2 
.Iخ�ة؟ ألنــ�õ *Tن* Ñــقيقة أنــنn* �ــين"نــ'نo *n ا.ــ"اقــa ا.ــذي فــي] ^ــن 
 .*T?�ß dو.ـ *TقIـß dـ. *nوأنـن ،*TتقيIة .ـن* ونـ*�Mـقيقة 5ُـV *T5ـ"جـ"دون؛ إنـ
و5ـن اÂـ*نـب اآلخـ;، ا.ـMقW 2ـ" ذ.ـ} اY&ـت"ى 5ـن ا�ـIق ا.ـذي يـH"ن فـي] 
 بـ*.ـُ<g�M .ـ]، أي «بـ*.Ãء» ا.ـذي يـy*دفـ] 

ً
 بـذاتـ]، و)ـyبX وا?ـي*

ً
وا?ـي*

اإلن&*ن. و)lبثق تM;)ف ا.Mق2 5ن Wذا ا."?ي ب*.ذات. 
   و.ـAIفـ*ع ?ـن هللا V oـقيقت] و?ـن اVـتيn*ج اإلنـ&*ن .ـتy"ر ا8ـي*ة 
 gIـذا ا�ـ*.ـق األ?ـW ـ2 ¸ء إ إرضـ*ءE o gM&وبـ*.ـت*% يـ ،[yـÅ ءÃ�
واYـAبـ; .ـ2q 5ـ* Wـ" 5ـ"جـ"د، و^ـت*ج قـب2 أي ¸ء، إ إ?ـ*دة ا�Vـي*ء ا.ـ"دي 
 o ا�ــ�*ب 

ً
 وتــش")ــش*

ً
.ــIq<ة «ا.ــMق2»، وWــي ا.ــIq<ة األ�» .ــغ�*

 *TIـE فـة اإلنـ&*ن;Mضـت 5ـ;Mق2، .ـتMام ا.ـAيـث. فـ*ذا أ+ـأنـ* ا+ـتخAا8ـ
.Iخـ�; �ـبنn*ء ?ـgI ا.ـ"اقـa و.ـI"اقـa. وإن أ+ـأنـ* ا+ـتخAام ا.ـMق2، أي إذا 
تــ;جــ<ن* ا.ــMق2 إ «5ــقي*س» .ــI"اقــa - وWــذا يشــt دائــً<* إ ا.ــMق2 
*، �Ãء يـتAnخـ2 بـش2q غـ;)ـب o ا��ة إلنـق*ص 

ً
بـ*?ـتبn*ره تـy"ًرا 5&ـبق

و?ـAم ا.ـتM;ف ?ـgI 5ـ* Wـ" 5ـ"جـ"د V oـي*تـنn* - فـTن*ك ثـSثـة اخ�ا�ت 
خــ�tة 5ــ~ت<Iة تــؤثــ; ?ــE gIــ2 +ــI"ك ا�نــ&*ن o ا8ــي*ة. فــفي Wــذا 
ا�خ�ال ا.ـثS+، ن&ـت�يa أن نـ;ى ونـفdT ا�خـتSف ا.ـM<يق بz ا.ـثق*فـة 

اY&ي~ية وا.ثق*فة ا.Aني")ة غt اY&ي~ية. 
   o ا.ـ"اقـa، إن ا8ـAيـث ?ـن ا.ـثق*فـة Wـ" ا8ـAيـث ?ـن ا.ـتH")ـن 
 gM&ألن ا.ـثق*فـة .{&ـت نـ'يجة يـ ،dـ.*Mا.ـ o *5ـ2 .ـ"جـ"دنـ*qشـ;ي ا.ـÀ.ا
إ.ـيT* اYت~ـ<&"ن أو اYـختy"ن: إنـ<* ا.ـثق*فـة Wـي 5ـ* ي&ـت<A 5ـن] اإلنـ&*ن 
Eـ2 +ـI"�ـ] و5ـ* تـo [>TI +ـI"�ـ] EـأKـE 2ـ2 ¸ء بـyي*غـت] وا.ـHشف 
?ـن] بـAM تـ�"ر األشـي*ء وا8ـي*ة، وo تـأ�ـيA ا.TـAف ا.ـنÉ*T .ـ<* يـفIM]، أي 

ty5ه. 
   فـإذا أ+ـأنـ* ا+ـتخAام ا.ـMق2، وإذا ا+ـتخ5Aـن*ه �ـ<قي*س، فـTن*ك 
ثـSثـة اخ�ا�ت خـ�tة 5ـ~ت<Iة تـؤثـ; ?ـE gIـ2 +ـI"�ـن*. و�ـي نت~ـAث ?ـن 
األخـSق، 5ـن اYـdT جـAًا فـdT وإدراك نـ"ع ا.ـثق*فـة ا.� نlتí إ.ـيT*، +ـ"اء 

E*نت دني")ة أم 5&ي~ية. 



68

            ٣) ثSثة اخ�ا�ت خ�tة 

 �  ا) ا�خ�ال األول - أقـــ"م بـــ"Kـــف 5ـــيSد +ـــI"�ـــن* Ðـــ*نـــبn] ا.ـــAرا
واYتنn*قض -: بAً� 5ن وKف AVث، اYذWب ا.فH;ي. 

   إن ا.ـSMقـة بـ*.ـ"اقـa ا.ـذي يـM{ش] اإلنـ&*ن 5ـن ا.ـyب*ح إ ا.ـIي2 
يـ<Hن أن تـH"ن 5ـب*درة 5&ـت<;ة، و5ـ~*و.ـة 5&ـت<;ة Yـ"اجـTة 5ـ* bـAث 
و5ــ* Åت�ه؛ أو يــ<Hن .ــإلنــ&*ن أن يت~ــ;ك و)ــ&<X أن bــ;�ــ] ¸ء 5ــ*، 
 aا.ـتف*?ـ2 5ـ o [ـ;)ـقتf 5ـن aبlبثق و� يـlيـ � *nشـيًئ aن] أن يـ�يH>و)ـ

األشي*ء ا.� يy*دفT* و.Hن 5ن تy"رات اY&بقة. 
   إن نـق�ة انـ�Sق ا�نـ&*ن اY&ـي¬ Wـي VـAث. إن نـق�ة ا.ـبAايـة 
.ـ2q ا.ـب*á 5ـن ا.ـفH; اإلنـ&*( Wـي انـ�ب*ع zM5 وتـقييd .ـألشـي*ء، وWـ" 
5ـ"قـف zM5 يتخـذه ا�نـ&*ن «قـب2» 5ـ"اجـTة األشـي*ء، وخـ*Kـة قـب2 
ا8ـdH ?ـIيT*: و�V ا�Vـتيn*جـ*ت ا�نـ&*نـيnة، ا.� يـتAyى .ـT* اإلنـ&*ن 
وbـ*ول اYـش*ر�ـة o واقـMيتT*، يـ<Hن] ا.تفtH فـيT* وتـy"رWـ* بـ�;)ـقة 
 {H&ا.ــ gIأو ?ــ d5نجــ o ــ*رثــةE ــن*كW ،ــث*لY2 اnــبي+ gIM5&ــبقة. فــ
 aبlى اإلنـ&*ن � يـAـذه ا8ـق*ئـق ا.� تت~ـW a5ـ2 5ـ*Mيـة: أي أن ا.ـتAيـAا8ـ
5ـن KـAى اإلنـ&*ن، أو 5ـ<* يـشM; بـ] اإلنـ&*ن Eـإنـ&*ن o 5ـ"اجـTة Wـذه 
األVـAاث. وبـAون أن يـAرك اإلنـ&*ن ذ.ـ}، يـبAnو األ5ـ; �ـ<* .ـ" أن خـ�*ًبـ* 
 o ;ر 5&ـبق، ينفجـ"yاخت�ه، أي تـ Aقـ *nـ" 5ـث2 شـيًئW ،2Mبـ*.ـف [M>ـ+ Aقـ
 z(ر"T>ـÂـ~يفة اK 2ر 5&ـبق 5ـث"yأ 5ـن تـAnاألشـي*ء؛  و)ـب gIـ? [>HـV
أو ا.Iي�ا.يz تــ�Mي نــغ<ة 5ــMينnة وبــAً� 5ــن ذ.ــ} +ــتT*جــK dــ~يفة 
ا8ـزب ا8ـ*�ـd شـيًئn* آخـ;. و)ـجب تـ�")ـ; ا.ـتy"ر اY&ـبق - أي نـق�ة 
 gIر ?ــ*yا.ــت*ر)ــخ وا�نــت o خــ"لAIــ;ء - .ــYا *Tق 5ــنIايــة ا.� يــن�Aا.ــب
ا.ـز5ـن وشـق fـ;)ـق] و+ـ· أفـq*ر ا.ـن*س وأVـq*م اYـجت<a. فـت�"ره Wـ" 
. و)ـ�Iق"ن ?ـgI 5ـن�ق ا�ـ�*ب 

ً
 فـH;)ـ*

ً
اYـن�ق �ـ�*ب يـyبX 5ـذWـب*

ا.ـذي يـن�Iق 5ـن تـy"ر 5&ـبق و)ـ;)ـA د?ـ<] وفـ;ضـ] بـ*YـذWـب ا.ـفH;ي 
(األيAي"."جي*). 

 2qـ. µ}أ ا.ـتأ+ـAـبYـ2 واأل+ـ*س واKـ*ن األE ـية أخـ;ى، إذاV*و5ـن نـ   
ا��ة ا�نــ&*نــيnة Wــ" VــAث - فــ*.ــبAيــ2 ا8ــقيقي ا.ــ"VــيA .ــإلدراك 
اY&ـبق، وWـ" ¸ء bـAث و)ـ"اجـ] فـي] اإلنـ&*ن ذاتـ] -، وإذا Eـ*ن اYـMي*ر 
ا.ـذي يشـt إ +ـI"ك اإلنـ&*ن Wـ" VـAث يـM*د تـH")ـنn] و)ـM*د fـ;Vـ] 
 dTيـ"م، +ـ*?ـة بـ&*?ـة: ^ـن نـف AMا.ـز5ـ*ن، يـ"5ًـ* بـ oا.ـت*ر)ـخ و o بـ*+ـت<;ار
Wـذا ا8ـAث ألن «شـيًئn* 5ـ* bـAث» اآلن. وا.ـذا�ـ;ة Wـي ?ـH¾ اYـذWـب 

ا.فH;ي (األيAي"."جي*). 
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   تـH<ن Vـي*تـنn* اإليـ<*نـيnة �<&ـي~يz أ5ـ*م ا.ـM*.ـW o dـذا ا.ـبAيـ2 
ا.ـT*م ا.ـذي � نـAر�ـ] إذا .ـd نـlتبY [nـن جـIM] هللا 5ـ;شـAًا .Hن{&ـت]. ُتـذ�ـ;نـ* 
Kـف~ة 5ـشT"رة �ـتبT* أ.H&ـ{¾ Eـ*ر)ـ2 بTـذا: «إن ا.Hثt 5ـن اYـVSـظة 
وا.ــقIي2 5ــن ا.تفtH يــق"دان إ ا8ــقيقة [أي ا8ــف*ظ ?ــgI اتــy*ل 
Vــقيقي 5ــa 5ــ* Wــ" 5ــ"جــ"د] ، بــ{ن<* يــؤدي ا.Hثt 5ــن ا.تفtH وقــIة 
 *nـي~ية وإيـ<*نـن&Yا *nـي*تـنV إن   .«[لS~>وا�ضـ] ـظة إ ا�ـ�أVSـY13ا

وأخـSقـن* اYـI<"+ـة، ونـTجن* o ا8ـي*ة ½ـAده األيـAيـ".ـ"جـي*ت ا8ـ*.ـية أو 
 *TTث واألشــي*ء ا.� نــ"اجــAية بــتف"ق وجــ"دنــ* واألشــي*ء ا.� ½ــMا.ــ"اقــ
واألVــAاث ا.� نــتف*?ــ2 5ــTM* بــ�;)ــقة 5ــMينnة: فــ*8ــق*ئــق EــأVــAاث. 
وو�دة fـــف2، ?ـــgI +ـــبي2n اYـــث*ل، Wـــ" VـــAث. Wـــن*ك أVـــAاث �بtة 

 .ÄM>� غ*يةI. ةtغK اثAVوأ
   إذن، .ـ" Eـ*ن األKـ2 واأل+ـ*س واYـبAأ ا.ـتأ+ـ{µ .ـ2q خ�ة انـ&*نـيnة 
Wـ" VـAث نـفT<] و)ـج2M نـف&] 5ـفT"5ًـ*، ألنـ] بـ�;)ـقة 5ـ* bـAث اآلن. 
 dش ا.ـي"م، إذا .ـ}Mـشخ¼ يـ. dـ*+ـV [ث ?ـن 5ـ*ٍض بـأنـAا.ت~ـ *nننH>و� يـ
يـyبW Xـذا ا.ـ<*V Îـ*ضـً;ا بـ�;)ـقة 5ـ*. وإذا Eـ*ن ذ�ـ;ى خـ*.ـyة - .ـHن 
5ـن اY&ـت~ي2 أن يـH"ن ذ�ـ;ى خـ*.ـyة - فـT" � ي�ك أي أثـ;؛ و.ـHن، إذا 
.ــd تــHن ذ�ــ;ى خــ*.ــyة، فــT" ¸ء 5ــن ا.ــ<*Î يــؤثــ; ?ــgI ا8ــ*ضــ;. 
 *Tأنـ *TتÙ5ـ*ضـ;ة اآلن وVـ*ضـ;ة وV ـيW %*ث وبـ*.ـتAـV ـيW ـي~ية&Y*فـ
 o ـيTا.ـذ�ـ;ى، ف aـي~ية 5ـ&Yـيث � تـت�*بـق ا.ـذا�ـ;ة اV ـ*ضـ;ة �ـذا�ـ;ة؛V

ا."اقa .{&ت ذ�;ى، و.HنT* اA8وث 5ن جAيI. A"ج"د ذات].  
 Anن ?ـبي"Hن* 5ـن أن نـMـ" فـق· ا.ـذي يـ<نW ثAـذا ا8ـTإن ا�?�اف ب   
 *Tـة .ـ(;Hـب ا.ـفWـذاYـ2 اE ذ�ـ; أنnو.ـنت .(يـ".ـ"جـيةAأيـ) ي;Hـب فـWألي 5ـذ
 {Iة أو تـ<ت�Iتـ<ي2 إ ا.&ـ *T>ـ?Aـن�ق ا.ـذي يـY*5ـنظ"5ـة 5ـن�قية وبـ
+ــ�Iة (إذ يــ<Hن إغــSق ?ــق"ل ا.Àشــ; بــ<ذWــب فــH;ي)، وo 8ــظة 

M5ينnة، يTي<ن اYذWب ا.فH;ي ?gI ب*á اYذاWب. 
   .ـHن ?ـgI ا.ـHM¾، فـ*Y&ـي~ية ُتـ".ـA �~ـAث يتج&ـo A ا8ـ*ضـ; 

�ذا�;ة. 
 و خـ�t أخـSقـًي*. إنـ] 

ً
    ب)  تـقAم Wـذه اYـVSـظة إخ�اً�  ثـ*نـًيW *nـ*م ثـق*فـي*

 ألن األخـSق، بـقAر 5ـ* تـlبثق 5ـن اÂـ<*.ـي*ت وبـقAر 5ـ* 
ً
خـ�t أخـSقـي*

 gI2 ?ـ*5ـ2 جـ<*% يـن�"ي ?ـMبـف  *TتIـVور  *Tتـt5&ـ o *TMق بـق"ة دفـIتـن�
تM;)ف �بY tفT"م ا.q*ئن بذات]، أي 5فT"م هللا. 

   وإذا ا+ـ'&dI اإلنـ&*ن .ـI<ذاWـب ا.ـفH;)ـة اTYـي<نة ا.ـن*جـ<ة ?ـن 
ا.ـMقIية ا.ـ&*ئـAة، فTـذا يـAل ?ـgI أن Wـن*ك Kـ;اع وانـق&*م وانـفy*ل 
بz ا.ــ5SMــة واYظTــ; ا�ــ*رî؛ وا.ــذي يlتTــي إ اخ�ال ا.ــ5SMــة إ 


	  ألكسيس كاريل، خواطر حول سلوك الحياة، كانتاجاللي، سيينا ٢٠٠٤، صفحة ٣٥؛ واألب 	13

                     جوساني، الحس الديني، ريتسولي، ميالنو ٢٠١٠، ص ٣.
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 [>Tزاد فـ *>IـE ،5ـةSMـية ا.ـW*>زاد و?ـي ا�نـ&*ن بـ *>Iqفـ .îـ; خـ*رT5ظ

 .îخ*ر ;T5ظ o *T.اخ�ا d5ة ا.� تSM.رثة ا*Eقذارة و.
   فـ*.ـ5SMـة Wـي خ�ة ?ـ*5ـV 2ـ*ضـ; o ا.ـ"اقـb aيºI إ ¸ء آخـ;. 
وا.ـ5SMـة Wـي Vـقيقة يـ<Hن اخـتبn*رWـ* و5ـMن*Wـ* Wـ" Vـقيقة أخـ;ى؛ إذ 

14تHشف M5ن*W* ا.ذي يق"د إ Vقيقة آخ;ى.  

 o 5ـةSMا+ـتنف*ذ خ�ة ا.ـ ً*nوانـ&*نـي ً*nنـيSاأل5ـ; ?ـق AMـذ.ـ}، � يـ.   
جـ*نـبT* اآل( 5ـن إدرا�ـن* .ـT* أو o 5ظTـ;Wـ* ا�ـ*رî. و� �Åن* اÂـ*نـب 
اآل( o إدرا�ـن* ألي ¸ء، أي .I<ظTـ;، بـ2q ا��ة ا.� .ـAيـنn* ?ـن األشـي*ء، 

 .*Tة بK*5ة ا�SM.ن* ?ن قي<ة ا�Å � [ألن
   واإلغـــ;اء ا.Hبt  ا.ـــذي يـــتM;ض .ـــ] اإلنـــ&*ن Wـــ" ا+ـــتنف*د خ�ة 
 o *ـWtـ;)ـق تف&ـf 5ـة ?ـنSـ" ?ـW ء ا.ـذيÃ.*5ـة، أي ا��ة بـSMا.ـ
جــ*نــبT* اآل( 5ــن إدرا�ــن* .ــT* فــق·. وWــذا .ــ{¾ 5ــن اYــMق"ل، .ــHن Eــ2 
ا.Àشــ; 5ــAفــ"?ــ"ن، ب&ــبب ثــق2 ا�ــ�يئnة األKــIية ?ــIيdT، .ــيH"نــ"ا 
ضـ~*يـ* .ـ<* Wـ" ظـ*Wـ;، ألنـ] يـبAnو أ+Tـ2 شـ2q 5ـن أشـq*ل ا.ـMق2. و5ـ"قـف 
روzM5 Ê يــف2M ا.Ãء نــف&] إ VــA 5ــ* 5ــa واقــa ا.ــM*.ــd وا.ــ"جــ"د 
(ا.ـظ;وف وا.ـSMقـة بـ*ألشـي*ء واأل+ـ;ة ا.� ¡ـب بـنn*ئـT* واألبـنn*ء ا.ـذيـن 
 aن] يــ<نHــأة ا.ــض;بــة و.ــfإنــ] 5ــ"قــف يــ<ت¼ و :(… dT>يIMــب تــ¡
ا.ــقAرة ا.Àشــ;)ــة ?ــgI ا.ــAخــ"ل Ñ oــث ?ــن اÄMY وا.ــذي bــثنn* ?ــIي] 
ذEـ*ئـنn* ا.Àشـ;ي بـS شـ}  5ـن خـSل Vـقيقة ?ـSقـتنn* بـ*.ـ"اقـa. وبـMب*رة 
أخـ;ى، إنـ] يـ<نa قـAرة ا.ـذEـ*ء ا.Àشـ;ي ذاتـT* ?ـgI ا.ـAخـ"ل Ñ oـث ?ـن 
اÄMY وWــ" 5ــ* ½ــث بــ] ?ــSقــتنn* بــ<* يثt إ?ــج*بــنn* بــS شــ}. zV o أن 
ا.ـذEـ*ء ا.Àشـ;ي � يـ<Hن] أن يـy*دف شـيًئn* 5ـ* بـAون إدراك أنـ]، بـ�;)ـقة 

5S? ،*5ة ."اقa آخ;، إ� أن] ي&تأنف ا.تI<يX وا�ش*رة إ واقa آخ;. 
   يــ<Hننn* ا.ــMث"ر ?ــK gIــAى .Tــذه اYــف*Wــيo d تــأ�ــيA .ــفينHيHI;و 
ا.ـــذي ي'بÄ فـــW  ;Hـــ*نـــ* أرنـــت ا.� تـــHتب:  «إن اYـــذWـــب ا.ـــفH;ي 
’’األيـAيـ".ـ"جـي*‘‘ [...] .ـ{¾ قـب"ً� +ـ*ذًجـ* .ـ<* Wـ" 5ـ;É، بـW 2ـ" نـبnذ ذ�ـي 
15.ـ]».  إذ أن اYـذWـب ا.ـفH;ي Wـ" تـt5A وإزا.ـة .ـ<* Wـ" 5ـ;É بـ*?ـتبn*ره 

 AMيـ dذا .ـHـWر�ـ]. وAونـ [&>Iث وإفـ;اغ 5ـ* نـ;اه ونـAاألشـي*ء ا.� ½ـ ÄM5
.ـAيـنn* ?ـSقـة بـأي ¸ء. و?ـن5Aـ* ½ـAث +ـ*رتـ; ?ـن يـAيـ] - "يـAاي ، 5ـ* 
 ºIyقي*س ا.� تفIة .ـIقـ*بـ tـ&*فـة ا.غYا» dTأنـ gIـ? dTفـ;ّMاي؟" - يـAيـ
16?ـن ?ـ*.ـd األشـي*ء وتفºIy ?ـنT* إ األبـA»،  وبـ*.ـت*% يـق"م بـlبnذ  5ـ* Wـ"  

 2nـبي+ gIـ" ?ـ*رض، ?ـW *د 5ـ*Mرض .ـألشـي*ء. فـ*+ـتب*Mـ*نـب ا.ـÂوا É;5ـ
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اYـث*ل، Wـ" ا.ـتأ�ـيA ?ـgI أن 5ـ* bـAث «bـAث ألنـ] bـAث»، وبـ*.ـت*% 
 o ،*nيًنMـ*ضـً;ا 5ـV 5ـة وا8ـ*جـة إ ا.ـنظ; إ ا8ـ*ضـ;،  إAyـنب ا.ـ�

?Sقت] ب*.ش<".ية. 
   وبـ*.ـHM¾ 5ـن ذ.ـ}، فـإن فـH;ة ا.ـ5SMـة ُتـAِخـÄM5 2 األشـي*ء  إ 

ا8ي*ة ب�;)قة ?<Iية. 
 tر 5ــ* يشــAبــق Î;Mا.ــ a5ــة (أي ا.ــ"اقــSMفــ*.&ــ; (أي هللا) وا.ــ   
دائـً<* إ ¸ء آخـ; ؛ ف~� ا8جـ; ا.yغt جـAًا، �V يـH"ن ذاتـ]، يشـt إ 
5ــAyر ا.ــ"جــ"د)، وا.&ــ; وا.ــ5SMــة، ب<zM5 ÄM، ¡ــت<M*ن: ب<ÄM أن 
ا.&ـ; Wـ" ?ـ<ق ا.ـ5SMـة، و ا.ـ5SMـة تشـt  إ وجـ"د ا.&ـ; ا.ـM<يق، أي إ 
هللا ا�ــ*.ــق وا.ــف*دي، هللا اآلب. إذ تشــt ا.ــ5SMــة أل?ــيlنn* إ وجــ"د 
 tـي تشـT2 ¸ء، فqـبة .ـ&l.*يق، بـ>Mـض"ر ا.&ـ; ا.ـV ـض"ر آخـ;،  أيVو
بTـذا ا8ـض"ر  إ أ?ـيlنn* وآذانـنn* وأيـAيـنn*. إذ يـ'يX .ـن* ا.&ـ; أن ßت�ه 5ـن 

خSل ا.5SMة. 
   وا8ـ&*+ـية o إدراك Eـ2 األشـي*ء �ـ5SMـة ?ـgI ا.&ـ; (أي هللا) 
Wـي ا8ـقيقة ا.ـT*دئـة .ـإلنـ&*ن. إن 5ـ* يـM*رضـW *Tـ" fـغي*ن 5ـن o يـAه 
 بـأيـAيـ".ـ"جـية تـنW ;Hـذا ا�?ـتبn*ر ا.ـذي يـ�Mي] اإلنـ&*ن 

ً
ا.&ـ�Iة، 5ـAفـ"?ـ*

 *Tـ;ضـيت? o بةI5ـتق Xبyاث تـAـVواأل aا.ـ"قـ*ئـ �V %*ء 5ـ*. وبـ*.ـتÃ.
ا.� � ت<Iي أي تغيo t ا8ي*ة، و.d تAM تق�ح أي ¸ء o  �M5 ا8ي*ة. 

   تـ<ي2 األيـAيـ".ـ"جـي* إ تـأ�ـيA 5ـ* Wـ" ظـ*Wـ; ?ـgI أنـ] ¸ء 5ـI<"س، 
وا.ــظ*Wــ; Wــ" 5ــ* نــ;اه ونــ&<M] ونــI<&] فــق·. .ــHن fــ;)ــقة ا.ــنظ;  
ا�ـ*Kـة بـ*إلنـ&*ن Wـي ا.ـMق2، ا.ـذي (تـ;�ـ] �ـ<* Wـ") ي&ـتث<; اتـy*ل 
ا.ـذات بـ<* تـy*دفـ] وتـ"ضـي~] وا8ـdH ?ـIي]، أي ا�?�اف بـ*.Ãء ا.ـذي 
يشـt إ ¸ء آخـ;؛ فـفي ا.ـ"اقـa، � يـ<Hن .ـSنـ&*ن أن bـdH إ� إذا Eـ*ن 

Wن*ك ?<ق ي<Hن تy"ره. 
   إذن، يـتفق ا.&ـ; وا.ـ5SMـة، ب<ÄM 5ـ*، و)ـ'يX ا.&ـ; .ـن* أن ßت�ه 
5ـن خـSل ا.ـ5SMـة. و?ـن5Aـ* يـH'شف اY&ـي¬ أن Eـ2 ا.ـ"اقـa يـتd بـنn*ؤه 
بـ"ا+ـ�ة fـ;)ـقة هللا Wـذه، فـإنـ] يـفdT بـش2q أفـض2 قـي<ة األ+ـ;ار. إذ 
يـأU ا.ـ"اقـa 5ـن ا�ـ*.ـق، bـ<f o 2ـي*تـ] اإلشـ*رة إ ا�ـ*.ـق و)ظTـ;Wـ*. و 
ا."اقV o ،a<ي<ية ?Sقتنn* ب*ألشي*ء وo إدرا�ن* .Ãء آخ;، و.q*ئن آخ;. 
   وÅـتIف ا.&ـ;  اYـقAس ?ـن Eـ2 ا.ـ5SMـ*ت األخـ;ى. فـفي األ+ـ;ار 
 - dـ.*Mا.ـ o AيـAب جـMد شـSإليـ ،Xـي&Yا *T&وأ+ـ *Tـة ا.� أ, بـ+AـقYا
يـتAnفـق 5ـث2 ا.نTـ; o 5ـي*ه Ñـ; ا�نـ&*نـيnة، بـ*?ـتبn*ره �ـشًف* أو.ـًي* o ا.ـت*ر)ـخ 
?ـن ا.&ـ; ا.ـ5SـتنW*nـي ا.ـذي +ـيIتقي بـ] اإلنـ&*ن o آخـ; أيـ*5ـ]: إنـT* بـAايـة 
األبـAيـة o ا.ـت*ر)ـخ - o األ+ـ;ار ا.� أ+ـ&T* اY&ـيX، ا�نـ&*ن اإل.ـ] وهللا 
 2yتـ ،(*TVواق� *T&ا.ـذي أ+ـ) ـ;يK*ـ*ر إنـ&*ًنـ*، يـ&"ع ا.ـنK ا.ـذي
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ا.ـ5SMـة إ نـق�ة ا.ـت<*ثـ2 ا.ـq*5ـ2 5ـa ا.&ـ;. �ـ<* o +ـ; ا.ـق;بـ*ن اYـقAس. 
 Aا.ـش<"%: إذ تت~ـ aـ;جـYـذا اW {ـن*.ـW ـة+AـقYاأل+ـ;ار ا aجـ<ي o نHـ.
ا.ـ5SMـة 5ـa ا.&ـ; بـ*ÄMY ا.ـy~يX. فـ*أل+ـ;ار �ـW 2Mـذا Vـ*ضـً;ا: إبـتAnاًء 
 *nوإ +ـ; اإلفـخ*ر+ـتي ،*nي*نـنH5ـ2 .ـ*qـي ا.ـت~"ل ا.ـW �.ديـة، ا">MـY5ـن ا
 aإ +ـ; ا.ـت"بـة، إ ا.ـت<*ثـ2 5ـ dـذا ا�½ـ*د، ثـW ـن? �MYـ2ء اYـي اW �.ا
ا.ــ;+ــ*.ــة o +ــ;ي ا.ــTHن"ت وا.ــزواج. فــفي ا.&ــ; اYــقAس، يــتd غ&ــ2 
اإلنــ&*ن 5ــن ا.ــقش"ر ا�ــ*رجــية ا.� تــبقي] +ــجينn*ً و�ــIM] يــM{ش 

�~ي"ان.  
 gIــ; ?ــTظYر ا*yم انــتAــ? Xــ.*yــ. *nــي*تــنV o 2>Mــذ.ــ}، ^ــن نــ.   
ا�Vـت<*ل ا.ـذي ½ـي2 إ.ـي] ا.ـ5SMـة؛ فـن~ن نـM<2 .ـy*.ـX ألخـSق جـAيـAة 
بـ2َ�ِ 
ُ
 ِجـئُت أل

ّ
"ا أ( ـُظنُّ

َ
وألخـSق أ�» �ـ<*ً�  ا.� يـق"ل ?ـنT* يـ&"ع: «� ت

2َ».  إنـ] خـSص  �ـ<ِّ
ُ
بـ2َ�ِ، بـ2 أل

ُ
ـM*.ـيdَ األنـÀيn*ِء: 5ـ* ِجـئُت أل

َ
 وت
َ
ـ;)ـMَة

َّ
17ا.ش

»،  �ـ<* يـ<Hن 
ً
اإلنـ&*ن: «.ـ" .ـd أ.ـتقي بـ} أيـT* اY&ـيX، .ـ<* Kـ;ت إنـ&*نـ*

.ـI<;ء أن يـق"ل. ثـd يـق"ل ا�ـ�يب 5ـ*ر)ـ" فـيت"ر)ـن": «?ـن5Aـ* ا.ـتقيت 
18ب*Y&يX، أدر�ت أنº إن&*ن». 

   إن األ+ـ;ار بـ�*بـTM* اYـقAس Wـي ا.ـ�;)ـقة ا.� بـT* يTـب ا.&ـ; ذاتـ]، 
و)ـ�Mي ذاتـ] .ـAMIم، ïـIق �ـ"نـ] وخـIق ا�نـ&*ن وا.ـH"ن. إن ا.ـ�;)ـقة ا.� 
يــنق2 بــT* هللا وجــ"ده و)ــ�Mي بــT* �ــي*نــ] و)ــش*رك بــ] o األشــي*ء Wــي 
 2qـة. فـ+AـقYـ;)ـق األ+ـ;ار اf إ tـ2 ا.&ـ; يشـKـة: فـت"ا+AـقYاأل+ـ;ار ا
 zـت<*ثـ2 ب. *

ً
¸ء Wـ" ?ـ5Sـة ?ـن]، وا8ـ*فـة ا.ـقy"ى .Tـذا ا.ـ�;)ـق، وفـق

األشـي*ء وبz 5ـM*نـيW ،*Tـ" +ـ; Vـض"ره o ا.ـM*.ـd، ألن Eـ2 +ـ; 5ـقAس Wـ" 
Vـض"ر o ?ـ*.ـd اY&ـيX ا.ـذي 5ـ*ت وقـ*م 5ـن بz األ5ـ"ات. و 5ـ* نـ&<ي] 
ـA و)ـتغtَّ بـق"ة ونـ"ر وVـن*ن 

َ
ا.ـHن{&ة، أي ج&ـA اY&ـيX ا.&ـ;ي، Wـ" 5ـ* ُيـ".

اMY<"دية واأل+;ار األخ;ى. 
   .ـقA تـy"ر هللا ا.ـSMقـة 5ـa ا�ـIيقة �ـSMقـة 5ـa جـ{ش Wـ*ئـ2 5ـن 
ا.ـ5SMـ*ت: فـ2q ¸ء Wـ" ?ـ5Sـة ?ـن]. وقـA جـ*ء اY&ـيX .يخ�ن* بـذ.ـ}، 
ألن هللا أراد Eـ2 ¸ء 5ـن*. .ـذ.ـ}، يـ<Hننn* إرجـ*ع ا.ـ"اقـa ا.ـذي Kـ*ر ?ـ5Sـة 
?ـــن هللا إ رؤ)ـــة اY&ـــيX. واYـــM*5ـــIة ا8ـــ&نة .IخـــIيقة وVـــ&ن 
ا+ــتخAا5ــT* تºM 5ــM;فــة اY&ــي�V X نــM;ف هللا. وWــذه Wــي بــAايــة 

ا.تغيt داخ2 ا�ن&*ن.  

	    مت ٥: ١٧. 	17
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    ج) إن إ.ـغ*ء قـي<ة ا.ـ5SMـة يشـt، 5ـن نـ*Vـية �&ـبب و�ـن'يجة 5ـن نـ*Vـية 

أخ;ى، إ اخ�ال ا.قIب إ ?*fفة. 
 ،É*Tـ;ك ا.ـن~Yـ* اWر*nب بـ*?ـتبI5ـن ا.ـق �ًAـفة بـf*Mا.ـ Äفـن~ن ن'ب   
 2MــÇ أن ºMــذا؟ يW ºMــن*. 5ــ*ذا ي.*Mألفــ É*Tــ* ا.&ــبب ا.ــنWر*nوبــ*?ــتب
 *Tر أنـ*nـفة بـ*?ـتبf*Mام ا.ـA5ـن* �+ـتخS&'بـ*+ـ 

ً
5&ـئ".ـي'نn* ?ـقي<ة ½ـAيـAا

تـــ&"د ا.ـــقIب، وبـــ*.ـــت*% تـــق"م بـــ*خ�ال 5ـــفT"م ا.ـــقIب إ 5ـــفT"م 
ا.ـf*Mـفة..ـHن ?ـgI ا.ـHM¾ 5ـن ذ.ـ}، يـ<ث2 ا.ـقIب و)ـM<2 بـ*?ـتبn*ره 
ا.ـM*5ـ2 األ+ـ*o Ø شـخyية اإلنـ&*ن؛ فـ*.ـf*Mـفة � تـف2M ذ.ـ}، ألن 
تـy;فـT* األVـ*دي Wـ" بـ<ث*بـة رد فـ2M، فTـي o األ+ـ*س ?ـ*fـفة Vـي"انـيnة. 
و)ـق"ل بـ*فÙي: «.ـd أفـdT بـAM 5ـ* Wـي 5ـأ+ـ*ة ا.ـ"جـ"د [...]. و5ـa ذ.ـ} Wـي 
واضـ~ة .ـIغ*يـة: إذ يـlبغي ?ـIينn*  ا.ـتغIب ?ـgI ا�نـغ<*س اµ8، وأن 
19نـت"قـف ?ـن ا?ـتبn*ر Vـ*.ـتنn* اYِـزاجـية غـ*يـة V oـA ذاتـT*».  فـ*8ـ*.ـة 

اYِـزاجـية .ـW *TـAف آخـ; تـ<*5ًـ* �ـي تـH"ن ذات وقـ*ر: فTـي تTـAف إ Vـ*.ـة 
وضـTM* هللا ا�ـ*.ـق وا.� 5ـن خـS.ـT* يت�Tـ; اإلنـ&*ن. بـ{ن<* يشـt ا.ـقIب 
إ ا½ـ*د ا.ـf*Mـفة وا.ـMق2. فـT" يشـt إ 5ـفT"م 5ـنفتX .ـMIق2، أي إ 
?ـق2 بـ2q رVـ*بـتn] واتـ&*ع إ5ـq*نـ*تـ]: فـ*.ـMق2 � ي&ـت�يa ا.ـتy;ف بـAون 

5* ن&<يT* اY~بة.  
 *Tـ" ا8ـ*.ـة ا.� يـت~قق فـيW - ره ?ـق2 و5ـ~بة*nب - بـ*?ـتبIوا.ـق   
ا.ـMق2 بـ�;)ـقة +ـIي<ة. وا8ـ*.ـة ا.� يـH"ن فـيT* ا.ـMق2 ?ـقW Sًـي أن 
يــ<تIيء بــ*Yــ~بة وبــ*.ــت*% ½ــ;ك اإلنــ&*ن بــq*5ــI]. فــ*.ــMق2 وا.ــf*Mــفة 

وا.Mق2 واY~بة: W" قIب اإلن&*ن.  

               ٤) ف&*د ا.تAين 

    .ـقA أردت اإلKـ;ار �V اآلن ?ـV gIـقيقة أن 5ـفT"م ا8ـي*ة ا.� نـM{ش 
بـ<"جـبT* بـ�;)ـقة 5ـ*، أي 5ـ* يـTI<ن* .ـIتy;ف بـ�;)ـقة 5ـMينnة أو .ـبI"غ نـ"ع 
 
ً
zM5 5ـن ا.ـتن"ـ); .ـ"جـ"دنـ* وتـM*يـشن* 5ـa اآلخـ;)ـن ¡ـo  A ا.ـMق2  +ـVSـ*
 o ق2 و5ـن ا.ـثقةMIأ إ� 5ـن ا8ـب .ـAnأن نـب *nننH>يـ Sفـ*ع. فـAج"م وا.ـTIـ.
ا.ـMق2. وWـذا 5ـ* جـIMن* نـAرك 5ـنذ بـAايـة Vـ;�ـتنn* قـي<ة ا.ـMقE 2ـأول ¸ء 

 .[V*ب إيض¡
فـ]  ِّ;Mا.ـذي يـ dـ.*Mا.ـي"م، ذ.ـ} ا.ـ d5ـ"قـف ?ـ*.ـ Aـ<* أردت أن أؤ�ـ�   
 oِ aَُوِضـــ Aْـــ

َ
ُ] ق
َّ
IـــEُ dَـــ

َ
.*Mَـــ
ْ
ـــُن 5ِـــَن ِهللا، َوا. ْ

َ
^ *nـــَن نَّ

َ
dُ أ
َ
IMْيـــ&"ع بـــأنـــ] «َنـــ

 o ـ2 ¸ءE ن’’هللاHـ" ا.ـق"ل: «هللا 5ـ"جـ"د، و.ـW ذبHـِ;.». فـ*.ـ( ـ;ِّ
ِّ
20ا.ش

Eـ2 ¸ء‘‘   Wـ" ¸ء 5جـّ;د». وWـذا يºM رفـض] o األ+ـ*س، ألن Eـ2 5ـن 
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 ،aـذا ا.ـ"ضـWون هللا. و;Hـ2 ¸ء» يـنE o ـ2 ¸ءE "ـW ون أن «هللا;Hيـن
اYــ"Kــ"ف أ?ــSه، ي<Ù ا��ــ*ه ا.ــثق*o وبــ*.ــت*% ا�جــت<*?ــي و+ــي*+ــة 
?ــy;نــ*. إن األ5ــ; يــتIMق  بــ�;)ــق fــ")ــ2 ا+ــت�*?ــ"ا فــي] بــب·ء و.ــHن 
بـàبn*ت، 5ـن 5ـ2ء جـ<يa ا.ـMق"ل بـبMض اYـف*Wـيd اY&ـبقة �ـ<ب*دئ ود�ئـ2 

?gI أفM*ل +*بقة ا.تy"ر. 
   وo نـT*يـة fـ;)ـق fـ")ـ2 5ـن ن&ـي*ن أن «هللا Wـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 
¸ء»، o قـ;نـنn* ا.ـ<*Î، تـؤ�ـA اYـش*?ـ; ا.ـAيـlيnة ا�ـ*Kـة بـ*.ـ�بيMة 
 gIر)- ?ـAبـ*.ـقض*ء ا.ـت ،*Tة .ـذاتـAة 5ُفِ&ـnيàـ;)ـة ?ـبÑ *Tشـ;)ـة ذاتـÀ.ا
ا.ـتAيـن ا.&ـIيd بـ*Y&ـيX، وبـ*.ـت*% ?ـgI ا.ـتAيـن ا.ـذي Eـ*ن .ـ] o تـ*ر)ـخ 
ا.ـشMب ا.ـيT"دي، بـ�;)ـقة تثt اإل?ـج*ب، �ـIي*تـ] و�&ـيAًا 8ـقيقت] 
وتـأثtه ا.ـنÉ*T. و�ـ<* قـ*م أو.ـئ} ا.ـذيـن .ـd يـقبI"ا هللا، اإل.ـ] ا.ـ"اVـA ا.ـذي 
خــIق Eــ2 األشــي*ء، بــ<M*رضــة ا.ــشMب ا.ــيT"دي �ــذ.ــ} فــإن ا.ــتAيــن 
 2qـ" ا.ـ"ر)ـث .ـW رضـة، وا.ـذي*M>Iض ا.ـي"م .ـ;Mيـت Xـي&Y*ا�ـ*ص بـ
ظـ*Wـ;ة غt 5ـفT"5ـة بشـ;ً)ـ* .ـIشMب ا.ـيT"دي - إذ Eـ*ن تـ*ر)ـخ ا.ـشMب 
ا.ـيT"دي  Wـ" ا.�ت{ب ا.ـنب"ي .ـ<* +ـي"ضـ~] اY&ـيX بـنف&]. Wـذا Wـ" 
 Xـي&Yيـن اAتـ zـ" بW *نIداخـ o اع;yيـن ا.ـذي يـ<&ن*. .ـذ.ـ} فـإن ا.ـAا.ـت

وا.ت"راة وا.تق*.يA اY&ي~ية وا.تقIيA ا.يT"دي وإ.] اY&يX ا.Aج*ل. 
   و)ـHشف إنـq*ر «هللا Wـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء» ?ـن وجـ"د 5ـM*داة 
.I<&ـي~ية o تـH")ـن اإلنـ&*ن وبـ*.ـت*% o تـH")ـن اYـجت<a؛ إذ يـؤدي إ 
ا.ــقض*ء ?ــgI ا8ــ¾ ا.ــAيº ا�ــ*ص بــ*Y&ــيX وا.ــHن{&ة وبــ*.ــت*% 

 .[Iئة ب] وتقبIت>Yة اnإلن&*ني.
   وقــA تــd ت&Tــي2 +ــ"ء ا.ــفW dTــذا o ا.ــHن{&ة أيــًض*، Vــيث تــأثــ; 
ر?ـ*تـT* وشـMبT* 5ـن اYـA>Mيـن بـثق*فـة أخـ;ى وتـ;�ـ"Wـ* تـؤثـ; فـيdT . و)ـ<Hن 
5ـVSـظة ذ.ـ} o ا.�و)ـج اإلر+ـ*% نـف&]، +ـ"اء فـي<* يـتIMق بـ*.ـف;د أو 
اYـجت<a. فـ*.�و)ـج اإلر+ـ*%، ا.ـذي Wـ" o ا.ـنT*يـة ا.TـAف ا.ـنÉ*T .ـ"جـ"د 
ا�نــ&*ن اY&ــي¬ وجــ<يa ا.تغtات o اYــجت<a، قــA وKــ2 إ fــ;)ــق 
5&ــAود، وبــIغ ذروتــ] بــ*نــتق*د بــMض اYــج*5ــa اYــ&H"نــيnة ا.ــ&*بــقة 
وا.ــVSــقة، وا.� ز?ــ<"ا  فــيT*  بــأن ا.ــM<2 ا�ر+ــ*% Eــ*ن ضــV Aــ;)ــة 

 .Xي&>I. ة .أل5*نة وا."�ءnئي*Tا.ث<;ة ا.ن "W *>اإلن&*ن، ب{ن
   وo ر+ـ*.ـت] إ 5&ـي~# ا.ـغ;ب، ا.� .ـن ُتـق;أ وُتـM*د قـ;اءتـT* بـ<* 
فـي] ا.ـHف*يـة،  �ـتب جـ"ز)ـف زفt)نn*، ا.ـWSـ"U ا.ـب"Wـيí ا.Hبt، ا.ـذي 
أدانـ] نـظ*م بـ;اغ .ـ&ن"ات ?ـAيـAة، وWـ" واVـA 5ـن أ�» ا.ـWSـ"تيz شـ;?ـية 
 zMافAـYا zن{&ة 5ـن بHا.ـ o zـ"تيWS5ـن ا.ـ AيـAMن ا.ـHيـ dو.ـأل+ـف .ـ
 aتـأتـ"ن بـ*.ـنف dHبـأنـ dا.ـز?ـ dHيـAاإلخـ"ة، .ـ *Tـ*م ١٩٧٠ : «أيـ? o ،[ـن?
YـHI"ت هللا بـ*.�ا5ـdH بـقAر اإل5ـq*ن بـ*YـنTج وÑـي*تـ] وبـIq<*تـ] وشـM*راتـ] 
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وبــ�;)ــقة تفtHه. .ــHن أرجــ"�ــd أن تــفH;وا، 5ــ* 5ــMن*ه أن تــتقبI"ا Wــذه 
 dHو أنـAnبـب·ء؟ .ـأل+ـف، يـب *Tفـي dتIIضـ dHربـ<* أنـ ºMـ2 تW .ة>Iqا.ـ
 dـ�AـÇ اآلن أن *nينIب ?ـMy5ـن ا.ـ XـبKأ Aن ذ.ـ} بـ*.ـضب·. .ـق"IMتـف
 dHألنــ dHيIف ?ــ;Mــذا. ربــ<* 5ــ* ز.ــن* نــتW ا.ــغ;)ــب dHــY*ــ?  o d�Ù>ون
ت&ـتغ;قـ"ن وقـًت* fـ")ـW o Sًـذه ا.ـI>Mية، ألنـdH تـت<ثI"ن بـ*.ـM*.ـd، بـب·ء 
أو ب&ـ;?ـة، و.ـHن دائـً<* 5ـتأخـ;)ـن. نـشH;�ـd �ثtًا o ا.ـ"اقـa ?ـE gIـ2 ¸ء 
تـق;)ـًبn*، و.ـHن ¡ـب أن ßـتIف ?ـنo dH ¸ء 5ـ*. ^ـن .ـAيـنn* أ+ـب*ب �ثtة 
.ـإل?ـج*ب بـdH، وWـذا Wـ" ا.&ـبب o أنـ] يـ<Hننn* و)ـجب ?ـIينn* تـ"جـي] Wـذا 
نـيn*،  [�ـ<* يـق"ل ا.ـقAيـ¾ بـ".ـ¾] بـ2  ُّAـِذه ا.ـTا ِب"Tُ ـبَّ

َ
'ش
َ
ا.ت~ـذـي; .ـdH: «� ت

ي 5ـ* Wـ" Kـ*ِ.ـXٌ و5ـ* 
َ
ن"ا 5ـ* Wـي 5َشـيَئnةُ هللا، أ ِد ُ?ـق"ِ.ـdH ِ.ـَتَ'ب{َّ ُّAـ"ا ِبَتَجـ. ـ"َّ َ

َ
½

Wـ" 5َـْ;Îٌِّ و5ـ* Wـ" Eـ*5ِـ2». [«أي أن  هللا Wـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء»، �ـ<* 
نق"ل ونق�ح]. 

   «� ت'شـبT"ا! �ـ<* ُيظTِـ; اÂـذر ا.ـIفظي وا.ـAائـW o dـذه ا.ـIq<ة: 
ا.ـن<·. بـ*خـتy*ر، Eـ2 نـ<· وEـ2 نـ<"ذج خـ*رî [ا.ـذي � يـأU 5ـن اإليـ<*ن، 
ـA 5ـن خ�ة اإليـ<*ن] Wـ" فـ*رغ وخـ*وي. و�ـ<* يـأ5ـ;نـ* ا.ـ;+ـ"ل  

َ
وا.ـذي � ُيـ".

 gIـق".ـن*!»[…]. و?ـ? AيـAبتجـ tأن نتغ» :Aـز)ـYب اIأن نـ� *nينIبـ".ـ¾ ?ـ
ا.ــنقيض 5ــن skhêma  أو  morphé - ا.ــش2q ا.ــAائــÇ - dــA اYــت~"ل 
.ــــش2q آخــــ; metamorphé، أي تغt  اYخــــI"ق [وEــــI<ة skhêma أو 
morphé تºM شـ2q دائـd وتـؤ�ـA ?ـgI ا.ـش2q ا.ـAائـd ؛ بـ{ن<* تـؤ�ـE AـI<ة 
 tتج ?ــن] تغlو)ــ  tوا.ــذي يتغ  tر .ــ] أن يتغA

ّ
metamorphé ?ــgI 5ُــق

 � * 5&تــ<; o اYخI"ق].  إن]ــ � يتــغV t&بــ أي ن<ــ"ذج وا.ذــي دائ<ــً
 2qتـ<*5ًـ* بـ AيـAن] جـHـ*ل و.ـV أي gIـ? A5ـ* ا.ـن<"ذج ا.ـ&*ئـ aيـت<*- 5ـ

 .ÄMYا o  tف;دات، ب2 تغYا o  tإن] .{¾ تغ .[Xي&Yا "W *>�] غن*ه
   «[...] � يـ<Hننn* ا�قـتAاء بـ*.ـM*.ـd ?ـgI وجـ] ا.ت~ـAيـA ألنـنn* ¡ـب أن 
^ــdH ?ــIي] .ــ{¾ ب�H)*ء وا+ــتSMء، .ــHن Ñــب، تــ<*5ًــ* �ــ<* أVــب هللا 
اآلب ا.ـM*.ـd و5ـن ثـd أ?ـIن ديـن"نـتn] ?ـIي] [بـ*Y&ـيX، فـAيـن"نـتn] Wـي 
 Dives in 5ـة*Mر+ـ*.ـت] ا.ـ o )*ـن* بـ".ـ¾ ا.ـثV"و)ـق"ل ا.ـب*بـ* يـ  .Xـي&Yا
 *Tتـ*ر)ـخ ا�نـ&*ن .ـ o ـ<ةV;أن ا.ـ (ـ<ةV;ا.ـ o ا.ـغ"ص) misericordia

ا+W :d" ي&"ع اY&يX. فAين"نة هللا Wي ا.;V<ة]. 
   «ونــHتب Eــأشــخ*Kًــ* غV tــH<*ء إ.ــيdH أيــT* ا8ــH<*ء ونــHتب 
�ـضMف*ء إ.ـيdH أيـT* األقـ")ـ*ء، �ـ<* نـHتب �ـبؤ+ـ*ء إ.ـيdH أنـتd األ�» بـؤً+ـ*. 
 dHرجـ*ل ونـ&*ء 5ـ<ت*زون [فـي dHبـ{ن Aيـ"جـ Aـ<*قـة ألنـ] بـ*.ـتأ�ـيV ـذهWو
بـMض اYـت<يز)ـن ا.ـذيـن يـبق"ن o اإليـ<*ن و� يTIـث"ن وراء اY&ـتجAات 
ا.ـAنـي")ـة]. و.ـHن ?ـgI وجـ] ا.ت~ـAيـA ألن Wـن*ك بـMضdT، فـ<ن ا.ـض;وري 
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 ،Xـي&Yت ا*>IـE ول*n5ـ* تـنAا.ـ;+ـ"ل بـ".ـ¾ ?ـن d

ّ
Iـ<*قـة، �ـ<* ?ـÑ ت*بـةHا.ـ

21أن اآلب قA أخفg اH8<ة ?ن أو.ئ} ا.ذين يM;ف"ن ا.Hثt ?ن Wذا».  

 dTم فــAن{&ة ?ــHا.ــ o SًــT+ ــ*رK ــذا يف&ــ; بــ*.ــت*% �ــيفWو   
 tشـــÀة ر+ـــ*.ـــة ا.تIqـــي~ية، و5ـــش&Yة اnة ا.�بيIqة: أي 5ـــشIqـــشYا
وا�ـ5Aـة و5ـشIqة ا.ـت"بـة، و5ـشIqة بـنn*ء ا.ـHن{&ة. فـW 2qـذه اYـش*Eـ2 
تـت�Iب وتـن�Iق 5ـن ا.تغيt ا.ـذي ¡ـب أن bـAث داخـ2 اإلنـ&*ن: فـ<ن 
 dيـت ،*nـي*تـنV o dTدفـ*yأشـخ*ص آخـ;)ـن نـ o ثAـV ا.ـذي tل ا.تغيSخـ
5ـ&*?ـAة اY&ـي¬ ?ـgI إدراك ا.تغيo t نـف&] وا.ـتقAم فـي]. فـ*MYجـزة 

Wي Wذا ا.تغيI. tذات. 

              ٥) ا.تقIيA وا.q*ر)ز5* 

    ¡ــب ?ــgI ا.ــHن{&ة بــ2q 5ــؤ+ــ&*تــT* ا8ــف*ظ ?ــgI األ5ــ*نــة وا.ــ"�ء 
* ضـ;ورة Wـذه األ5ـ*نـة. وWـذه Wـي ا.ـنق�ة 

ً
.I<&ـيX و.ـIتقIيA بـإدرا�ـV *Tـق

 .U*ظVS5 2q. ا�ت*5ية
 [nنيMــ<* تــ. *

ً
   و)ــlبغي ?ــgI ا.ــب{ئnة ا.lH&ــية أن تــH"ن 5ــAر�ــة Vــق

األ5ــ*نــة .I<&ــيX و.ــIتقIيA .ــI~ف*ظ ?ــIيT* ود?ــ<T*، و.ــ�I;)ــقة ا.� 
 .z�*&ـYو.ـ{¾ ذ�ـ;ى األ5ـ"ات ا -*

ً
تـM{ش بـT* ا.ـذا�ـ;ة اY&ـي~ية Vـق

و5ـن Wـن* تـأU األWـ<ية األخـSقـية .ـI<ش*ر�ـة V oـ;�ـة �l&ـية Eـإنـت<*ء إ 
بـ{ئnة تـH"ن فـيT* 5ـ"Wـبة ا.ـ;وح ا.� تـأU 5ـن اYـM<"ديـة 5ـI<"+ـة بـأشـq*ل 
واضـ~ة و5ـقنMة. و5ـ"Wـبة ا.ـ;وح Wـذه ت&E Óـ*ر)ـز5ـ*. .ـHنT* .{&ـت 

E*ر)ز5* إذا .d ت�Mف ب�I+ *Tة ا.Hن{&ة، أي ا.ب*ب*. 
   وWـذه ا.ـA?ـ"ة .ـMI{ش بـ"?ـي ا.Tـبة ا.� تـIقينW*nـ* .ـT* ?ـ*قـبة أخـSقـية 
أو 5ـت<ثIة o ا�نـتظ*ر بـ2q ا+ـتAMاد ا.ـقIب إ بـ*درة ا8ـ;�ـة: فـ*�نـت<*ء 
إ ا8ــ;�ــة وا.ــM{ش بــf*&Àــة و+ــخ*ء Wــ" يــlب"ع .ــIن"ر و+ــنf Aــ"ال 
Vــي*تــنE *nــTI* و)ــقAم و)&Tــ2 و)ــض<ن وجــ"د ?ــقIية 5ــختIفة وإ.�ام 
بـأخـSق 5ـختIفة. فـ*�نـت<*ء إ ا8ـ;�ـة بـ*?ـتبn*ره خ�ة وجـ"ديـة 5ـI<"+ـة 
.ــM{ش ا.ــMقIية اÂــAيــAة o اY&ــيX واألخــSق اÂــAيــAة، ُتــAخــIن* إ 
VـAاثـة اإليـ<*ن ا.ـذي يـ<ي2 إ ا.فشـo 2 قـI"ب ا.Àشـ; ألن أو.ـئ} ا.ـذيـن 
يت~ـ<I"ن اYـ&ؤو.ـية ?ـنÅ dTـ"نـ"ن: إنـT* خـي*نـة رجـ*ل ا.ـAيـن، �ـ<* قـ*ل 
جـ".ـي*ن بـ{نAnا وخـي*نـة اYثقفz - فـ*Yـثقف Wـ" ا.ـذي يـdIM و)ـ;è، إنـ] 

ا.�ب{ب ا.ذي ي&*?A و)تAnخ2. 
 *n2 إ.ــينyأن يــ *Tــ.Sوح 5ــن خــ;Iن .ــH>ــ;)ــقة أخــ;ى يــf Aتــ"جــ �   

 .%*V ي*ق+ oو %*V aواق o  ة وإقن*ً?* وق"ة إ�f*&2 أ�» بqبش
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   وWـذا � يـتM*رض 5ـa ا.ـ�*?ـة ا.� نـAيـن بـT* .ـأل+ـقف أو .ـW*qـن 
ا.ـ;?ـية؛ بـ2 ?ـgI ا.ـHM¾ 5ـن ذ.ـ}، إنـ] ?ـ*5ـ2 يـ�Mي إ+ـتنn*رة ود?ـT. dـذه 
 AيIو.ـتق Xـي&>I. 5ـية األ5ـ*نـة وا.ـ"�ء*nديـن o ةIـKـي 5ـتأW �.ا.ـ�*?ـة؛ ا
ا.ـHن{&ة. إن ا.ـq*ر)ـز5ـ* (اYـ"Wـبة) ا.� ت�Mف بـT* ا.ـHن{&ة Wـي ?ـ�ية 
روح اY&ــيX ا.� تــق"د اإلنــ&*ن إ ?ــ{ش اYــؤ+ــ&ة بــش2q 5ــتq*5ــ2، 
. �ـ<* قـ*ل ا.ـب*بـ* يـ"Vـن* بـ".ـ¾ 

ً
 Vـ*ضـ;ا

ً
بـ*?ـتبn*ره اYـq*ن فـي] اY&ـيV XـAثـ*

ا.ـث*(: «.ـذ.ـ} تـ"جـA ا8ـ;�ـة األKـيIة �ـ;وح 5ـغذيـة داخـ2 اYـؤ+ـ&ة 
(ا.ـHن{&ة). إنـT* .{&ـت بـlيnة بـAيـIة .ـT*. بـW 2ـي يـlب"ع 8ـض"ر ¡ـAد 
22بـ*+ـت<;ار أKـ*.ـت] ا.ـ"جـ"ديـة وا.ـت*ر)ـخية».  فـ*.ـW*qـن ا.ـذي يـM{ش Wـذا 

ا�نـت<*ء إ ا8ـ;�ـة بـ�;)ـقة Vـي")ـة وذ�ـية، بـ�;)ـقت] o ا.ـM{ش وتـق")ـة 
ا.;?ية ب<&*W<*ت 5ن اآلخ;)ن، ¡TIM* ج<يIة وب&ي�ة. 

   وo 5ـن*+ـبة أخـ;ى، إ�ـ] ا.ـب*بـ* إ .ـب Wـذا ا8ـo» :dH ا.ـHن{&ة، 
+ــ"اء اÂــ*نــب اYــؤ+µ أو اÂــ*نــب ا.ــq*ر)ــز� […]، Wــ<* أ+ــ*+ــي*ن 
23و)ـ&*Wـ<*ن o ا8ـي*ة وا.تجـAيـA وا.ـتقAيـ¾ .ـHن بـ�;ق 5ـختIفة».  

فـ*.ـq*رـ)ز5ـ* ا.� نـ'بTM* بـأ5ـ*نـة تـق"د إ األ5ـ*نـة وا.ـ"فـ*ء  .I<&ـيX بـ*أل5ـ*نـة 
.ـI<ؤ+ـ&*ت. فـ*.ـq*ر)ـز5ـ* واYـؤ+ـ&ة Wـ<* ?ـنy;ان أ+ـ*+ـي*ن o تـM;)ـف 
ا8ــي*ة اY&ــي~ية o ا.ــHن{&ة وا8ــي*ة ا.lH&ــية. .ــذ.ــ}، فــإن ا8ــ;�ــة 
ا.lH&ـية Wـي 5ـث*ل bـتذى بـ] وشـT*دة ?ـgI ذ.ـ}، وWـي 5ـقنMة و5ـفيAة 

 .*Tاألب;شي*ت وا.;?ي*ت ذات o ي*ة ا.;?")ة~I.
   ¡ـب أن تـf 2yـ;)ـقة ?ـ{شن* .Tـبة ا.ـ;وح ا.ـقAس إ شـخyية Eـ2 
واVـA بـش2q شـ*5ـ2. و�V ُنـبقي ذ.ـ} 5ـ*ثـSً أ5ـ*5ـن* يـA?ـ" ا.ـ;وح ا.ـقAس 
 aر)ــز5ــ* األخــ;ى. فجــ<ي*qا.ــ {Iر)ــز5ــ* أو إ تــ*qــذه ا.ــW إ AــVــ2 واE
ا.ـq*رـ)ز5ـ*ت (5ـ"اWـب ا.ـ;وح ا.ـقAس) ا�MYف بـT* 5ـن ا.ـHن{&ة اYـقA+ـة 

Wي ج"W;)ة .I<ؤ+&ة اY&ي~ية. 
* بـقAر 5ـ* يـق*رن Vـي*تـ] EـTI* بـ*Yـث2 

ً
   يـM{ش ا�نـ&*ن ا.ـq*ر)ـز5ـ* Vـق

 dTن{&ة بـHف ا.ـ�Mـ* أو.ـئ} ا.ـذيـن تWAـ<* يـؤ�ـ� ،*Tرـ)ز5ـ* ذاتـ*qIـ. gIاأل?ـ
�ـض*5نz .ـT* 8ـقيقة Wـبة ا.ـ;وح ا.ـقAس؛ وإتـبn*?ـW dTـ" fـ*?ـة نـT*ئـيnة 
 gIذا يتجـHـWن{&ة. وHIواأل5ـ*نـة .ـ Xـي&Y*اء بـAا�قـت Aإ �&ـي gM&تـ
اإليـ<*ن �ـ<Ayر دائـd و5&ـت<; .Iتج&ـA بـ*?ـتبn*ره ا.ـ�;)ـقة ا.ـنT*ئـيnة 
.I&ـ; (أي هللا). وبـ<* أن ا.ـ;+ـ*.ـة 5ـ"جـ"دة وتـM{ش �ـشT*دة Vـي*ة، فـإن 
اإليـ<*ن اYـM*ش Wـ" فـق· ا.ـذي bـقق ا.ـ;+ـ*.ـة، ألن اإليـ<*ن اYـM*ش Wـ" 
فـق· ا.ـذي يتغt، و5ـن Wـذا ا.تغيt ا.ـذي يـ<Hن ألي إنـ&*ن أن يـy*دفـ] 


	   البابا يوحنا بولس الثاني، خطاب إلى الكهنة املشاركني في خبرة حركة «الشراكة والتحرر»، ١٢ 	22

                       سبتمبر ١٩٨٥، ٣.

	   البابا يوحنا بولس الثاني، خطاب إلى الحركات الكنسية املجتمعة من أجل الحوار الدولي، ٢ مارس 	23

.١٩٨٧، ٣                       
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و)ـشM; بـ5Ayـت] يـبAnأ o اتـبn*?ـ]. وWـذا ¡ـIMن* نـفdT �ـيف يـق"م اإليـ<*ن 
بـفتX ا�نـ&*ن ?ـgI ?ـقIية وأخـSق 5ـختIفة، +ـ"اء o 5ـ"اجـTة ا.ـM*.ـd أو 
 .ــIتأثــ; بــ*.&ــي*ق 

ً
o ا.ــHن{&ة نــف&T* �ــ"اقــa انــ&*(، وبــ*.ــت*% 5ــM;ضــ*

اY"ج"د في]. 
   إن 5ـ* يتغt فـينn*، ب&ـبب تـAخـ2 ا8ـ;�ـة V oـي*تـنn* وب&ـبب ا�.�ام 
ا.ــذي تــت�Iب] 5ــن*، ¡ــب أن يــبAnأ بــ"?ــي و?ــقSنــيnة، أي ¡ــب أن تــH"ن 
اYـM;فـة Wـي 5ـq*ن ا8ـAث األول، ألن Eـ2 ¸ء يـفIM] اإلنـ&*ن يـت"قـف 
?ـgI ا.ـ�;)ـقة ا.� يـتy"ر بـT*. .ـذ.ـ}، fـ;)ـق اYـM;فـة Wـ" ا.ـذي يـ<Hن أن 
bـA 5ـن أو يـIغي ا.ـتy"ر ا.ـذي يـنقI] إ.ـينn* ا.ـM*.ـV ،dـيث ُتـ&*ء 5ـM*5ـIة 
 .Xـي&Yا o Aأ�ـnذاتـ]، ألن هللا يـت Aتـأ�ـي o ه �ـ<* ـي;غـبAتـأ�ـي dهللا و� يـت
 .Xـي&Yن* بـ] ا�Å *ل 5ـSفـة ا.&ـ; (هللا) إ� 5ـن خـ;M5ـ aو^ـن � ن&ـت�ي
وا.ـHن{&ة - Wـي 5ـق*رنـة و.{&ـت �ـAيـًف* - تـAرك اY&ـيX بـ<ز)ـA 5ـن 
ا.ـــ"ضـــ"ح واإلقـــتنn*ع وتـــA?ـــd ½ـــقيق ا8ـــي*ة 5ـــن خـــSل ا8ـــ;Eـــ*ت 
ا.lH&ـية.فـ;وح اY&ـيX، ا.ـذي خـIق ا.ـHن{&ة وأر+ـTI* إ ا.ـM*.ـW ،dـ" 
 ،zينM5 م أشـخ*صAـب: و)&ـتخWـ"اY*بـ *Tو)ـق")ـ *TنيÀو)ـ *Tز)ـMا.ـذي يـ
5ـن خـSل Wـذه ا.ـq*ر)ـز5ـ* أو تـ�V ،{I تتجـAد ا.ـHن{&ة EـTI* وُتـ".ـA 5ـن 

 .aي>Âب"?ي أ5*م ?ي"ن ا AيAج
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 Xي&Y*اإلي<*ن ب "W اإلي<*ن ب*﮻                     

               ١) ?قIية جAيAة 

     يـنفتX اإليـ<*ن ?ـgI «?ـقIية 5ـختIفة» ?ـن تـI} ا.� نـتغIغ2 فـيE *Tـ2 
Kـب*ح، ?ـن5Aـ* نـنTض 5ـن ا.ـن"م وßـ;ج 5ـن اÝYل (و.ـHن o اÝYل أيـًض*): 
إنـT* ?ـقIية 5ـختIفة (ا.ـMقIية Wـي وجـTة ا.ـنظ; ا.� يـبAnأ 5ـنT* اإلنـ&*ن 
.ـIقي*م Ðـ<يa أفـM*.ـ]) وبـ*.ـت*%، Wـي «أخـSق 5ـختIفة»، ألن ا.ـف2M ا.ـذي 
 gIن أ�» أو أقــ2 أو � ¸ء ?ــ"Hن أن يــH>ــقق فــي] اإلنــ&*ن ذاتــ] يــb
 aـ" ا.ـ"?ـي بـ*.ـ"اقـW 2قMقـت] ب<جـ<2 األشـي*ء. و�ـ<* أن ا.ـSـ? o ،قSـfاإل
V&ـب 5جـ<2 ?ـ"ا5ـI]، فـإن األخـSق بـ*YـثW 2ـي ?ـSقـة ا.ـف2M ا.ـف;دي 
*، يـAI اإليـ<*ن 

ً
ب<جـ<"ع ا.ـM"ا5ـ2 ا.� يـن�"ي ?ـIيT* ا.ـH"ن. �ـ<* قـي2 +ـ*بـق

 *T&ن{&ة نــفHا.ــ o أو dــ.*Mفة، +ــ"اء أ5ــ*م ا.ــIقــية 5ــختSية وأخــIــق?
�"اقa إن&*(، وب*.ت*% M5;ض .Iتأث; ب*."اقa ا.Aني"ي.  

   «اY&ــيW Xــ" Eــ2 ¸ء E oــ2 ¸ء»؛ د?ــ"نــ* نــ'نn*ول Wــذه ا.ــMب*رة 
اYــ"ضــ"?ــية ونــ&أل أنــف&ن* 5ــ* Wــ" تــأثWt* ?ــV gIــي*تــنn*. تºM ?ــب*رة 
«اY&ــيW Xــ" Eــ2 ¸ء E oــ2 ¸ء» أن +ــI"ك يــ&"ع ا.ــن*Kــ;ي - أي 
5ـ"قـف] o ?ـSقـت] بـ*آلب، ب&ـ; اآلب، ا.ـذي بـAأ بـ<M;فـت] .ـآلب - ¡ـب أن 
يـH"ن .ـ] تـأثt ?ـV gIـي*ة Eـ2 واVـA فـينn* و)ـجب ?ـE gIـ2 إنـ&*ن ا�قـتAاء بـ] 

وf*?ت]. 
   5ــث2 يــ&"ع، �ــذ.ــ} ¡ــب أن نــH"ن أ5ــ*م اآلب. .ــذ.ــ} Wــذا Wــ" 
اYـ"ضـ"ع ا.ـM*م: «اY&ـيW Xـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء» �V «يـH"ن هللا Wـ" 
Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء». إذن، ا.ـyيغة اYـ"جـزة ا.� ¡ـب أن نـ�"رWـ* Wـي: 
 ÄMYبغي أن نــ;ى �ــيف يــؤثــ; اlو)ــ .Xــي&Y*ــ" اإليــ<*ن بــW اإليــ<*ن بــ*﮻
ا.ـق"ي .Tـذا اإلقـ;ار ?ـV gIـي*تـنn*. و.ـفdT 5ـ* يـMنيn] ذ.ـ} بـ*.l&ـبة 8ـي*ة 
 gM&ف و)ـ;M5ـن* أن يـ AـVـ2 واE gIشـ;ي، ¡ـب ?ـÀ.اإلنـ&*ن وا.ـت*ر)ـخ ا
.ــIت<ث2  وا�قــتAاء بــ{&"ع اY&ــيX واتــبn*?ــ]. فــ*.ــتأثt األول ?ــV gIــي*ة 
اإلنـ&*ن ا.ـذي bـAثـ] ا�قـتAاء بـ*Y&ـيX (¡ـب أن يـH"ن اY&ـيW» Xـ" Eـ2 
¸ء E oــ2 ¸ء») Wــ" ?ــقIية جــAيــAة وو?ــي جــAيــA � يــ<Hن اخ�ا.ــ] 
 AيـAـ" و?ـي جـW 2ـ*دة اجـت<*?ـية، بـ? o و.ـة أوAIأي قـ*نـ"ن .ـ o ره*yواخـت
�ـيlب"ع وKـAى .ـSMقـة أKـيIة وVـقيقية بـ*.ـ"اقـa وبـ2q ا.ـتف*Kـي2 ا.� 

ين�"ي ?IيT* ا."ج"د. 
   تــM<2 ا.ــMقIية ا.ــAنــي")ــة o األفــق ا.ــIqي .ــ<* ي�H 5ــM] اإلنــ&*ن 
 AـTÂ5ـن ا tثHنـي")ـة بAا.ـ {Iة 5~ـ2 تـAيـAـÂية اIقM5ـن]. ½ـ2 ا.ـ dIMو)ـت
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 [nيتIqن بـ"Hيـ ،Xـي&Y*ي بـAـقتYـي¬، ا&>I. AيـAـÂوا.ـنض*ل: فـ*.ـ"?ـي ا
5ـ"ضـa تـ&*ؤل o 5ـ"اجـTة 5ـ* تـق".ـ] ا.ـMقIية ا.ـ&*ئـAة. فـفي ا.ـ"اقـa، تـق"م 
ا.ـMقIية ا.ـ&*ئـAة بـ2q خـAا?ـT* 5ـن خـSل ا�د?ـ*ء بـأنـ] يـ<Hن .ـSنـ&*ن أن 
يت~ــAث ?ــن هللا بــAون اإلشــ*رة إ اY&ــيX. وWــذا Wــ" 5ــبAأ ا.ــSMقــة 
بــ*.ــ"اقــa ا.ــذي bــAد ا.ــتنn*قــض بz اY&ــيX وا.ــM*.ــd. �ــ<* قــ*ل نــيn*فــة 
 a5ــ %Aف جــSخــ o dــ.*Mا.ــ Xــي&Yدخــ2 ا Aاأل+ــقف جــ*روفــ*.ــ": «.ــق
 ،dـ.*Mا.ـ a5ـ «%Aف جـSخـ o» dـ.*Mخـ2 ا.ـAيـ dـ;ى: .ـVأو بـ*أل  .«dـ.*M24ا.ـ

بـ2 دخـ2 ا.ـM*.ـd بـHشف] .ـذاتـ] و.&ـ;ه وبـإخـب*رنـ* بـ]،  .ـذ.ـ} 5ـن أجـ2 
5ق�ح: وا.W d.*M" ا.ذي يقف ضAه. 

   إن ز?ــd ا.ــMقIية ا.ــ&*ئــAة Wــ" أنــ] يــ<Hن .ــI<;ء ا.ت~ــAث ?ــن هللا 
بـ<Mزل ?ـن اY&ـيX. و.ـHن فـي<* يـتIMق بـ*.&ـ; (هللا)، فـإن 5ـ* نـقI] .ـن* 
?ــ�ي .ــن* بــ*.ــ"W Êــ" اإلنــ&*ن يــ&"ع اY&ــيX. فTــذا 

ُ
ا.&ــ; ذاتــ]، و5ــ* أ

ا�نـ&*ن Wـ" خـKSـة و5ـ;�ـز ا.ـت"اKـ2 ا.ـq*5ـ2 .ـذاتـ] ا.ـذي أراد ا.&ـ; 
(هللا) أن يـyنM] 5ـa ا�نـ&*ن. و.Tـذا ا.&ـبب Kـ*رت ا.ـIq<ة ج&ـAًا. 
ُ¾؟ 5َــْن رآ( رأى اآلَب».  إننــn* � ن&تــ�يM5 aــ;فةــ هللا إ�  ُّÀI25«يــ* فــي

ـذي Vِ oـضِن اآلِب Wـَ" 
ّ
بـ*Y&ـيX. «5ـ* 5ِـْن أVـAٍ رأى َهللا. اإل.ـُ] األوVَـAُ ا.

ــذي أخَ�َ َ?ــنُ]».  و.ــ{¾ Wــن*ك 5ــM;فــة بــ*.&ــ;، ا.� Wــي .{&ــت 
ّ
26ا.

تف&ـtًا اخ�ا.ـًي* .ـإلنـ&*ن، إ� o ذ.ـ} اإلنـ&*ن، يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي، ا.ـذي 
اõـذ هللا fـبيMت] ا.Àشـ;)ـة .يخ� اإلنـ&*ن ?ـن ذاتـ] و)ـت"اKـ2 5ـM] َ�&ـ;. 
إنـ&*ن و+ـ;: WـHذا Eـ*ن يـ&"ع وWـذا Wـ" يـ&"ع وWـHذا +ـيH"ن يـ&"ع. 

 .«Aأ5¾ وا.ي"م وإ األب [...] Xي&Y27«ا

   اإليـ<*ن، بـ*?ـتبn*ره 5ـ"قـًف* Vـقيقًي* يـM{ش] اإلنـ&*ن �ـ*ه هللا، .ـ{¾ 
 ?ـ*5ًـ*: إنـ] إيـ<*ن بـ*Y&ـيX، ?ـ5Sـة Eـ2 ا.ـ5SMـ*ت، واإلنـ&*ن ا.ـذي 

ً
إيـ<*نـ*

 5ـثE 2ـ2 
ً
5ـن خـS.ـ] �ـشف .ـن* ا.&ـ; ?ـن ذاتـ]. .ـقE Aـ*ن يـ&"ع إنـ&*نـ*

 بـS  إ5ـq*نـيnة ا+ـتàنn*ئـيnة .ـتM;)ـف اإلنـ&*ن؛ .ـHن 
ً
اآلخـ;)ـن، Eـ*ن إنـ&*نـ*

ذ.ـ} ا�نـ&*ن قـ*ل ?ـن نـف&] أشـي*ء .ـd يـقTI* اآلخـ;ون، و½ـAث وتـy;ف 
بـ�;)ـقة 5ـختIفة ?ـن اآلخـ;)ـن. إنـ] ?ـ5Sـة Eـ2 ا.ـ5SMـ*ت. وب<جـ;د أن 
?ـ;فـ"ا Vـقيقت] وشـM; بـ] أو.ـئ} ا.ـذيـن Kـ5AـdT اد?ـ*ئـ] ونـظ;وا إ.ـي] 
و?ـ*5ـI"ه، �ـ5SMـة آلخـ; و)شـt إ آخـ; (هللا). �ـ<* Wـ" واضـo X إÇـي2 
يــ"Vــن*، إذ .ــd يــتy"ر يــ&"ع اÇــذاب اآلخــ;)ــن .ــ] ?ــgI أن اYــ;جــMية 
ا.ـنT*ئـيnة Wـي إ ذاتـ]، بـ2 إ اآلب: وإذا Eـ*ن .ـذاتـ] ف~� يـ<Hن] أن يـق"د 

ذ.} إ اآلب �<M;فة وf*?ة. 


	   راجع األسقف سالفاتوري جاروفالو، امللكوت الذي ليس من هذا العالم، حياته وأفكاره، ميالنو 	24

                       ١٩٦٢، الصفحات من ٢٥ إلى ٣٣.
	   راجع يو ١٤: ٩.  	25

	   أنظر يو ١: ١٨. 	26

	   عبر ١٣: ٨. 	27
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 dـ.*MIـ. ºيAا8ـ¾ ا.ـ gIـ? Xـي&Y*يـتف"ق اإليـ<*ن بـ ،ÄMYـذا اTب   
 aا.ـذي � ي&ـت�ي ºيAشف اإليـ<*ن 5ـ"ضـ"ع ا8ـ¾ ا.ـHو)ـ"ضـ~].  و)ـ

ا.Mق2 فT<] وا+تيM*ب]. 
 Xـي&Yألن ا ،Xـي&Yـ2 5ـ* يـق".ـ] اE dTفـ aه � ي&ـت�يAـVق2 وMإن ا.ـ   
 AMشف] بـHره، و)ـ"yن تـH>و?ـن 5ـ* � يـ AيـAـÂشف ?ـن اHو)ـ Ê"يـ
 dTِِم إيـ<*ِنـAَMَِجـزاِت ِ.ـM>ُ.ا 5ِـَن اtًـن*َك �ثWُ aَـَنK *ق ا.ـن*س بـ]: «و5ـIMتـ
28بـِ]».  فـقA وجـA ا.ـقIي2 5ـن اإليـ<*ن؛  .ـذ.ـ}، فـ~يث � يـ"جـA ا+ـت<*ع، 

فـS فـ*ئـAة 5ـن ا.ـSqم. فـ*إليـ<*ن بـ*Y&ـيX، �ـ<* يـتضX 5ـن بـAايـة ا8ـAث 
اY&ـي¬، Wـ" 5ـM;فـة Vـض"ر ?ـgI أنـ] ¸ء ا+ـتàنÉ*n يـWAـشن* ثـd نـ'بa 5ـ* 
 o ـي~ية&Yر ا"Tت ظـIMـقيقة جـV *Tـقيقة: إنـV *Tيـق".ـ] ?ـن ذاتـ]. إنـ
ا.ـM*.ـd أ5ـً;ا 5ـ<Hًن*.  واآلن، � نـ;)ـA شـيًئn* آخـ; +ـ"ى أن نـM;ف 5ـ* VـAث 
 ،gر ا.ـ"+ـ�"yMأوائـ2 ا.ـ o تي"س إـي;)ـ<*يـتlش]، �ـ<* قـ*ل .ـ"ر)ـ}Mونـ
 ºت أن>Tفـ dت: «ثـ*>Iqـذه ا.ـW o [ـي*تـV ب"Iوأ+ـ a5ـ* أوجـز دافـAـن?

+أق% Vي*o *TIE U إدراك AV *5ث. و’’IE<ت}‘‘ ت<أل( ب*.y<ت». 
   إن اإليـ<*ن Wـ" إدراك ا8ـض"ر ا�+ـتàنÉ*n وا�نـWAـ*ش وا.ـتأثـ; بـ] 
بـAون أي 5ـق*رنـة 5ـa ا.ـف;ص األخـ;ى ا.� ?شـتT* بـ*.ـف2M واYـ<Hنة أيـًض* 
o اY&ـتقب2،  وقـب"ل واتـبn*ع 5ـ* يـق".ـ] ?ـن ذاتـ]، ألنـ] إذا .ـd يـقب2 ا�نـ&*ن 
ذ.ــ} و)ــ'بM] +ــيH"ن تــنn*قــًض* 5ــV aــdH ا�+ــتàنn*ئــيnة ا.ــذي أ?ــ�*ه 
 *Tــ" بــ*درة .ــW إ?ــ�*ئــ]. اإليــ<*ن إذن gIج� ?ــ

ُ
ا�نــ&*ن .ــذاتــ]، أو ا.ــذي أ

+ـبب �ـنق�ة انـ�SقـT*. وا.ـMق2 .ـ{¾ بـ*?ـتبn*ره قـAرة أو اد?ـ*ء ا.ـقAرة 
?ـgI وKـف هللا وا.ت~ـAث ?ـن] وا+ـتبAnال ا.ـ"Ê و.ـHن ا.ـMق2 بـقAر 5ـ* 
يـؤ�ـA أن ا.&ـ; (هللا) Wـ" Vـقيقة قـ*ئـ<ة وا.� بـAونـT* � يـ<Hن .ـإلنـ&*ن أن 
يـIقي نـظ;ة ?ـقSنـيnة ?ـgI ا.ـ"اقـa. وبـMب*رة أخـ;ى، نـق�ة انـ�Sق اإليـ<*ن 

Wي ا.Mق2 �"?ي ب*."اقa، أي ب*8¾ ا.Aيº .إلن&*ن. 
 bـAد 

ً
   فـ*إليـ<*ن Wـ" VـdH و.ـ{¾ ?ـ*fـفة. إنـ] .ـ{¾ شـM"ًرا 5ـتقIب*

وجـ"د هللا �ـ<* يـش*ء وÅت� ا.ـتAيـن �ـ<* bـI" .ـ]. إنـ] VـdH يـؤ�ـV Aـقيقة 
وVض"ر ا.&; (أي هللا). 

   إن اإليـ<*ن Wـ" أ5ـ; ?ـقS( إذ أنـ] ـيزدWـ; o أقV âـAود ا.ـAيـنn*5ـية 
ا.ــMقSنــيnة 5ــث2 زWــ;ة ا.ــنM<ة، ا.� ي�Iم بــT* اإلنــ&*ن Ñــ;)ــتn]. و�ــيف 
.ــإلنــ&*ن ا�.�ام Ñــ;)ــتn] بTــذه ا.ــزWــ;ة ا.� � يــ<Hن فــE *T>TــأKــ2 
و�ـM<2؟ فـب*.l&ـبة .ـإلنـ&*ن، ا.ـت<&} Ñـ;)ـتn] يºM ا.ـقب"ل بـf*&Àـة 5ـ* 
، بـذ.ـ} ا.يقz ا.ـف"ري، �ـ<* 

ً
يـAر�ـ] ا.ـMق2 بـ*?ـتبn*ره ا+ـتàنn*ئـًيn* وخـ*رقـ*

bـAث 5ـa أد.ـة ا.ـM"ا5ـ2 ا.� � يـ<Hن دVـضT* و� تـWt5A* و5ـa 8ـظ*ت 
ا8ــقيقة وWــي تــAخــ2 أفــق شــخy]. إنــT* ظــ*Wــ;ة تــش2q جــزًءا 5ــن 
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ديـنn*5ـي*ت اإلنـ&*ن. فـإدراك ا.ـ"اقـa وا.ـ"?ـي بـ] .ـ] نـتn** 5ـختIفة تـت"قـف 
?ـgI ا.ـSMقـ*ت ا.ـق*ئـ<ة. فـ*8ـdH ا.ـy*دق يـ".ـA 5ـن بـ&*fـة ا.ـقIب. 
 É*nنàث ا+ـتAا8ـ*ل �~ـ o ت�هß ا.ـذي Xـي&Yث اAـV aذا األ5ـ; 5ـHـWو
وخـ*رق ألنـ] �ـذ.ـ}. و�ـي يـ<Hننn* ا+ـتيM*ب اخـتSفـ]، 5ـن ا.ـض;وري أن 
 zث بـ*.يقAـV *>ث وبـAـb *>ف بـ�M(ا.ـف"ر، و gIـة ?ـf*&Àق2 بـMيـقب2 ا.ـ
 dHـ2 ¸ء، قـب2 ا8ـE 2ألنـ] أوً� وقـب .aاقـ"Iـ2 د.ـي2 .ـE ةT5ـ"اجـ o  ا.ـف"ري
ا.ـذي يـ�Mي] يـ"Vـن* ?ـن Wـذا ا.ـ;جـ2 وا.ـذي يـ�Mي] بـ�;س ?ـن]، وقـب2 
VــdT>H واتــبn*?ــdT .ــ]، Wــن*ك أوً� Wــذه ا.ــf*&Àــة، Wــن*ك Wــذا ا.ــقIب 
ا.À&ـي· وWـذه ا.ـMي"ن ا.À&ـي�ة وWـذا ا.ـت"تـ; وWـذه ا.ـ;غـبة ا.À&ـي�ة 
اYـنفت~ة .ـIتIقي، أي o إ5ـq*نـيnة ا.ـتIقي بـ"ضـ"ح  5ـ* قـ*بـI"ه، أي  جـ*نـب 

ا."اقa ا.ذي K*دف"ه. 
   وW oـذا ا.ـAyد، يـHتب ا.ـq*رديـنn*ل رات&ـينج;، اYـAافـa ا.ـMظيd ?ـن 
اإليـ<*ن W oـذه األز5ـنة ا.شـ;)ـ;ة: «إن إVـAى وظـ*ئـف اإليـ<*ن، و.{&ـت 
5ــن أ�» ا.ــ"ظــ*ئــف غt ذي KــIة، Wــ" ا+ــتM*دة ا.ــMق2 �ــMق2، بــAMم 
ا+ـتخAام ا.ـMنف ضـAه،  وبـAMم ا.ـبق*ء غـ;)ـًبn* ?ـن]، بـ2 يـMيAه 5ـ;ة أخـ;ى 
إ نــف&]. و)ــ<Hن ألداة اإليــ<*ن ا.ــت*ر)ــخية أن ½ــ;ر ا.ــMق2 ?ــW gIــذا 
ا.ــن~" 5ــ;ة أخــ;ى، Ñــيث يــ<Hن .ــMIق2 - ا.ــذي يــ"ضــa ?ــgI اYــ&*ر 
ا.ــy~يX بــ*إليــ<*ن - أن ـيـ;ى بــنف&] [... ]. فــ*.ــMق2 � يــشفgَ بــAون 
إيـ<*ن، .ـHن اإليـ<*ن بـAون ا.ـMق2 � يty إنـ&*نـيn*ً [...]. �ـيف .ـإليـ<*ن أن 
  و)ؤـ5نـ"ن، � 

ً
؟».  إن Vقـيقة وج"ـد شبـ*ب، وا?zـ ثقـ*فيـ*

ً
يظـ2 ن*ـج~ـ*

يـ<Hن إ� أن يـ�;ح Wـذا ا.ـ&ؤال. «أود أن أقـ"ل»  -  ¡ـيب ا.ـq*رديـنn*ل 
 f oـبيMة اإلنـ&*ن [...]. فـفي اإلنـ&*ن 

ً
رات&ـينج; - «ألنـ] ¡ـA تـ"افـق*

Wـن*ك رغـبة o ا.ـSنـÉ*T � تـن�فئ. و� تـHفي أي 5ـن اإلجـ*بـ*ت ا.� Ñـث"ا 
 *nوديــ'نAــ; 5~ــ&H. وًداA2 نــف&] 5~ــMإنــ] هللا فــق· ا.ــذي جــ .*Tــن?
وقـي*دتـنn* إ ُبـAM �نـT*ئـ{تW [nـ" ا.ـ"VـيA ا.ـق*در ?ـgI تـIبيnة اVـتيn*جـ*ت 

 .«*n�29ي*نن

   إن اYــذWــب ا.ــMقo )S ا.ــyM; ا8ــAيــث بــفقAانــ] ا.ــ�بيMة 
 
ً
ا8ــقيقية .ــMIق2، جــ2M 5ــن ا�ــI· بz ا8ــ¾ ا.ــAيº واإليــ<*ن أ5ــ;ا
، وبـ*.ـت*% إخـSء اإليـ<*ن 5ـن fـبيMت] ا8ـقيقية. وWـذه Wـي ا8ـجة 

ً
5ـMت*دا

 *Tش}Mنـ*ة ا.� يـ*MـYـ2 اE خ¼ وثـ*ئـقIـ2 وتـKإ األ *T>ظM5ـ o tا.� تشـ
 ºيAهللا وا.ــت*ر)ــخ ا.ــ aقــت] 5ــSة نــظ; ?ــTيــث 5ــن وجــAا8ــ dــ.*Mا.ــ
.ـSنـ&*نـيnة. فـ*YـذWـب ا.ـMقS( ا8ـAيـث ا.ـذي يـف;ض نـف&] ?ـgI إنـ&*ن 
 ºيAا8ـ¾ ا.ـ zب ·I2 ا�ـMـ¡  Ù>5 ي*رM>ا.ـي"م �ـ a>5ـجت oا.ـي"م و
، و)ــن�V ;H ا.ــ�بيMة ا8ــقيقية .ــإليــ<*ن، وWــي 

ً
واإليــ<*ن أ5ــً;ا ?ــ*ديــ*
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fـبيMة VـdH تت~ـA فـي] ا8ـ;)ـة: وُتـHِ<2 اYـ~بة 5ـض<"ن و5ـ~ت"ى Wـذا 

 .dH8ا
ـ*. 
ً
   أ5ـ* ا�ـI· بz ا8ـ¾ ا.ـAيº واإليـ<*ن ¡ـE 2Mـ2 ¸ء 5ـش"ش

 ،µlH.ا AيIا.ـتق o ـ" ا8ـ*لW *>ت] ا8ـقيقية، �ـMـي*ر اإليـ<*ن بـ�بيTوان
 بـأن «اY&ـيW Xـ" 

ً
أي V oـي*ة ا.ـHن{&ة، وانTـي*ر اإليـ<*ن بـ*?ـتبn*ره ا?�افـ*

Eـ2 ¸ء E oـ2 ¸ء»، وبـ*?ـتبn*ره تـHيًف* Vـي*تـيn*ً 5ـa اY&ـيX وإقـتAاًء بـ]، 
Wــ" أ5ــ; أثــ*ر  بــIبIة VــAيــثnة تــHشف ?ــن نــف&o *T جــ"انــب 5ــختIفة 
و5~ـAدة. .ـن"ضـX بـ*.ـتفyي2 اآلن Wـذه اÂـ"انـب ا.�، 5ـن خـSل وKـف 
 .dTوأخ�*ئ aي>Âشف ?ن 5شق*ت اH.ن اH>يث يA8ا ;yM.ة اIبIب

٢) إي<*ن 5ُف;غ: ا�<&ة «بAون» .I<ذWب ا.MقS( اA8يث 

    أ) يــ<Hن تــIخي¼ ا.ــن'يجة األو .ــI<ذWــب ا.ــMقK o )Sــيغت]: هللا 
بـAون اY&ـيX. بـأنـ] إنـq*ر 8ـقيقة أنـ] 5ـن خـSل اY&ـيX فـق· يـ<Hن ﮻، 
ا.&ــ;، أن يــHشف .ــن* ?ــن Vــقيقت]. «هللا بــAون اY&ــيX»، أو اYــذWــب 
 gIــ? ¼Iل ا.تخــSــ"اقــف ا.�، 5ــن خــYا aجــ<ي  Ù>ــذا يWاإليــ<*(: و
?ـي تـM;)ـف هللا ?ـgI أنـ] ?ـب*دة أKـن*م 5ـMينnة، أو  َّAة اإليـ<*ن، تـnنـيSـق?
شـM"ر أو 5ـ"روث 5ـن تـقIيA ?ـ;á أو ثـق*zM5 o، أو 5~ـAد 5ـن واقـa خـي*ل 
ا�نـ&*ن أو بـفH;ه. إن اYـذWـب ا�يـ<*( يـف;غ اإليـ<*ن بـأ+ـ*.ـيب وVـجج 
 o ـيةVـي~ية وأ+ـ*س ا.ـت"بـة ا.ـ;و&Yـ2 ا��ة اE ية أ+ـ*سIqة شـnنـيSـق?

 .áSدن* األخ*T2 اجتE وأ+*س *nينA. ب*﮻ ا.ذي ºيA.وا8¾ ا ،*nي*تنV
    ب) وا.ـن'يجة ا.ـث*نـيnة: اY&ـيX بـAون ا.ـHن{&ة. إذا Eـ*ن اÂـ*نـب األول 
يـ<Hن ا.ـتM;ف ?ـIي] بـ*YـذWـب اإليـ<*(، فـإن اÂـ*نـب ا.ـث*(، ا.ـذي ي�تب 
?ـــIي] o ا8ـــ*ل، يـــ<Hن تـــ&<يتn] بـــ*YـــM;فـــة ا.ـــ;وVـــية، أي 5ـــذWـــب 

 .*T.*qف أشIية، ب<ختK"ا.غن
 
ً
 Vــقيقي*

ً
 وإنــ&*نــ*

ً
   إذا أ.ــغينn* 5ــن اY&ــيV Xــقيقة �ــ"نــ] إنــ&*نــ*

، فـإنـنn* نـIغي إ5ـq*نـيnة وجـ"د ا��ة اY&ـي~ية ذاتـT*. فـ*��ة 
ً
وتـ*ر)ـخي*

اY&ـي~ية Wـي خ�ة إنـ&*نـيnة، .ـذ.ـ} فTـي ½ـAث o ا.ـز5ـ*ن واYـq*ن 5ـث2 أي 
. فـبAون Wـذا اÂـ*نـب ا.ـ<*دي، تـفتق; خ�ة 

ً
واقـa وo ا.ـ"اقـa ا.ـ<*دي أيـض*

اإلنـ&*ن .I<&ـيX إ إ5ـq*نـيnة ا.ـت~قق 5ـن 5ـK*Mـ;تـ]، أي Vـقيقة 5ـ* قـ*.ـ] 
?ـن نـف&]. وo 5ـ~ي· 5ـتأثـ; بـ*.ـفH; ا.ـMقS(، يـتd اVـتق*ر ا.ـ"اقـa اYـH"ن 
 ÄMYــإلنــ&*ن: وأن ا. É*Tا.ــن ÄMYر ��ة اAy>ن �ــ*qــY5ــن ا.ــز5ــ*ن وا

ا.نÉ*T .إلن&*ن � يAخo 2 ا��ة ا8ي*تيnة ا.ي"5ية .Sن&*ن. 
   � يـ<Hننn* أن نـفo ;H اY&ـيX بـAون تـI} ا.ـ"اقـMية؛ وإ� Kـ*ر ذ.ـ} 
إخ�اً� وتغيtًا .ـ<* قـ*.ـ] اY&ـيX ?ـن نـف&]  و.ـ<* Wـ" اY&ـيX، َ�ـq*شـف 
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 Caro cardo» :ي*نـــــ"سIتـــــ;تـــــ Aي هللا. و)ـــــؤ�ـــــAيـــــ o ،Ê"Iـــــ.
salutis30» («اÂ&ــW Aــ" 5ــفت*ح ا�ــSص»). فــ<ق5Aــة ا�ــSص 

و5ــ~"ره Wــ<* o اÂ&ــA: إذ يــAخــ2 هللا بــ*Y&ــيo X ا��ة اإلنــ&*نــيnة. 
 o "ــW صSــ*ن 5ــفت*ح ا�ــE أنــ] إذا ºMي Caro cardo salutis %*وبــ*.ــت
 Xــي&Yا) Aــ&Âا o  *>ــW اءA5ــة و5ــ~"ر ا.ــفAــقYــ*نــت اE وإذا Aــ&Âا
 Xــي&Yره ا*nاأل5ــ"ات)، فــ*﮻، بــ*?ــتب z5ــن ب AيــAيــ<"ت و)ــق"م 5ــن جــ
وfـبيMة اY&ـيX وبـ�بيMت] ا�ـ*Kـة «تـ<I}» يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي، يـAخـ2 

o ا��ة اإلن&*نيnة: فيAخ2 هللا ب*Y&يo X ا��ة ا�ن&*نيnة. 
   إن إ+ـتبM*د ا.ـ�بيMة اÂ&ـAيـة ا.ـُ<تَض<نة E oـ2 خ�ة إنـ&*نـيnة، 
 2qشــ o - ن{&ةHا.ــ aو)ــض - [Mيــض ،Xــي&Yخ�ة يــ&"ع ا o 

ً
وأيــض*

�ـ;)ـAي وإخ�ا.ـ] o أVـA ا.ـن<*ذج ا.ـAيـlيnة ا.ـAMيـAة. يـHتب .ـن* 5ـ;ة أخـ;ى 
ا.ـq*رديـنn*ل رات&ـينج;: «إن ½ـAيـW Aـ")ـة شـخyية تـ*ر)ـخية واVـAة، 5ـث2 
شــخyية يــ&"ع ا.ــن*Kــ;ي، بــ*.ــ"اقــa نــف&] [فــ*.ــ"اقــW aــ" ا.ــHين"نــة 
وا.ـ"جـ"د، و.ـذ.ـ} اYـ"ضـ"ع Wـن* Wـ" ½ـAيـW Aـ")ـة يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي بـ*.&ـ;  
(هللا)، وأKـ2 ا.ـ"اقـa نـف&]]، أي، بـ*﮻ ا.¬، تـd رفـض] بـ*?ـتبn*ره إرتـAاد 
 Xــ;)ــK 2qة بــشnية  ن&ــبيyر يــ&"ع شــخ*nا?ــتب dإ األ+ــ�"رة؛ وتــ
�ـ"اVـA 5ـن ا.ـMب*قـ;ة ا.ـAيlيz ا.ـAMيـAيـن. فـ<* Wـ" 5ـ�Iق، أو 5ـن Wـ" 
اYـ�Iق، � يـ<Hن وجـ"دWـo d ا.ـت*ر)ـخ، Vـيث � تـ"جـA +ـ"ى نـ<*ذج فـق· 
 gIـ? [>Tن فـH>ن* إ اآلخـ; تـ<*5ًـ*، وا.ـذي � يـIي*ت 5ـث*.ـية ½ـيyوشـخ
W31ـذا ا.ـن~" o ا.ـت*ر)ـخ». يـؤ�ـA اYـذWـب ا.ـMقS( «بـش2q ?ـق*ئـAي» أن 

اY&ـيX هللا، �ـ<* Wـ"، � يـ<Hن إدرا�ـ] o 5ـ*ديـة اإلنـ&*ن، أي o ا.ـت*ر)ـخ 
(ا.ذي يق"د 5ج;)*ت أAVاث] ?gI ا.HM¾ 5ن ذ.} W" ا.&; «هللا»).  
   .ـذ.ـ} فـإن ?ـAم إ5ـq*نـيnة قـب"ل اY&ـي~ية o ?ـ*.ـd ا.ـي"م 5ـ;تـب· بTـذا 
اإلنـq*ر: إذ � يـ<Hن أن يـH"ن يـ&"ع Wـ" هللا، ألنـ] � يـ<Hن ا.ت~ـAث ?ـن 
 o Aن أن تـ"جـH>ـي~ية، ا.� � يـ&>I. د*Mـ" ا+ـتبW ـذاWو .Aتج&ـYهللا ا
تف&ـb  tـA 5ـن fـبيMة و?ـ"اقـب Wـذا ا.ـتأ�ـيA ا.ـT*ئـ2: إن هللا Kـ*ر إنـ&*ًنـ*. 
و.Tـذا ا.&ـبب «يـ&"ع» Wـ" ا.ـA?ـ*ء ا.ـذي يـAر�ـ] و)ـتM;ف ?ـIي] بTـAوء 
ا�نـ&*ن 5ـن ?ـ*5ـة ا.ـشMب وا�نـ&*ن ا.À&ـي· وا�نـ&*ن o بـ&*fـت]: 
إنــ] يــتض;ع .ــ{&"ع. و5ــa ذ.ــ}، إذا .ــd نــضo a ا?ــتبn*رنــ* أن يــ&"ع Wــ" 
ر .ــ] �ــ�بيMة وEــأKــ2، أن  َّAس، ا.ــُ<ق َّ;HــYوابــن هللا واإلنــ&*ن ا Xــي&Yا
يـH"ن جـزًءا 5ـن +ـ; هللا ، يـyبX ا.ـتض;ع «.ـ{&"ع»، أو اYـ"دة .ـ] فـ*رغـة 
(بــS 5ــض<"ن): و)ــ&"ع Eــإنــ&*ن � يــyبX «5ــq*ن» اÂــ*ذبــيnة ا.� 
تـنفتX بـش2q غt 5ـت"قـa وبـش2q � يـ<Hن تـy"ره، ?ـgI ا.ـ5S~ـAود. 
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و«قــب"ل»بــ�;س Wــ" ?ــH¾ ذ.ــ}. إذ ي&ــتنAn «قــب"ل» بــ�;س إ 
 أ5ـ*م 
ًً
اÂـ*ذبـيnة وا.ـf*Mـفة ا.� أثـ*رWـ* يـ&"ع o ج&ـAه. فـقE Aـ*ن إنـ&*نـ*

ي"Vن* وأنAراوس ا.Iذين تأث;ا بIق*ئT<* ب]. 
   و)ـق"ل ا.ـقAيـ¾ بـ;نـ*ردوس: «إن 5ـ* Eـ*ن يـM;فـ] بـ*.ـ�بيMة 5ـنذ 
32األزل تــIM<] بــ*��ة ا�نــ&*نــيnة».  إنــT* ?ــب*رة 5ــ"جــزة بــ"ضــ"ح ?ــن 

». اY&ـيX، 5ـ* ?ـ;فـ] بـ*.ـ�بيMة اإل.Tـية 
ً
يـ&"ع «هللا ا.ـذي Kـ*ر إنـ&*نـ*

5ـنذ األزل، تـIM<] بـ*��ة ا.Àشـ;)ـة. .ـذ.ـ}،  ?ـIينn* ا�نـ�Sق 5ـن ا��ة 
ا�نــ&*نــيnة .ــ{&"ع 5ــن أجــ2 ا.ــ"Kــ"ل إ Vــيث أراد أن يــق"دنــ*، أي إ 
 o [ـ;)ـقتf ـ* وإW;ـيAا.ـنظ; إ األشـي*ء وتـق o [ـ;)ـقتfـ*?ـت] .ـآلب وf
نَّ  ýاخ، «إtألنـ]، �ـ<* قـ*ل +ـف;  يـش"ع بـن +ـ ،*TـVSـKو *Tجـ<*.ـ Aتـأ�ـي
بِّ Kــ*8ِــة فَ{ُ&ــEُ ُّAــV َّ2ــ*َجــٍة o +ــ*َ?ــِتT*».  إنــ]  ْ?ــ<*ِل ا.ــ;َّ

َ
33َجــ<يaَ أ

بــ*�نــ�Sق 5ــن ا��ة ا�نــ&*نــيnة .ــ{&"ع يــ<Hننn* أن نــ2y إ ا�قــتAاء 
 .;&I. ة?*fة .آلب و?*�� Xي&Y*ب

    ج) اÂــ*نــب ا.ــث*.ــث .ــIتأثt ا.ــذي أVــAثــ] ا.ــM*.ــd ا.ــMق�V )S داخــ2 
Vـي*تـنn* ا.lH&ـية، فـ;دًيـ* أو جـ<*?ـًي*، Wـ" �ـن{&ة بـS ?ـ*.ـd. يـتd ا�?ـت<*د 
Wــن* ?ــgI اإلtIEو+ــية وا.ــ;وVــ*نــيnة بــ*?ــتبn*رWــ<* إخ�ال 5ــزدوج .ــقي<ة 

 .Xي&Yا A&ن{&ة �جH.ا
   تـق"م ا.ـAو.ـة بت~ـAيـA ا8ـي*ة ا.ـAيـlيnة اY&ـي~ية بـ�;)ـقة أVـ*ديـة 
اÂــ*نــب، وا.� ُت&Ó أيــًض* «اإلtIEو+ــية». وWــHذا نــM{ش ا.ــتAيــن 
 Xبyـيث نـV ،(ة (ا.ـف;)&ـيةnا.ـق*نـ"نـي Aـ*ر 5ـن  ا.ـق"ا?ـfإ o ¬ـي&Yا
 .I&ـ�Iة (5ـAنـيnة أو +ـي*+ـية أو ديـlيnة). وo ز5ـن يـ&"ع، 

ً
?ـ<Iًي* أتـبn*?ـ*

Eـ*ن ا.ـف;)&ـي"ن (ا.&ـ�Iة ا.ـAيـlيnة) وا.ـ;و5ـ*ن (ا.&ـ�Iة ا.&ـي*+ـية)، 
 dأ+ــ<*ء األ5ــ gIم ا.ــ;و5ــ*( 5ــي"ل أخــ;ى و)ــ;�ــز ?ــSى ا.&ــAوا.ــي"م .ــ
األخـ;ى. و.ـHن، ا.ـي"م �ـ<* Eـ*ن o ذ.ـ} ا.ـز5ـ*ن، يـتd قـب"ل جـ<يa األديـ*ن، 

f*.<* أنT* تن�"ي ?gI ?ب*دة اإل�5اf"ر، وت"قt ا.&�Iة ا8*�<ة. 
   .Tـذا ا.&ـبب نـشM; ب&خـ;)ـة بي- Péguy ا.� يـM;ف ا.ت~ـAث 
بـT* ?ـن ا8ـقيقة ا.� يـM{شT*، وا.� bـ*ول ا.ـتأقـdI 5ـTM*: «وWـHذا ُنبِ~ـ; 
 بz إثنz 5ـن ا.ـ;?ـ*ة، ونـنn*ور بz 5جـ<"?تz 5ـن ا.ـ;?ـ*ة: ا.ـ;?ـ*ة 

ً
دائـ<*

ا.ـــIM<*نـــي"ن وا.ـــ;?ـــ*ة ا.lH&ـــيz؛ و ا.ـــ;?ـــ*ة ا�tIEوس اYـــن*Wـــض"ن 
.ـــtIESوس، وا.ـــ;?ـــ*ة ا�tIEوس اYـــؤ)ـــAون .ـــtIESوس؛ وا.ـــ;?ـــ*ة 
ا.ـIM<*نـي"ن ا.ـذيـن يـنH;ون أبـAيـة ا.ـزº5 وـ);)ـAون تـفHي} وفـ2y األبـAي 
?ـن ا.ـزº5 5ـن داخـ2 ا.ـزº5؛ وا.ـ;?ـ*ة ا.lH&ـي"ن ا.ـذيـن يـنH;ون ز5ـنيnة 
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األبــAي، وا.ــذيــن ـيـ;)ــAون فــ} وفــ2y ا.ــزº5 ?ــن األبــAي، 5ــن داخــ2 
األبـAي. وبـ*.ـت*% EـS اYجـ<"?تz .ـ{&"ا 5&ـي~z ?ـgI اإلfـSق، ألن 
أ+ـI"ب اY&ـي~ية ذاتـ] وأ+ـI"ب وآ.ـية تـy"فـT*، وا.ـتy"ف اY&ـي¬ Wـ" 
ذ.ـ}؛ Wـ" إرتـبn*ط جـزء  5ـن آ.ـية بـآخـ; ؛ وWـ" Wـذا ا�½ـ*د Âـزئz وWـذا 
 :[HيHن تـفH>5ـن نـ"?ـ]؛ وا.ـذي � يـ Aدل؛ وا.ـف;)ـ*nـتبY؛ واAط ا.ـف;)ـ*nا�رتـب
 o ;اآلخــ; واآلخــ o AــVا.ــ"ا [;واآلخــ AــVا.ــ"ا] ي]؛Iب ?ــIن ا.ــتغH>و� يــ
ا.ـ"اVـA، .ـIزo º5 األبـAي (و.ـHن قـبE 2ـ2 ¸ء ، 5ـ* يـتd إنـq*ره o غـ*.ـب 

 .«º5ا.ز o يAواألب (aا."اق o أروع ¸ء "Wو) (ي*نV34األ

   .ـHن ?ـgI ا.ـHM¾ 5ـن«�ـن{&ة بـS ?ـ*.ـd!»، �ـ<* يـؤ�ـA .ـن* ا.ـقAيـ¾ 
أغ&ـــ�ين"س،  أن ا.ـــHن{&ة Wـــي ا.ـــM*.ـــd ا.ـــذي تـــy*.ـــX 5ـــa هللا: 
Reconciliatus mundus، Ecclesia»35».  و�V يتجـAد ا.ـM*.ـd، ¡ـب 

?ـgI +ـ; اY&ـيV o ،Xـض"ره ا.ـزº5، دخـ"ل ا.ـM*.ـd بـ�;)ـقة فـM*.ـة وفـق 
Eـ2 جـ"انـبn]، تـ<*5ًـ* �ـ<* تـض<نت قـي*5ـة اY&ـيX خـSص جـ<يa ا.ـM"ا5ـ2 
اإلنـ&*نـيnة ا.ـف*?ـIة. فـقي*5ـة اY&ـيW Xـي خـSص اإلنـ&*ن ?ـW gIـذا ا.ـن~" 

، وÂ<يa ا.Àش;. 
   يــضa «اYــذWــب ا.ــ;وVــ*(» اإليــ<*ن جــنًبn* إ جــنب 5ــa ا8ــي*ة؛ 
 2qا8ــي*ة. فــ o ةIا وقــ"ة فــ*?ــtً5ن *nاإليــ<*ن +ــبًب AMيــ dوبــ*.ــت*% .ــ
ا.ـ;وVـ*نـيn*ت يـ<HنT* فـق· ا.ت~ـAث ?ـن قـي*5ـة اY&ـيX بـ�;)ـقة ?ـ*fـفية: 
بـ*.ـتMبA .ـذ�ـ;ى، و.ـ{¾ ذا�ـ;ة 8ـض"ر. وبـ*.ـت*%، .ـd يـHن اY&ـيX قـA قـ*م 
 Vــ*ضــً;ا، و.ــd يــبAnأ ا�ــSص 

ً
�ج&ــV Aــقيقي: وا.ــقي*5ــة .{&ــت أ5ــ;ا

بـ*.ـف2M (.ـذا فـإن ا8ـي*ة ا8ـ*.ـية Wـي ا.ـHشف ?ـن ا.ـبذرة األو% ا.� Wـي 
اY&ـيX ا.ـق*ئـd 5ـن بz األ5ـ"ات). وا.ـ�;)ـقة ا.ـf*Mـفية ا.ـتMبAيـة ا.� 
نــM*5ــ2 و�ßل بــT* قــي*5ــة اY&ــيW Xــي أخــ�; وأبــ;ز أ?ــ;اض اYــذWــب 
ا.ـ;وVـ*( o تـأثtه ?ـgI ا.ـن*س و?ـgI ا.ـHن{&ة بـأ+ـ;Wـ*. فـإذا .ـd تـHن 
 بـ*.ـف2M وتـH"ن 

ً
ا.ـقي*5ـة Vـ*ضـ;ة، فـS يـ<Hن أن يـH"ن ا�ـSص Vـ*ضـ;ا

قـي*5ـة اY&ـيX بـ<ث*بـة نـق�ة تت~ـAث ?ـن اY&ـتقب2، أي ?ـن 5&ـتقب2 
أخ;وي 5جT"ل 5~ف"ظ .I~ظة األخtة ا.� يlتTي فيT* ا.ت*ر)خ. 

 *Tــظت] ا8ــ*دة: « إن ا.ــ<*ديــة .ــVS5ــ o Péguy -و)ــق"ل .ــن* بي   
+~ـ; غـ*5ـض، .ـHن] +~ـ; .ـ{¾ خـ�tًا ?ـgI اإلfـSق. [...] فـT" غt قـ*در 
?ـgI اإل+ـ*ءة ب&ـبب غـIظت]. [...] إن ا.ـتy"ف اYـض*د 5ـختIف تـ<*5ًـ* ، 
ذ.ــ} ا.ــذي يــنH; ز5ــنيnة األبــAي، وWــ" بــ*.ــت*% 5ــM*ٍد .I<&ــي~ية. [...] 
وإنــq*ر ا.ــ&<*ء يــq*د 5ــن اYــؤ�ــA أن  � يــH"ن شــيئn*ً خــ�tًا. إنــT* بــA?ــة 
وWـ;fـقة بـS 5&ـتقب2. أ5ـ* إنـq*ر األرض، 5ـن جـ*نـب آخـ;، فـT" أ5ـ; 5ُـغِ;ي. 
 أ+ــ"أ. [...] 

ً
فــo "T ا.ــبAايــة  .ــ{¾ بــ*.Ãء ا.Tــz. و)Mت� ذ.ــ} أ5ــ;ا
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و)ـق"دنـ* ذ.ـ} إ Wـذه ا.ـ;وVـ*نـيn*ت واYـث*.ـي*ت وا.ـS 5ـ*ديـ*ت وأشـq*ل 
ا.ــتAيــن و5ــذWــب وVــAة ا.ــ"جــ"د وا.ــفI&ف*ت ا.� يــHتنفT* ا.ــغ<"ض 
 AMر ا.ـب*qيظة وخـشنة. [...] فـ*نـIـت غـ&}. *Tغ*يـة ألنـIة .ـtت� خـ�Mوت
ا.ـز5ـ*( وا.ـ<*دة وا.ـِغIظة وا.ـنج*+ـة، أي إنـq*رWـ* وإنـq*ر ا.ـبAM ا.ـز5ـ*( Wـ" 
غـــ*يـــة ا.ـــغ*يـــ*ت: ا.� Wـــي ا.ـــq*ئـــن ا.ـــنقي وا.ـــنق*ء وا.ـــq*ئـــن ا.ـــنقي 

 .«�36ا.&*

 gIفــق· ?ــ ;yه األخــ;وي» يــقتAMص «5ــن بــSخIرنــ* .ــ"yإن تــ   
ا.ـي"م األخt. وبTـذه ا.ـ�;)ـقة، نـق"م بـتف;)ـغ ا�ـSص 5ـن Eـ2 5ـ* Wـ" 
إنـ&*( �ـ<* ُيـMِّ;فـ] اإليـ<*ن، ألن اإليـ<*ن يـIMن و)ـ&gM إ ½ـقيق و يـق"م، 
 gIص ?ـSا�ـ ;yص ا8ـ*ضـ;. فـإن اقـتSـت�*ع،  بـت~قيق خـ&Yر اAبـق
نـT*يـة ا.ـز5ـ*ن، .'&ـبب ذ.ـ} o تـt5A ?ـقSنـيnة اإليـ<*ن o ا.ـ"اقـa، أي 
 ،Xــي&Yا a5ــ *nقــتنSــ? o ــة+">IــYة اnة، وا�نــ&*نــيnت] ا�نــ&*نــيMــبيf
وأخtًا، ا.&ـبب نـف&] ا.ـ"اقـف وراء وجـ"د ا.ـHن{&ة o ا.ـM*.ـd، و«5ـن 
Wـ"» اY&ـي¬ o ا.ـM*.ـd. وبـذ.ـ} ربـ<* � تـyبX ا.ـHن{&ة Wـي ا.ـب�Iة، بـ2 
5ـت<Iقة و5ـAاWـنة .ـIت*ر)ـخ ا.ـثق*o وا�جـت<*?ـي وا.&ـي*Ø. و.ـن يـM{ش 
ا.ــف;د اY&ــي¬ انــت<*ء Vــقيقي، بــ2 انــت<*ء ألغــ;اض إVــy*ئــيnة وأ?ــ<*ل 

ت�"?ية، أي ا.تج*ن¾ ا.ذي ½Aثنn* ?ن] دائً<*. 
 AيـAجـ aن ?ـن واقـSـي إ?ـW ـي~ية&Yـقيقة أن اV إ.ـغ*ء dوبـذ.ـ} يـت   
 dي>yبـت 

ً
بـش2q ?ـ<يق، وا.� ½ـ"ي o ذاتـT* ا.ـ�بيMة ا�نـ&*نـيnة Eـ*5ـIة

 [Mن تـ"قـH>و�يـ a
َّ
إضـ*o ?ـgI 5&ـت"ى آخـ;، أي ?ـgI 5&ـت"ى غt 5ـت"ق

و� يـ<Hن فـ} شـف;تـ]، وبـ*.ـت*% Wـ" غt قـ*بـ2 .ـIت�بيق ?ـgI ا.ـف"ر بـ"?ـي 
اإلنــ&*ن اYــMت*د. فبTــذه ا.ــ�;)ــقة يــتd تــf t5AــبيMة ا.ــHي*ن اY&ــي¬ 
بـ<نظ"5ـة أخـSقـية ُتـفdْT ?ـgI أنـT* و?ـي وا+ـتخAام .ـI"اقـa تـبAnأ 5ـن 
5ـفT"م ?ـن 5ـ* Wـ" اإلنـ&*ن و5ـن fـبيMة �ـي*ن إنـ&*نـيnة .ـd تـتnأثـ; بـ*.ـ;+ـ*.ـة 
 AMم ا.ــب"Tــث*ل، 5ــن 5ــفY2 اnــبي+ gIــ; ا.ــي"م، ?ــTــي~ية (�ــ<* يظ&Yا
 dة اإلنـ&*ن يـتMـبيf ـي¬). بـ<* أن&Yيـن اA2 ?ـن ا.ـتyـنفYا Ø*ا.&ـي
خـKSـT* بÃء أ?ـظd 5ـن] - Vـيث يـH"ن اإلنـ&*ن Eـ*5ـSً، واإلنـ&*نـيnة 
Eـ*5ـIة، و.ـHنT* ½ـ<2 قـ"ة ذات � يـ<Hن 5ـق*رنـتT*، وأ?ـظd بـV SـAود -، 
بـ*Yـث2، اYـفT"م األخـáS، ا.ـذي يـlشأ �ـت�بيق .ـ�بيMة �ـي*ن، يـتd خـKSـ] 
5ـن خـSل fـبيMة ا.ـHي*ن ا�ـ*Kـة بـ*�ـ�*ب اY&ـي¬، ألن ا�ـ�*ب 
ا.ــذي جــ*ء بــ] اY&ــيW Xــ" fــ;)ــقة أخــ;ى .Iتفo tH ا.ــ"اقــa وتــy"ره 
و?ــ{ش]. و5ــن نــ*Vــية أخــ;ى، فــإن األخــSق اY&ــت<Aة 5ــن اYــذWــب 
ا.ـ�بيMي واYـذWـب ا.ـMقS( تـyبX 5ـ5Aـ;ة .ـألخـSق ا.� ُتـ".ـA وتـlبa 5ـن 
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fـبيMة �ـي*ن ا�ـ�*ب اY&ـي¬، ا.ـذي Wـ" اإل?ـSن ?ـن �ـي*ن جـAيـA، وWـ" 

اإلن&*نيnة اAÂيAة، إن&*نيnة جAيAة. 
   يـMيAنـ* Wـذا ا.ـتt5A  إ ا.ـAو.ـة ا8ـ*�ـ<ة، o نـ&ختT* 5ـن 5ـنظ"5ـة 
رجـ*ل ا.ـAيـن. �ـ<* يـHتب بي-: «أو.ـئ} ا.ـذيـن يـنnأون بـأنـف&dT ?ـن 
ا.Mـ*.dـ»، و «أو.ئـ} ا.ذـينـ يأـخذـون نyـيبdT 5نـ خSل خفـض ا.Mـ*.dـ، � 
ـيـ;فــM"ن أنــف&dT. وبــ<* أنــdT � يــ<تHI"ن ا.ــق"ة وا.ــنM<ة .ــيH"نــ"ا 5ــن 
 � dــTة. [...] وألن>Mن ب*ــ.نــ"Mيتــ<ت dــTون أنAــتقMي dــTة، فإــنMا.�ــبي
 o 2Mا بــ*.ــف"Iدخــ dTون أنــAتقMيــ dTنــي")ــة، فــAن ا.ــشج*?ــة ا.ــ"HI>يــ
 dTفـإنـ ،dـ.*Mا.ـ o نـ"ا"Hن ا.ـشج*?ـة .ـي"HI>يـ � dTيـة. وألنـAغ2 األبـIتـغ
 AـVنـ"ا 5ـن أ"Hن ا.ـشج*?ـة .ـي"HI>يـ � dT5ـن هللا. وبـ<* أنـ dTيـؤ5ـن"ن بـأنـ
األVـزاب ا.Àشـ;)ـة، فـdT يـMتقAون أنـdT 5ـن Vـزب هللا. وألنـb � dTـب"ن 

37أAًVا ، فdT يؤ5ن"ن بأنb dTب"ن هللا». 

 a>ـÇ «ونAبـ» aـ" ا.ـ;ابـW ـذاW :)وAبـ dـ*.ـ? ،«dـ*.ـ? Sد) 5ـن «�ـن{&ة بـ    
فـي] أفـq*رنـ* Vـ"ل ا.ـ"ضـo a ?ـ*.ـd ا.ـي"م. و�ـ<* �Vـظن*، ا.ـHن{&ة بـAون 
 2qة .ــnثــ*بــت z5ــنظ"5ــة رجــ*ل ديــن» - بــف;ض قــ"ان» Xبyتــ dــ*.ــ?
تـف*Kـي2 ا8ـي*ة، وا.� تـ<ي2 إ وKـف اYـ"قـف ا.ـذي ¡ـب اõـ*ذه E oـ2 
ظـ;ف، وذ.ـ} .ت~ـAيـA جـ<يa جـ"انـب Vـي*ة اإلنـ&*ن، �ـ<* Wـ" ا8ـ*ل ا.ـي"م 
 ºMت ،aا.ــ"اقــ o ،«dــ*.ــ? Sة» - أي أن «�ــن{&ة بــnــ*نــيVإ5ــ* «رو -
«ا.ــHن{&ة ج&ــA اY&ــيX» و «اY&ــيX» بــAون ا.ــ"اقــa ا.ــي"� ا.ــذي 
تـنغ<¾ فـي] «ا.ـذات» ا�نـ&*نـيnة وتـ'ش2q: وبTـذا اÄMY، تـظ2 �ـن{&ة 
 ، dـ.*Mون ا.ـAن{&ة بـHـ*نـت ا.ـE ن إذاHي*ة. .ـ~Iًرا 5جـ;ًدا .ـ"y5جـ;دة أو تـ
فــإن Wــذا ا.ــM*.ــd يــ<ي2 إ أن يــH"ن بــAون ا.ــذات: أي يــH"ن اغ�اب. 
 tة أو ا.غMــت"قــYونــ'يجت] - ا dــ.*Mــذا ا.ــW ــيةK*ن خــ"Hفــ*�غ�اب يــ
 5ـن ا.&ـ�Iة، و5ـن 

ً
5ـت"قـMة، اYـ;غـ"بـة أو غt اYـ;غـ"ب فـيT*، اYـ�I"بـة ?ـ*دة

أو.ئ} ا.ذين .Aي�I+ dTة ثق*فية o 8ظة M5ينnة. 
   وWـHذا، بـ*خـتy*ر، يlتTـي األ5ـ; بـ*.ـM*.ـd إ �ـ"نـ] 5ـ~ي· ا.ـ"جـ"د 
ا.ـذي ½ـAده ا.&ـ�Iة وقـ"انـ{نT*. بـ{ن<* ا.ـM*.ـW dـ" اYـq*ن ا.ـذي bـقق فـي] 
اY&ـيX ز5ـنيn*ً فـAاء اإلنـ&*ن وا.ـت*ر)ـخ. وV oـ*.ـة ا�نـق&*م أو o ا.ـتنn*قـض 
 *Tة وقـ"انـ{ن�Iـ* ا.&ـWدAدائـ;ة ا.ـ"جـ"د ا.� ½ـ o dـ.*Mا.ـ ;y~يـن ،)SقMا.ـ
ا.� تـyبX أدوات .ـMIنف. فـقب2 بـضa +ـن"ات، Eـ*ن Wـن*ك تـAخـ2 5ـن 
 أن 5ـ"ضـ"ع 

ً
*»، 5ـؤ�ـAا

ً
قـ*ٍض شـAد ?ـgI 5ـبAأ ا.شـ;?ـية بـ*?ـتبn*ره «5ـ�Iق

?ـيA اYـيSد � يـlبغي أن يـH"ن اY&ـيX، بـ2 ا.شـ;?ـية ونـظ*م ا.ـAو.ـة. وWـذا 
 o *ـ~نÇ Aة: «.ـقtن* فـي] 5ـ;ات �ثIش ا.ـذي تـأ5ـ"I5ـي aيـذ�ـ;نـ* بـ<ق�
جــ2M اإلنــ&*ن يــفdT / أنــ] إذا Eــ*ن يــM{ش، فــT" فــق· بــفض2 نــM<ة 
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األقـ")ـ*ء./     إذن فـo ;H شـ;ب ا.ـقT"ة وKـيA ا.ـف;اشـ*ت. / فـ<ن bـب 

38ا.شأن ا.M*م +تق�a يAه». 

   فـ*.ـM*قـبة ا.ـ"اضـ~ة وا.ـنT*ئـيnة .Tـذا: Wـ" فـقAان ا8ـ;)ـة. فـ*.ـM*قـبة 
ا.ـنT*ئـيnة .ـI"جـ"د ا.ـذي ½ـAده ا.&ـ�Iة وقـ"انـ{نW *Tـ" فـقAان ا8ـ;)ـة أو 
إWـ<*.ـT* أو إ.ـغ*ئـT* بـ�;)ـقة .ـd يـتd اإل?ـSن ?ـنT* نـظ;ً)ـ*، و.ـHن تـd تـنفيذWـ* 
فــIMًي*: وبــ<* أن ا8ــ;)ــة، o أي Vــ*ل 5ــن األVــ"ال، Wــي وجــ] ا.ــذات 
ا.Àشـ;)ـة، فـ*أل5ـ; يـتIMق بـفقAان ا.ـشخyية اإلنـ&*نـيnة. وWـ" 5ـ* نـ&<ي] 

 ب*�غ�اب. 
ً
½AيAا

   «ا.ـM*.ـd اYـ"ضـ"ع o األEـ*ذيـب» Wـ" ذ.ـ} ا.ـذي قـ*ل يـ&"ع بـAMم 
 dــ.*Mي 5ــن أجــ2 ا.ــIyيــ&"ع أ� يــ aي&ــت� d؛ إذ .ــ[Iة 5ــن أجــSyا.ــ
�40خـIيقة تـlتظ; ا�ـSص؛   إنـ] .ـd يـIyي 5ـن أجـ2 «ا.ـM*.ـd»  ألنـ]  39

واقـa ½ـت Wـي<نة و)ـ&<X .ـنف&] بـ*.ـ"قـ"ع ½ـت Wـي<نة 5ـفT"م آخـ;  ألنـ] 
5ــIيء بــ*ألEــ*ذيــب: «أتــMتقAون أنــ] +ــيظW 2ــن*ك إيــ<*ن ?ــgI األرض 
 çIا.&ـ dـ.*Mـ" ا.ـW «dـ.*Mـذا « ا.ـW ابـن اإلنـ&*ن؟». إن U5ـ* يـأA41?ـن

واYـنف;، وفـي] يـتd تـنH; ا.ـذات وتـغ;)ـبV ،*Tـيث 5ـM*( ا8ـي*ة وا.ـز5ـ*ن 
واYــq*ن وا.ــM<2 واYــ"دة واYــجت<a � ُتــ".ــA 5ــن ا�نــت<*ء إ اY&ــيX 5ــن 
  *Tايـ*تـAن{&ة، بـ2 5ـن ثـق*فـة أخـ;ى؛ ثـق*فـة ت&ـتقي بـHل ا�نـت<*ء إ ا.ـSخـ
و½ـ*ول تـ�")ـ;Wـ* إ درجـة ½ـAيـA وجـ] ا.TـAف ا.ـنÉ*T، 5ـن «fـبيMية» 
ت&ـتبAM (ألنـK» *TـMبة .ـIغ*يـة») أو تـنn*قـش (ألنـT* «غt واضـ~ة» أو 
 ،
ً
ألنـT* «تـ;)ـA أن تت~ـ;ر» بـ*ÄMY ا.ـغ;)ـزي) +ـ; هللا ا.ـذي Kـ*ر إنـ&*نـ*

VـAثـ] ا8ـ*%. تـ&"د تـI} ا.ـ�بيMية وتTـي<ن ?ـgI ا.ـM*.ـd ا.ـثق*o ا.ـذي 
نM{ش في]. 

   إنــ] ا�نــت<*ء .I<&ــيX 5ــن خــSل ا�نــت<*ء إ �ن{&ــت] و.ــ{¾ إ 
اYـجت<a و.ـ{¾ إ ا.ـAو.ـة، وWـذا Wـ" أيـًض* أKـ2 ا.ـتy"ر ا.ـذي يـlبغي أن 
تـH"ن ?ـIي] +ـي*+ـة تـق"ل ?ـgI نـف&T* بـأنـT* 5&ـي~ية أو  يـ<Hننn* ا.ـق"ل 

بأنT* 5&ي~ية . 
     

    ه) إن Wذـه األن*ـ اYغ�بةـ، Wيـ أن*ـ بAـون هللا. واألن*ـ بAـون هللا Wيـ ذات � 
 *TنH>ش: و)ـ}Mتـ *T&ع نـفAن. .ـذ.ـ} تـ*n2 وا.ـغثيIـYأن تـتجنب ا *TنH>يـ
أن تـشM; بـأنـT* جـزء 5ـن ا.ـ2q (وVـAة ا.ـ"جـ"د) أو بـأنـT* فـ;)ـ&ة .ـIيأس 

(ان'ش*ر ا.ش; وا.AMم: ا.5AMية). 
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   «.ـ{¾ Wـن*ك 5ـ* Wـ" أبـº? AM» �ـ<* يـق"ل EـI"ديـ2 «5ـن تـy"ر 
وVــAة ا.ــ"جــ"د، وفــH;ة ا.ــغ;ق o ?ــ*.ــd يــذوب فــي] ا�نــ&*ن بــ*+ــت<ت*ع 
 gIـ? º? *nر غـ;)ـًب"yـذا ا.ـتW ـ*نE Aـق. .[AيـAـÂا ;yMIـف .ـ(;Mو تـAnيـب]
خـIق 

ُ
ا.ـAوام؛ إذ .ـAي شـM"ر قـ"ي جـAًا بشخyي�، وا.ـشM"ر بـأنº .ـd أ

�V يـتd ابـتSn?ـي ضـ<ن 5جـ<"ع األشـي*ء،  بـ2 أل+ـي�; ?ـIي] وأن�ع 5ـن] 
42اÄMY ا.ذي ي<Hن أن يH"ن .Aي]». 

٣) األخSق اAÂيAة 
    إن اÂــ"انــب ا�ــ<&ة .ــبIبIة ا.ــyM; ا8ــAيــث ا.� أوضــ~ن*Wــ*، وا.� 
جـ*ءت نـ'يجة �نTـي*ر اإليـ<*ن بـ�بيMت] ا8ـقيقية تف&ـ; .ـن* أو بـ*ألVـ;ى 
 +ـI"�ـن* ا8ـي*�V U تـH"ن 5ـ"ضـ"?ـ*ت 

ً
¡ـب ?ـIيT* أن تـ"ضـX .ـن* أيـض*

 dHُِبـ"Iـ
ُ
+ـ"ا ا.َ<&ـيo Xَ ق ِّAـ

َ
.ـف~¼ ضـ<*ئـ;نـ* بـAوافـV aـقيقية («َبـ2ْ ق

 dHُُب 5ِـنIُـ2ِّ 5َـْن َيـ�Eُ gIدِّ ?ـ َّ;Iيـَن ِ.ـ ِّAMِ5ُ&ـَت zٍV ِّ2ـEُ o و�ـ"نـ"ا ،
ً
5ـ"ُه َرّبـ* وَ�ـ;ِّ

  .(«dHُذي في
ّ
ج*ِء ا. 43َد.يgI? Sً ا.;َّ

   .ـقA رأيـنn* 5ـ* يـ<Iي] ?ـIينn* اإليـ<*ن بـ*Y&ـيX �ـ<VSـظة .ـMI*.ـd ا.ـذي 
نـM{ش فـي] وإ5ـq*نـيnة إ?ـ*دتـنn* إ ا8ـ;)ـة فـي]، .ـنج2M أنـف&ن* قـ*در)ـن 
 aت ا.ـ"ضـ*Mأنـف&ن* 5ـ;ة أخـ;ى. إذ أن تـب aا.ـ"ضـ"ح وا�تـ&*ق 5ـ gIـ?
 o ـ"انـب ا�ـ<&ةÂـذا أوجـزت اT. .aا.ـ"اقـ o ـي 5ـ;)ـ;ةW [ا.ـذي ^ـن فـي
 Sنـــ{&ة» و «�نـــ{&ة ب� Sب Xي&Yو «ا «Xي&Yـــون اAة: «هللا بIأ5ثـــ
?ـ*.ـd» و «?ـ*.ـd بـAو(» و«أنـ* بـAون هللا». نـ;)ـA اآلن أن نـ;ى بـإ¡ـ*ز �ـيف 
ـ* جـAيـAة 

ً
أن اإليـ<*ن بـ*Y&ـيX �  يـlتج ?ـقIية جـAيـAة فـق·، بـ2 أخـSق

أيًض*. 
ـ* ا.ـب*رُّ فـِبإيـ<*ِنـِ] bـي*». �ـيف يـؤدي  44   يـق"ل ا.ـHت*ب اYـقAس: «أ5َّ

اإليـ<*ن، �ـ<Ayر .ـIق"انz األخـSقـية، إ ظـT"ر أخـSق جـAيـAة؟ �ـيف 
تـlشأ أخـSق جـAيـAة 5ـن ا�نـت<*ء .I<&ـيX ا.ـُ<M*ش o ا.ـHن{&ة؟ يـ�يب 
.ـMI*.ـd إ+ـتخAام 5ـXI�y «?ـAا.ـة» .ـتM;)ـف األخـSق. إن ا�غـ;اء بTـذا 
 *
ً
اW ÄMYــ" أ5ــ; +TــV ،2ــيث نºM بــ*.ــAMا.ــة ا.ــقيd اYــ"ضــ"?ــة وفــق

.ــIy>I~ة ا.ــشخyية. فــ*ألخــSق اÂــAيــAة ا.� تــlبثق 5ــن ا8ــAث 
اY&ـي¬ Wـي ا�?�اف ا.ـُ<ِ~ب 8ـض"ر 5ـ;تـب· بـ*tyY ا.ـنÉ*T .ـSنـ&*ن. 
ثــd يــفdT ا�نــ&*ن و)ــنضج و)ــبقW o gــذا ا8ــض"ر ا.ــذي ي&ــت<;. 
واألخـSق اÂـAيـAة Wـي ا�?�اف ا.ـُ<ِ~ب 8ـض"ر 5ـ;تـب· بـ*tyY ا.ـذي 
ي&ـت<; o ا.ـت*ر)ـخ. فـ2q ا.ـت*ر)ـخ ا.ـ&*بـق يـ�Mي قـ"ة .Tـذا ا.ـA.ـي2 - ألنـ] 
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 ty2 (.تqـب�;س وتـ'ش. «dMة «نـ>IـE Uد.ـي2 تـأ gIًءا ?ـ*nد.ـي2! -. فـبن

 .(Xي&>I. Sً5*E 
ً
*?*nإتب

   بـذ.ـ} اÄMY، فـإن EـI<ة «5ـ~بة» Wـي ا.� ½ـAد 5ـفT"م ا.ـAMا.ـة 
اY&ـي~ية. فـفي اYـ~بة، يـتd ½ـAيـA ا.ـقي<ة ا8ـقيقية .ـSنـ&*ن o نـT*يـة 
 aت ا.ـزوجـة 5ـI5ـ*Mئـن بـذاتـ] (هللا): فـإذا تـ*qا.ـ aـ�*ف، وتـ"افـق] 5ـYا
زوجTــ* دون أن يHــ"ن .Tــ* Wذــا اYنظ"ر، ?Iــg األق2ــ ض<ــنًيn*، فإــنTــ* � 
ت&ـت�يa 5ـM*5ـIت] 5ـM*5ـIة Vـ&نة؛ وإذا نـظ; ا�بـن إ وا.ـAيـ] دون Wـذا 
 aـ~بة �ـت"افـق 5ـYا *T5ـ* ـي;ام. إنـ gIـ? tن أن ت&ـH>قـة � يـSMفـإن ا.ـ ،ÄMYا
ا.ــq*ئــن بــذاتــ] (هللا): وا.ــنظ; إ اآلخــ; ?ــgI �شــ;ط .ــSMIقــة ا.� 
 aئـن بـذاتـ] (هللا)  وشـخ¼ اآلخـ; �ـت"افـق 5ـ*qا.ـ aـ* �ـت"افـق 5ـWر"yنـت
ـ]. يـ* 

َ
. 
َ
فـ2ْMَ 5ـ* ِجـئت

َ
ا.ـq*ئـن بـذاتـ] (هللا).و�ـ<* قـ*ل يـ&"ع .ـيT"ذا: «ا

K45ـ*Vِـبـي!». Wـذه Wـي ?ـAا.ـة هللا، وWـي جـزء 5ـن ا.&ـ; (هللا). فـ*Yـ~بة 

وا.ــAMا.ــة تــت�*بــق*ن وo ا.&ــ; (هللا) Wــ<* ¸ء واVــ�V ،A .ــ" Eــ*نــت 
ا.Iq<ت2E ،z واAVة ?AV gIة، K~ي~ة. 

   .ـHن ?ـAا.ـة هللا .{&ـت ?ـAا.ـة ا.Àشـ; (ألن 5ـ~بة يـ&"ع õـتIف 
ـAِث تغيt. وbُـAِث ?ـAل هللا بـ*Yـ~بة ا�MYف 

ُ
½ *Tشـ;): إنـÀ.ـن 5ـ~بة ا?

بـT* بـ*?ـتبn*رWـ* ا.ـIq<ة ا.ـ&*5ـية ا.ُ<Mَِ�ة ?ـن 5ـ"قـف هللا �ـ*ه اإلنـ&*ن 
واإلنــ&*ن �ــ*ه هللا تغيtًا جــذرً)ــ*، أي أنــ] يــ<تA إ ِجــذر ا.ــقIب ذاتــ]: 
46«اإلنــ&*ن يــنظ;  إ اYــظ*Wــ;  وهللا يــنظ; إ ا.ــقIب»،   و?Aــ.]ــ � 

 tـ" دائـً<* تغيW ل هللاAـ;. .ـذ.ـ} فـإن ?ـW*ـظYا o 
ً
يـن~y; و� يـبقV gـب{&*

.ـVSـتيn*جـ*ت ا.ـتأ+ـ{&ية األKـIية .ـIقIب o 5جـ<I]، إ VـA ا.ـ&M*دة 
وا.H<*ل.  

 ،Xـي&Yـ" 5ـ~بة اW بـ�;س *Tا.� نـ�ق بـ «dMة «نـ>IـE إن 5ـ* أثـ*ر   
ا.� Vـ".ـت نـAم ا�ـي*نـة إ أ.ـd إ¡ـ*è. فـقA غـ<;ت 5ـ~بة اY&ـيX نـAم 
 ÄM>ـ* بـ�;س بWاAـK ـ~بة �ـ<* رددYـ" اW è*إ¡ـ dوا.ـت~"ل إ أ.ـ [nخـي*نـت
 «dMة «نـ>Iqذ.ـ}. فـ o tHون تفAبـنف&]، ربـ<* بـ *T2 بـ>Mوا.ـ ،*Tقـب".ـ] .ـ
ا.� نـ�ق بـT* بـ�;س Wـي أ?ـظd تMبt ?ـن ?ـ<2 اY&ـيX ا.ـفAاÉ .ـإلنـ&*ن، 
فُجـ; إل¡ـ*بـيnة ا.ـq*ئـن بـذاتـ] (هللا) وتـغIبT* ?ـgI +ـIبيnة �ـذب ?ـ<2 

َ
وWـي ت

اإلن&*ن. 
   .ـــذ.ـــ}، ن&í ا.تغيt ا.ـــذي ُيظTـــ; Vـــض"ر اY&ـــيX بـ «شـــT*دة 
* .I~ــ;)ــة ا.� 

ً
ا8ــي*ة»: إنــ] ?ــ<2 ا.ــذات �ــM<2 هللا، opus Dei، وفــق

 2>Mن وا8ــب وا.ــ*qــYق بــ*8ــي*ة وا.ــز5ــ*ن واIMهللا؛ إنــ] يــت *TبIيــ�
واYـجت<a: إنـ] .ـ{¾ قـ<Ã. *Mًء 5ـ* o ا.ـذات، و.ـHن] اإل¡ـ*بـيnة ا.ـنT*ئـيnة 

 .*Tي*ن� o *TIE ذاتI.
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   فـ*.تغيW tـ" ثـ<;ة و?ـ<2 ا.&ـّ; (هللا) o ا.ـز5ـن - أي تـy<يd هللا. 
واÂـزء ا.ـذي Åـ¼ Vـ;)ـة اإلنـ&*ن Wـ" ا�+ـتجAاء. Wـذه Wـي ?ـ"ا5ـ2 
تـــy<يd هللا. إذ ?ـــV gIـــ;)ـــة اإلنـــ&*ن أن ت&ـــتجAي، ألن Eـــ2 ا.ـــق"ة 
وا.&ــ�I*ن Wــ" 5ــن هللا. فـ  «هللا Wــ" Eــ2 ¸ء E oــ2 ¸ء»:  فــقA خــIق 
ا.ـ�بيMة، وشـ*رك �ـي*نـ] o خـIيقة Eـ*نـت، 5ـث2 اY&ـيX، انـqM*ً+ـ* ورو?ـة 
ـ* Eـ*5ـSً بـ*آلب؛ وبـ*.ـت*% فـإن ا�+ـتجAاء Wـ" 

ً
وو?ـًي* بـ<* Wـ" اآلب، وا?�اف

ا.تMبt ?ـن ا�?�اف ا.ـq*5ـ2 5ـن اإلنـ&*ن بـ*?ـت<*ده ?ـgI هللا، وإدرا�ـ] 
.<* W" هللا. 

   وا�?�اض ا.HبW tــ" أ�  تــفي اY&ــي~ية بــ"?ــWAــ*. فــفي KــSة 
ا.تÀشـt اYـSئـHي نـ;د ?ـgI د?ـ"ة 5ـن يـق"د ا.ـSyة قـ*ئzI: «�ـي ن&ـت~ق 
5ـ"ا?ـيA اY&ـيX». إن ا.ـ"?ـW Aـ": Mecum eris in Paradiso («+ـتH"ن 
547ـMي o ا.ـف;دوس»)،  �ـ<*  قـ*ل اY&ـيX .ـIق*تـ2 اYـIy"ب ?ـن يـ<ينn]، و 

*.  و)ــlشأ ا�?�اض 5ــن 
ً
48«اYــئة ضــMف Wــن*»،   ا.ــذي تــlبnأ بــ] +ــ*بــق

 ºتب إ.ـي"ت: «إنH5ـن خـ"فـن* 5ـن ا.ـتض~ية. إذ يـ ،*nجـ*نـب آخـ; .ـ"?ـين
49أ?ـــتقA أن فـــ2y ا.ـــ"�دة Wـــ" فـــ2y ا.ـــتض~ية». فـــف2y ا.ـــ"�دة 

بـ*.l&ـبة .ـألم و بـ*.l&ـبة Yـن تـAIه Wـ" تـض~ية. فـ*.ـت�"ر وا.ـتقAم �ـ*ه 
Vـقيقة وا.ـ"د ا.ـذي َنـHِْن] .ـشخ¼ 5ـ* Wـ" تـض~ية.و يـH"ن األ5ـ; تـض~ية 
?ـن5Aـ* � نـأخـذ ا.ـ<*ل بـ*�ـA?ـة أو ا�Vـتيn*ل. و)ـH"ن األ5ـ; تـض~ية 5ـن 
ا.ـق*Î ا.ـذي، Ñ oـث] ?ـن ا.ـق;ائـن واألد.ـة وقـبE 2ـ2 ¸ء o ?ـ;ضـ] 
.&ـ�Iة اYـجت<a .ـ<* ¡ـب فـIM] 5ـa ا.ـشخ¼ ?ـن5Aـ* يـأخـذ ا.ـشخ¼ 
بzM ا�?ــتبn*ر ؛ ألن ا.ــق*Î � ي&ــت�يa أن يــؤ)ــA نــز?ــة نشــ�ة تق% 
?ـgI أ5ـ2 شـMب. �ـ<* يـVSـظ 5ـ"ر)ـ*ك قـ*ئـSً: «إن ا.ـIyيب [ا.ـتض~ية] 
يـتM*رض 5ـa ا8ـي*ة […] �ـ<* [^ـن] ^ـdI بـT* [...]. وإنـ] � يـتM*رض 
 aرض 5ـ*Mو� تـت dIا8ـ aرض 5ـ*Mـي». فـ*.ـتض~ية تـتW *>ا8ـي*ة �ـ a550ـ

ا8ي*ة �<* Wي. 
   ا.ـتض~ية: Wـي شـ;ط ا�5ـتSك ا8ـقيقي. و 5ـ;ور ا.ـ"قـت � يـIغي، 
بـ2 يـM<ق Vـقيقة ا5ـتSك Eـ2 ¸ء، o أي ?ـSقـة: فـS ¸ء يـAM ا?�اًضـ*. 
وإذا Kـ*ر هللا إنـ&*ًنـ* و5ـ*ت 5ـن أجـIي ?ـgI ا.ـIyيب ، فـأيـن ي<Hنº أن 

أجA ا�?�اض؟  
 o ـ" ا8ـ*لW *>ـ"رة أجـ<2. �ـK gIـ? 

ً
   إن ا.ـتض~ية تـنفتX  تـAر)ـجي*

 ̧ Sة بــ*.ــتyة 5ــن ا.ــقnينMنــق�ة 5ــ Aق�ة ?ــنIا.ــ t5ــ* تتغAــن? dIفــي
 o 2نــظ ،¸Sا.ــت Aــ*. وبــ{ن<* يــ"جــVً"نــف&] أ�» وضــ AــTشYا Xبyو)ــ
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Vـ*.ـة تـ;قـب �Wـث، و.ـHن بـAM ذ.ـ} تـأU .ـق�ة أخـ;ى Kـ*رت فـيT* ا.ـIق�ة 
ا.ـ&*بـقة أ�» جـ<*�. إن Wـذا، �ـ<* تـأ5ـIن* 5ـ;ات ?ـAيـAة، Wـ" ÄM5 قـyيAة 
 o ـيWة، وnاإليـ<*نـي *Tنـض"ج خ�ت o ،�.ش*?ـ;ة أدا نيجـ;ي اIـ. ،è*51شـب

ا.&ـبzM 5ـن ?ـ<;Wـ*، ?ـI<تنn* وأظTـ;ت .ـن* �ـيف أن +ـ; ا.ـq*ئـن بـذاتـ] 
(هللا) يـن�"ي ?ـW gIـذا  ا.ـت~"ل YـفT"م ا.ـتض~ية و5ـ"قـفن* �ـ*WـT*. إذ أن 
+ـ; ا.ـq*ئـن بـذات (هللا) ا.ـذي يـت~قق o إ?ـ�*ء Wـذه ا.ـقي<ة .ـIتض~ية، 
أ�» 5ـن أي 5ـ"قـف أو وضـa آخـ;، Wـ" تـأ�ـيA ?ـgI إ¡ـ*بـيnة Eـ2 5ـ* Wـ"  أ5ـ*م 
اإلنـ&*ن. فـأفـض2 تMبt ?ـن Wـذا نـشM; بـ] يـ".ـA فـينn* ?ـن5Aـ* نـق;أ اYـز5ـ"ر 

ا.ث*5ن: 
    

 o {َـ
َ
.Sجـ ِّºـ2ِّ األرِض. ُتغEُ o {َ>َـ+

َ
Aُنـ*،5ـ* أ?ـظdَ ا ـT* ا.ـّ;بُّ َ+ـيِّ    «أيُّ

 o وجـــِ] خـــy"5ِـــَ} 
َ
ْزت ـــMَزَّ

َ
ـــaِ. ت ضَّ <*واِت. أفـــ"اُه األfـــف*ِل وا.ـــ;ُّ ا.ـــ&َّ

<*واِت Kُــْنaَ أKــ*ِبــMَِ} وا.ــق<َ;   ا.ــAMََو وا.ــُ<نَتِقdَ. أرى ا.ــ&َّ
َ
وأخــ;+ــت

 �V بــُن آدَم
َ
ْنــَتT*، فــأقــ"ُل: 5ــ* اإلنــ&*ُن �V تــذُ�ــَ;ُه؟ ا ج"َم ا.� �ــ"َّ وا.ــنُّ

Iَتُ]. 
َّ
IـEَ ا5ـِة;Hوا.ـ Aِوِبـ*.َ<جـ ،SًيIِة قـHِئـSـYَتُ] َ?ـِن اyْ

َّ
 َنـق
َ
ـفَتِقAَُه؟. و.ـ" ُ�ـنت

َ
ت

 ;َ
َ
 قـ5َAَـيِ]:ا.ـغَنdَ وا.ـبق

َ
 Eُـ2َ ¸ٍء ½ـت

َ
ت
ْ
IMيـَ}، وجـAَأ?ـ<*ِل يـ gIْ�َتُ] ?ـ

َّ
Iـ+َ

 o tُـ2َ 5ـ* ي&ـEُِء وَ+ـَ<َ} ا.ب~ـِ; و*> جـ<يMً*، وَبـT*ئـdَ ا.َ�ِّ أيـًض*، وtَf ا.ـ&َّ
52ُ+ُب2ِ اYي*ِه.  

     
    فـ*إلنـ&*ن Wـ" � ¸ء إذا أدرك ?ـSقـت] بـ*.ـq*ئـن بـذاتـ] (هللا). إنـ] � ¸ء ، 
 dق 5ــن أجــ2 ¸ء ?ــظي"Iرك أنــ] 5خــAو)ــ ;Mق]، و)ــشIأن هللا خــ dرغــ
(«.ــقE AــIIت] بــ*YجــA وا.ــH;ا5ــة: .ــقA أ?ــ�يتn] ا.&ــ�Iة ?ــgI ?ــ<2 
يAـي}ـ»). وا.Aـ.يـ2 وا.5SMة ?Iـg أن اإلن&ـ*ن قAـ ا5تأل ب<جAـ وش;ـف � 
 [nة ا.ـنظ; ا.ـ"جـ"ديـة، بـ2 ألنـ}، يـ* رب، «أ?ـ�يتT5ـن وجـ *>Tي&ـت~ق
ا.&ـ�Iة ?ـgI ?ـ<2 يـAيـ}» و?ـE gIـ2 اYخـI"قـ*ت: فـ*.ـdIM بـ2q 5&ـت")ـ*تـ] 
وا.&ـ�Iة يـMت<Aان ?ـW gIـذا: «أيـT* ا.ـ;ب، إ.ـTن*، 5ـ* أ?ـظd ا+ـ<} E oـ2 

األرض». 
   فS ي<ـHننn* ا.Mـ{ش بAـون اإل¡*بيـnة وا�بAـاع  ا.ذـي � يATـأ وا.ذـي � 
يــ<Hن تــ;و)ــض]  و� اخ�ا.ــ]، وا.ــذي o أي 8ــظة و?ــنA 5ــ"اجــTة أي 
 o ;ا8ــ*ضــ Xــي&Yــقيقة اV o ([5ــ*Tإ.ــ) ب"عlو)ــ [IــKأ Aبــة ¡ــ"MــK
�ن{&ــت]. و5ــن ا.ــ;Vــ<ة ا.� � تــنضب ا.� Wــي اY&ــيX، رجــ*ء اY&ــtة 
ا.Àشـ;)ـة، نـ�Iب 5ـن هللا 5ـMً* أن نـMي ونـAرك Eـ2 يـ"م ا.ـM;فـ*ن وا�5ـتنn*ن 
ا.ـذي نـAيـن بـ] .I<&ـيX و.ـHIن{&ة، أ5ـن*، و.ـHن فـ"ق Eـ2 ¸ء ا�+ـ'&Sم 
ا.ـq*5ـ2 .ـMن*يـة هللا. وذ.ـ} ا�+ـ'&Sم ا.ـq*5ـ2 ¡ـIMن* نـق"ل K oـSة 5ـ* 

	   أدا نيجري، شبابي. قصائد.، بور، ميالنو ٢٠١٠، ص ٧٨. 	51

	   مز ٨: ٢-٩. 	52
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 ºHِ&5َ 2ُMََك يـ* ربُّ �ـAَـVـَ} و قـب2 ا.ـن"م: «o +ـSِم أ+ـَتIقي وأنـ*ُم، ألنَّ
53آ5ِــــــًنـ*» «In pace in idipsum dormiam et requiescam».  فــــــTـ" 

ا+ـ'&Sم Eـ*5ـ2 فـي] بـ*?ـتبn*ره ا.&ـ; و بـ*?ـتبn*ره هللا وo اY&ـيX بـ*?ـتبn*ره 
 �V مSأ ب&ــAــWهللا. إنــ] آخــ; َنــَف¾ 5ــ~ت<2 .ــإلنــ&*ن: فــفي] أ oهللا و
أنـ*م، وا+ـ'&dI .ـIنM*س. فـفي ا.ـن"م ¡ـA اإلنـ&*ن، بـ�;)ـقة 5ـف*رقـة،  
Kـ"رة وجـ"ده وا.ـ"?ـي بـ] YجـA اY&ـيX ا.Àشـ;ي o ا.ـت*ر)ـخ. �V نـM{ش 
o أفــM*.ــن* ا�+ــ'&Sم  .I&ــ;  و.I<&ــيX، أي .I&ــ; ا.ــذي ظTــ; o ذ.ــ} 
ا�نـ&*ن، وبـ*.ـت*%، نـ&<a بـذWـ"ل EـI<ة «نـdM» ا.� نـ�ق بـT* ا.ـقAيـ¾ 
54بـ�;س («نـdM، أVـب}»)  5ـن أ?ـ<*ق قـIب]. وWـذا اYـ"قـف Wـ" ا8ـAث 

 Xـي&Yا AجـY ـبWـي¬ تـ"ثـيق] أيـن<* ذ&Yا gIا.ـذي ¡ـب ?ـ aا.ـ;ائـ AيـAـÂا
ا.Àشـ;ي o ا.ـت*ر)ـخ: فـIq<* شـ*WـAنـ* Wـذا ا.تغيE ، tـI<* زاد 5جـA اY&ـيX و 
 و5ـ;غـ"ًبـ* و5ـ~ب"ًبـ* بـ"?ـي 

ً
يـH"ن 5جـA اY&ـيo X ا.ـت*ر)ـخ +ـيH"ن 5ـWAـش*

 tyن أن يH>يـ Xـي&Yا Aقـ*ء أن 5جـAـKاأل AـVـ2 ¸ء. �ـ<* أخ�( أE فـ"ق
 شغف وو.a ا.ش*ب أو ا.;ج2 ا.ب*.غ. 

ً
Vق*

	   مز ٤: ٩. 	53

54 يو ٢١: ١٧.
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                     ا�جت<*ع ا.M*م 

 o 5ـة*Mـشف ?ـ<2 ا�جـت<*?ـ*ت ا.ـ� Aـتيف*نـ" أ.ـب;تـ" (دون پـ{ن"): .ـق+     
 tـ*ن .ـ] تـأثE zر+ـAـي أن 5ـ~ت"ى ا.ـWغ*يـة: وIة .ـ>Tـقيقة 5ـV ا.ـفن*دق ?ـن
فــ"ري و?ــ<يق V oــي*ة Eــ2 واVــA 5ــن*. وEــ*نــت األ+ــئIة ا.ــAMيــAة ا.� 
 {Iِذ�ــ; نــ"?ــية تــ 

ً
وKــIت ?ــ5Sــة ود.ــي2 ?ــgI ذ.ــ}، و.Hنº أود أيــض*

األ+ـئIة ا.� تشـt ½ـAيـAًا إ ا.ـنق*ط ا.ـ;ئ{&ـية .ـAIروس. وقـA اخ�ن* 
أربMة أ+ئIة 5نI? *TV;�. *Tي}. 

 .dاألب .")- ج"+*(:  ?ظي    

    جـ*ن Eـ*ر.ـ" تشـÙانـ*: يـبAnو أن 5ـ* نـفT<] 5ـن األشـي*ء ا.� أخ�تنn* بـT* أنـت، 
أيـT* األب جـ"+ـ*(، أنـ] .ـd يـW AMـن*ك ا.ـ"قـت Yجـ;د «ا.ـف2M» أو �نـت<*ء 

شIqي: 5*ذا تºM ب*K;ارك ?gI ا.تغيt �تغيM>I. t;فة؟ 

     األب .ـ")- جـ"+ـ*(: يـ<Hن فـdT ذ.ـ} إذا فـH;نـ* V oـقيقة أن ا.تغيW tـ"  
 o ¼ا.ــشخ Ay؛ أقــ{yــة بشخ" و بــشخK*ا.ــذات» ا�ــ» tتغي
5جـ<2 ?ـSقـ*تـ] وقـAرتـ] ?ـgI إقـ*5ـة ?ـSقـة 5ـE aـ2 ¸ء  و5ـa ا.ـ&<*ء 
واألرض واYـ"ا+ـd اÂـيAة وا.&ـيئnة و5ـa األKـAقـ*ء واأل?ـAاء و?ـن5Aـ* 
نــM{ش o تــ"افــق أو ?ــن5Aــ* نــغضب 5ــa زوجــ*تــنn*. ا.تغيW tــ" .ــذات 
  t5ـ&ؤو.ـة دائـً<*. واآلن، ذ.ـ} ا.تغي *TنH5ـ&ؤو.ـة: بـ�;)ـقة 5ـتف*وتـة، .ـ
بـ*.ت~ـAيـA  يـبAnأ o اYـM;فـة ألنـ] Åـ¼ «ا.ـذات» . فـفي ا.ـ"اقـa، تـن�Iق 
 �V ف;yا.ـت gIـث اآلخـ;)ـن ?ـVف و;yتIة .ـnنـيSـق? aا.ـذات 5ـن دوافـ
.ـ" Eـ*نـت تـI} ا.ـAوافـa واYـب*دئ ا.ـMقSنـيnة ضـ<نيnة o ا.ـغ*.ـب أ�» 5ـ<* 
Wـي Kـ;bـة ووا?ـية 5ـن ا.ـن*Vـية ا.ـنقAيـة. .ـذ.ـ} قـ*ل يـ&"ع 5شـtًا إ 
 َ� dْTُـ نَّ

َ
ـdْTُ ، أل

َ
َبـَتn*ُه ، اْغـِفْ; .

َ
أو.ـئ} ا.ـذيـن Eـ*نـ"ا يـقتI"نـ] و)ـIyب"نـ]، «َيـ* أ

ا َيْفIُMَ"َن».   
َ
ُ<"َن 5َ*ذ

َ
IMْ55َي

	   لو ٢٣: ٣٤. 	55
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   يـ<Hننn* أيـًض* أن نـفdT ا.تغيt بـ*?ـتبn*ره ظـ;ف 5ـن ظـ;وف ا8ـي*ة؛ 
 *nـي*تـنVو *nذواتـن  tر تغي"y5ـن ذ.ـ}، ^ـن نـ<ي2 إ تـ ¾HMا.ـ gIبـ2 ?ـ
 
ً
�تغيo  t ا.ـظ;وف ا.� نـM{ش فـيK .*Tـ~يX أن ا.تغيt  يـتض<ن دائـ<*
تغيo  t ا.ــظ;وف، .ــHن ا.تغيt ا8ــقيقي يــH<ن o ا.�ا5ــن* بــT* وo نــ"ع 
5ـ"قـفن* �ـ*WـT*. وبـ*.ـت*%، بـ<* أنـõ *Tـ¼ ا.ـذات، فـS يـ<Hن .ـIذات ا.ـبAء 
إ�  بـ*�+ـتنn*د إ 5ـM;فـة. و)&ـتنAn تغيt ا.ـذات ?ـgI 5ـM;فـة 5ـختIفة 
 *nثــنAــث*ل، ½ــY2 اnــبي+ gIMفــ .*Tا�.ــ<*م بــ o أAnا.ــذات وتــب *Tفــي íتــ;ت
Kــب*ح أ5ــ¾ ?ــن اYــظ*Wــ;. فــ*.تغيt  يºM أو يــ<Hن أن يf ºMــ;)ــقة 
 ºن .ـإلنـ&*ن تبH>ـ;، يـW*ـظYـ;. فـأ5ـ*م اW*ـظYا *nفـين *Tفة تـؤثـ; بـI5ـخت
+ــI"�ــي*ت 5ــختIفة؛ وقــA يــفo ;H أن: «Wــذا ا.Ãء 5ــ"جــ"د فــي<* Wــ" 
ظـ*Wـ;» - إنـ] ا�ـ�أ األ+ـ*Ø ا.ـذي يـقa فـي] ا.Àشـ; - أو قـA يـق"ل أن: 
 o tن ا.تغي"Hـن* يـWـ;». وW*ـظYا o ـة .ـ{¾ 5ـ"جـ"دf*&Àء بـÃ.ـذا اW»
5ـفT"م ا.Ãء ?ـgI اYـ~}، و?ـgI وجـ] ا.ت~ـAيـf o Aـ;)ـقة تـy"ر Wـذا 

ا.Ãء. 
 zMنـ" قـب2 أربSاء 5ـن 5ـيA>Mا.ـ AـVذا قـ*ل يـ&"ع (�ـ<* قـ*ل أHـWو   
 ، dْTُـ
َ
َبـَتn*ُه ، اْغـِفْ; .

َ
?ـ*5ًـ* o اTMYـA ا�H(tIEي)، تـI} ا.ـMب*رة .ـآلب - «َيـ* أ

ا َيـْفIُMَ"َن» - فـفي ا.ـT*5ـش ا.قTÂ tyـdTI ا.ـذي 
َ
ُ<"َن 5َـ*ذ

َ
IMَْيـ �َ dْTُـ نَّ

َ
أل

بـنn*ه دفـ*?ـdT وا.ـAفـ*ع ?ـن ضـMف Wـؤ�ء ا.Àشـ; و?ـن 5~ـAوديـة Wـؤ�ء 
ا.Àشـ; ا.ـذيـن قـتI"ه. إذ Eـ*نـت Wـذه Wـي اYـن*+ـبة ا.� ب&ـببT* جـ2M هللا 

اآلب 5ن فIMتdT  بAاية +; ا.Hن{&ة. 
   فـبAون اYـM;فـة � تـ"جـA خ�ة، و)ـغيب اY&ـت"ى اإلنـ&*( .ـMI{ش 
(ألن ا��ة Wــي بــشK 2qــ~يX ونــÉ*T اY&ــت"ى اإلنــ&*( .ــMI{ش)، 
وبـ*.ـت*% � يـ"جـA تغيt إنـ&*(. إذ يـ<Hن تTـيئnة ا.ـظ;وف .Iتغيt 5ـن أجـ2 
اÂ<يa، و)<ـHن أن ي&تـخAم هللا اÂ<يa، و.Hـن o ا.ذـات اY&ؤو.ةـ � 
يــ<Hن ﮻ إ� ا+ــتخAام خ�ة جــAيــAة، Eــأداة .Iتغيt: خ�ة. .ــذ.ــ}، فــإن 
اYـنTج ا.ـت;بـ"ي ا.ـq*5ـ2 8ـ;�ـتنn*، وا.ـذي bـ*ول بـقAر اإل5ـq*ن 5ـ~*Eـ*ة 5ـ* 
ا+ـتخ5Aـ] يـ&"ع .ـتأ+ـ{¾ ا.ـHن{&ة ، Wـ" إدخـ*.ـن* o خ�ة. فـإذا .ـd نـAخـ2 

o خ�ة، يyبX ا.تغيt ا8قيقي أ5; غH>5 tن. 

 اإلKـ;ار ?ـW gIـذا اÂـ*نـب 5ـن بـAايـة 
ً
 وWـ*5ـ*

ً
 شـيق*

ً
     دون پـ{ن": يـبAnو % أ5ـ;ا

ا.تغيo t اYــM;فــة. و?ــgI وجــ] ا�ــy"ص، Wــن*ك +ــؤال يــتH;ر �ثtًا. 
فــقA قــIت o 5ــق�a 5ــن األ5ــ¾، أن أVــA أ�» ا.ــنتn** إثــ*رة .ــإل?ــج*ب 
 ºيAا8ـ¾ ا.ـ zب ·Iـ" ا�ـW ةnيـثAة ا8ـnنـيSقMة وا.ـnيـثAية ا8ـIقMIـ.

واإلي<*ن. 2W ي<Hن} A?*&5تنn* ب*.تM<ق o تف*KيW  2ذا اÂ*نب؟ 
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 dا.ـ"?ـي بـذاتـ] وإذا .ـ gIـث اإلنـ&*ن ?ـ^  dاألب .ـ")- جـ"+ـ*(: إذا .ـ     
 dا.ـ"?ـي بـذاتـ] وإذا .ـ gIي�/ ?ـ dرة و.ـ*nـتث+Sض .ـ;Mيـت dو.ـ *>ًIMن 5ـتHيـ
يـHن ذاتـ]، فـT" ي&ـ'&dI .ـ<* تـ<Iي] ?ـIي] ا.ـغ;ائـز، و.ـ;دود األفـM*ل ا.� 
يـ&"د فـيT* اÂـ*نـب ا8ـي"ا( بـ*?ـتبn*ره 5&ـت"ى ا.ـف2M. وتـ<ي2 ا.ـMقSنـيnة 
إ تـy"ر ا.ـMق2 �ـ<q*ن ا8ـقيقة: فـ*8ـقيقة Wـي 5ـ* ي�Mف بـ] ا.ـMق2 
(Vـــيث يـــH"ن ا�?�اف أ�» بHثt 5ـــ* قـــIن*ه 5ـــن قـــب2، وا.ـــذي .ـــ{¾ 
بـ*.ـض;ورة VـHً<*)، وبـ*.ـت*% فـT" يlتTـي بـ*?ـSء 5ـ* يـشM; بـ] إ 5ـث*.ـية. 
ودائـً<* 5ـ* يlتTـي بـنn* األ5ـ; إ إضـف*ء ا.ـ�*بـa اYـث*% ?ـgI 5ـ* نـشM; بـ] أو، 
 dذا يـتHـWـ&]. و ِ

ُ
أ�» 5ـن ذ.ـ}، ½ـAيـW Aـ")ـة ا8ـقيقة بـ<* نـشM; بـ] و^

½ــAيــW Aــ")ــة ا8ــ¾ ا.ــAيo º 5جــ;د شــM"ر: فــT" شــM"ر  غــ*5ــض أو 
، و.ـ{¾ .ـ] أ+ـب*ب 5ـMينnة، أي أنـ] .ـ{¾ 

ً
5~ـAد، .ـHن] شـM"ر  و.ـ{¾ فـH;ا

Vـقيقة يـ<Hن ا.ـ"Kـ"ل إ.ـيT* 5ـث2 اYـM;فـة، بـ*.تخـIي ?ـن ا�ـ�"ات األو 
األ�» غ;)ز)ة وآ.ية. 

   .ـHن ا8ـ¾ ا.ـAيº .ـ{¾ شـM"ًرا و.ـ{¾ 5جـ<"?ـة 5ـن اYـش*?ـ;. إذ 
يـتIMق األ5ـ; بـ*.ـMق2. فـ*8ـ¾ ا.ـAيW ºـ" أKـo Sً بـAايـ*ت Vـي*ة ا.ـMق2، 
 o º>ايــة: إنــ] ضAا.ــب o [&أي ا8ــي*ة ا.ــ"ا?ــية .ــإلنــ&*ن، و)ــ�;ح نــف
 ;Hوا.ـف 

ً
تـ<*ثـI] 5ـf aـبيMة اإلنـ&*ن ذاتـT*. فـ*8ـ¾ ا.ـAيº .ـ{¾ شـM"را

 غ;)بn*ً ?ن]. 
ً
*f*نش ¾}.

   فـ*إليـ<*ن اآلن Wـ" ا?�اف Ñـض"ر. ونـق"ل اآلن بـ�;)ـقة 5ـMت*دة: أن 
اإليــ<*ن Wــ" ا�?�اف Ñــض"ر، Ñــض"ر ا+ــتàنÉ*n. اإليــ<*ن Wــ" ا�?�اف 
Ñـض"ر (هللا). وWـذا .ـ{¾ شـM"ر. �V .ـ" Eـ*ن يـن�"ي ?ـgI ا.Hثt 5ـن 
اYـش*?ـ;، فـS يـ<Hن تـM;)ـف] ?ـgI أنـ] شـM"ر. فـ*8ـض"ر يـتIMق بـ*.ـMي"ن، 
 ،AـTشYو+ـ· ا o ـيW ;ي"ن ا.� تـنظMه: فـ*.ـtـفي ا.ـذي يثf*Mا.ـ tوا.ـتأث
وا.ـقIب بـ<* يـشM; بـ]؛ .ـHن تـقييً<* .Tـذا ا8ـض"ر، و أWـd تـقييd .ـبقية 
ا8ـي*ة و.IتMبt ا.ـq*5ـ2 ?ـن ا8ـي*ة، فـإن تـM;)ـف ا�?�اف بـ"جـ"د Vـض"ر 
 
ً
يlتí إ تـI} اYـ;VـIة األKـIية 5ـن ا.ـ"?ـي ا�نـ&*( ا.ـذي يـقف 5شـAوWـ*
أ5ـ*م 5ـنظ; ا.ـ�بيMة، ف~� ا.ـ�ف2 يـق"ل: «5ـ* أجـ<2 ذ.ـ}!». فـMن5Aـ* 
يـق"ل «5ـ* أجـ<2 ذ.ـ}»، Wـ" � ي�M ?ـن fـ;)ـقت] o اإلVـ&*س ، بـ2 ?ـن 
fـ;)ـقت] o ا.ـ;ؤ)ـة، ا.� Wـي رؤ)ـة ?ـقSنـيnة، فTـي بـAايـة Vـي*ة وبـAايـة 

 .)SقM.ا ;Hة 5ن ا.فt&5

    جــ*ن Eــ*ر.ــ" تشــÙانــ*: إن األ+ــئIة ا.� وKــIت تــM;ضــت قــIيSً إ Eــ2 
ا.ـنق*ط، �ـ<* قـ*ل دون پـ{ن" o ا.ـبAايـة. .ـHن األ+ـئIة األ�» شـي"ً?ـ* Eـ*نـت 
 gIذا أنـ]، ?ـHـW ـ;تTة ا.ـتض~ية، وا.� أظIqقة بـ<شIMـتYا {Iتـ Aبـ*.ـتأ�ـي
ا.ـ;غـd 5ـ<* نـق"ل، .ـAيـنn* بـ*.ـف2M 5ـشIqة أخـSقـية. وقـA اخ�ن* Kـيغة 
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يـق;أWـ* .ـن* دون بـ{ن" اآلن وا.� تـبAnو .ـن* أنـT* األفـض2 .ت~ـAيـA وتـM;)ـف 

W*5ية اYشIqة.  

     دون پــ{ن": إن آخــ; نــق�ة 5ــن درس Kــب*ح ا.&ــبت ذ�ــ;تــنn*  بــ*�نــت<*ء 
.I~ـ;�ـة. 5ـ*ذا يºM ا�نـت<*ء إ ا8ـي*ة ا.ـي"5ـية؟ إنـ] يظTـ; �ـخ"ف 5ـن 
?ـAم ا.ـ"فـ*ء بـ*.ـ"?ـ"د. �ـيف يـ<Hن} 5ـ&*?ـAتـنo *n ا.ـتغIب ?ـIي Wـذا 

ا�"ف؟ وبTذا اÄMY، 5*ذا يºM أن ا.تض~ية ش;ط .Tذا ا.تغIب؟ 

     األب .ــ")- جــ"+ــ*(: Wــذه Wــي ا.ــIq<ة األ�» إثــ*رة .ــWSــت<*م واأل�» 
 *Tإنــ :*n8ــ;�ــتن *nــف*تــن(;Mأو تــ *nــزاجــية أو انــ�ب*?ــ*تــنYا *nا 8ــ*.ــتنAًيــAــ½
ا.ـتض~ية ا.� نـق5AـT* 5ـن خـSل وضـV aـي*تـنo *n واقـK aـ~بة - ا.ـM*ئـIة 
بـ*.ـ�بيMة أو رفـقة أنـ*س آخـ;)ـن -. ألن األ+ـ;ة ورفـقة اآلخـ;)ـن يشـtا إ 
¸ء آخـ; �شـ;ط 5ـن شـ;وط ا8ـي*ة. .Tـذا قـIن* أنـ] «.ـ{¾ Wـن*ك تـض~ية 

أ?ظd 5ن بذل ا�ن&*ن Vي*ت] 5ن أج2 ?<2 آخ;». 
   «إن بـذل ا�نـ&*ن Vـي*تـ] 5ـن أجـ2 ?ـ<2 آخـ;» Wـ" تـض~ية ?ـظي<ة: 
بــW 2ــ" أ?ــظd تــض~ية. و.ــHن Wــن*ك ¸ء آخــ; يــ<Hن قــ".ــ] أ5ــ*م Wــذه 
ا.ـMب*رة: إذا Eـ*نـت o جـ"Wـ;Wـ* Wـي بـذل ا�نـ&*ن Vـي*تـ] 5ـن أجـ2 ?ـ<2 آخـ;  
(?ـ<2 هللا)، فـإن ا.ـتض~ية Wـي فـ2M 5ـ~بة. ألن Wـذه Wـي اYـ~بة: فـبذل 
ا8ـي*ة 5ـن أجـ2 ?ـ<2 آخـ; Wـ" اYـ~بة.  فـ*.ـتض~ية Wـي فـ2M 5ـ~ّبة بـقAر 
T* +ـ"اء بـ*?�افـT* بـ*.ـq*ئـن األ+Ó (هللا)، 

ّ
IـE ة ا8ـي*ةnإ¡ـ*بـي gIـ* ?ـWAتـأ�ـي

 �Vن بـأ+ـ;ه. و"HIـ* .ـ+ً*qMره انـ*nـي*تـ] بـ*?ـتبÑ أو بـت~قيق ا?�اف ا�نـ&*ن
 2Mفـ {ب ذ.ـIيـت� [IـE ن"Hا.ـ gIس ?ـ*qMـ*نـE [ـي*تـV ش ا�نـ&*ن}Mيـ
 [IـE ن"Hا.ـ gIس ?ـ*qMـ*نـE ـي*ة ا�نـ&*نVو *TIـE ر ا8ـي*ة"y5ـ~بة: وتـ
ـ;+ــTI* ا.ــH"ن إ و?ــي  و�ــنق�ة 5ــ;جــMية Âــ<يa ا.ــُ<AْخــSت ا.� ـي

اإلن&*ن W" فV 2Mب  وتأ�يA آلخ; (﮻). 
   و)ـ;5ـز اYـq*ن وا.ـز5ـ*ن إ 5ـ<*ثـIة Wـذه ا�ـ*Kـية .ـI"جـ"د: فـ*Yـq*ن 
;5ـزان Âـ<يa ا.ـMy"بـ*ت �ـتأ�ـيA إ¡ـ*è .ـI"جـ"د. فI{&ـت  وا.ـز5ـ*ن ـي
ا.ـتض~ية Wـي ا.ـMy"بـة، .ـHنT* نـق�ة ا.ـبAايـة .ـIتM*5ـ2 5ـa جـ<يa أ?ـ<*.ـن*، 
وo ا.ـSMقـ*ت 5ـa األشـي*ء و5ـa ا.ـن*س. وأKـ; ?ـgI أن ا.ـتض~ية .{&ـت 
 *Tبـ*ت، أي أنـ"Myـ2 ا.ـE ةTـ"اجـY قSـي نـق�ة انـ�W 2بـة، بـ"Myـي ا.ـW
تــأ�ــيA إ¡ــ*è .ــqI*ئــن بــذاتــ] (هللا). و.ــتقAيــd تــض~ية ¡ــب أن نــ;ى 
ون&ــ'ش;ف وجــ"د إ¡ــ*بــيnة. إذ � يــ<Hن تــy"ر ا.ــتض~ية 5ــن أجــ2 
ا.ـتض~ية بـ*?ـتبn*رWـ* انـq*ر  وتـش")ـ]. وإذا شـM;نـ* جـ<يMً* بTـذا بـ*?ـتبn*ره Wـ" 

 … z?ن* وا&. *nي*ن، ف*ننVب األIأغ  o Aا.&*ئ

    ج*ن E*ر." تشÙان*: وب*.ت*% � نق"م ب*.تض~ية! 
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ً
    األب .ــ")- جــ"+ــ*(: و.ــHن 5ــن � يض¬ o ?ــSقــة فــT" .ــ{¾ fــ;فــ*

 !AMب *Tققb d. �.قة  اSM.ذه اW o Sً?*ف
   .ـ<*ذا ا�نـت<*ء إ Vـ;�ـة ُي&Tـ2 تـ�"ر و?ـينn* وإيـق*ظ ض<tن* Ñـيث 
� نــنظ; إ ا.ــتض~ية ?ــgI أنــT* ظــ*Wــ;ة Vــي*تــيnة +ــIبيnة؟ فــ*�نــت<*ء إ 
Vــ;�ــة، أو إ واقــa اجــت<*?ــي بــ*.ــقAر ا.ــذي يــؤثــ; فــي] ?ــgI ا8ــي*ة و 
 dيIMة وا.ـتnبي�I. نH>ـY2 5ـن اMة و)ـجnـ*ذ ا.ـق;ارات ا8ـي*تـيõا «dـيز?ـ»
(تــن<ية و?ــي اإلنــ&*ن) أن تــفdT ذ.ــ} ا.ــ"اقــa، و5ــن خــSل VَــِثT* أو 
ا+ـتفزازWـ* تTـAف إ اإل¡ـ*بـيnة: إ¡ـ*بـيnة ا.ـq*ئـن بـذاتـ] (هللا). فـ*تـبn*ع 
  
ً
ا.ـq*رـ)ز5ـ* (5ـ"Wـبة ا.ـ;وح ا.ـقAس) ¡ـ2M ا.ـتM;ف ?ـW gIـذه اإل¡ـ*بـيnة أ5ـ;ا
أ�» ?ـ<Iية. 5ـن ا.ـ"اضـX أن اYـ"Wـبة (ا.ـq*رـ)ز5ـ*) ا.� تـن�Iق، EـأKـ2، 5ـن 
 و½ـققت 5ـن خـSل ا.ـIق*ء 

ً
*Mـ*رت واقـK �.ـت~قق، واYا ºيAا8ـ¾ ا.ـ

 �V 2 ¸ءqة .ـnـذه اإل¡ـ*بـيTن ا�?�اف بH>ـY2 5ـن اMـ� ،Xـي&Yا a5ـ
إ¡ـ*بـيnة اYـ"ت. و�V اYـ"ت: فـ*�5ـq*نـيnة ا.ـ"VـيAة وا�Vـت<*ل ا.ـ"VـيA بـأن 
اYـ"ت Wـ" اإل¡ـ*بـيnة ا.ـقy"ى .ـألشـي*ء ا.� تـأU 5ـن ا.ـq*ئـن بـذاتـ] (هللا) 
بــ*?ــتبn*ره +ــ;. و)ــق"ل ذ.ــ} ا.ــقAيــ¾ بــ".ــ¾ بــتIق*ئــيnة o ا.ــAMيــA 5ــن 
Kـف~*ت ر+ـ*ئـI] �ـ<* ُيـق*ل تـI>Hة .ـI~*�ت  وا.ـقض*يـ* وا.ـMy"بـ*ت 
بِّ َنـMِ{ُش  َّ;IIِـ

َ
َن* ف
ْ
ْن ِ?ـش ýإ *nـَن نَّ

َ
واYـظ*.ـd ا.� ?ـ*û 5ـنT* بـ<* o ذ.ـ} اYـ"ت: «أل

ُن».    ْ
َ
بِّ ^ َّ;IIِ

َ
ْن 5ُْتَنn* ف ýَن* َوإ

ْ
ْن ِ?ش ýإ

َ
بِّ َنُ<"ُت. ف َّ;IIِ

َ
ْن 5ُْتَنn* ف ý56َوإ

   و?ـgI أيـة Vـ*ل، فـإن ا.ـM*5ـ2 اYـ"ضـ"?ـي ا.ـذي يـضM] ا.&ـ; (هللا) 
o ديـنn*5ـيHي*ت األشـي*ء وا.ـ�;)ـقة ا.� يـنق2 بـT* ا.&ـ; ديـنn*5ـيHي*ت Eـ2 
األشـي*ء Wـ" ا.ـتض~ية بـ*.ت~ـAيـA. إذ تـض<ن ا.ـتض~ية اYـM*شـة إ¡ـ*بـيnة 

ا8ي*ة وا.Hين"نة وا."ج"د، �<* W" واضI. X"?ي ا�ن&*( نف&]. 
ـAُْخـIُ"ا 

َ
ْن ت
َ
Iـ
َ
ْوَ�ِد ف

َ
tُyِوا 5ِـْث2َ األ

َ
ـْ;ِجـMُ"ا َوت

َ
ـdْ ت
َ
ْن . ýإ :dْHُـ

َ
ـ"ُل .
ُ
ق
َ
ـقَّ أ َ8ْ

َ
   «ا

َ<*َواِت»: و.ـن تـM;فـ"ن أبـAًا و.ـن تـ<تHI"ن أي ¸ء أبـAًا.   ا.ـ&َّ
َ
Hُ"ت

َ
I5َ57ـ

فـإتـبn*ع اYـ"Wـبة ¡ـW 2Mـذه ا.ـA?ـ"ة .ـإلÇـي2 آنـيnة. ألن ا.ـ�;)ـقة ا.� يـنق2 
بـT* ا.&ـ; (هللا) ا.ـAيـنn*5ـيHي*ت ا.�  o األشـي*ء � يـ<Hن أن تـبAnأ إ� 5ـن 
?يº ا.ـ�ف2. إذ ُتظTـ; ?z ا.ـ�ف2 إ¡ـ*بـيnة 5&ـبقة، .ـd يـتd تـ�")ـ;Wـ* 
بــAM، و.{&ــت وا?ــية بــAM، و.ــHن يــتd ا.تMبt ?ــنT* بــ*?ــتبn*رWــ* إ¡ــ*بــيnة 

 .(tغK ة أو ج;ح>H. 5ة أوA� ا8*ل o *Tج 5ن;Å ن أنH>ة يnإ¡*بي)
 aـنKأ � ºأن ÄM>ـ*?ـة: بf ـيW أن ا.ـتض~ية o ـ" ا.&ـببW ـذاW   
?ـِ�ي % (5ـن ا.&ـ; �ـ<* 5ـن 

ُ
ا.ـ"اقـa و5ـ* Wـ" أنـ* .ـ{¾ 5ـن KـنMي فـ2q 5ـ* أ

أ�) Wـ" شـ;ط .ـ"?ـي أ�� وأ?ـ<ق، 5ـن Eـ2 5ـ* نـق"م بـ]. و.Tـذا ا.&ـبب، 
 dHـبق»  أو «ا8ـ&Yم ا"TـفYـذا «اW أ 5ـنAnـ*?ـة، وتـبf ـيW فـإن ا.ـتض~ية

اY&بق»: «ا8قيقة»، ?<2 آخ;. 

	   رو ١٤: ٨. 	56

	   مت ١٨: ٣. 	57
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 :«In simplicitate cordis mei laetus obtuli universa»   58

( بـf*&Àـة قçI أ?ـ�يت} Eـ2 ¸ء بـف;ح). تE ºMـI<ة «أ?ـ�يت}»، �ـ<* 
نـق"ل o تـM;)ـفن*، أنـ] � تـ"جـA تـض~ية أ?ـظd 5ـن بـذل ا8ـي*ة 5ـن أجـ2 

?<2 آخ;. 
   إن ا�?�اف بـإ¡ـ*بـيnة ا.ـHين"نـة، وEـ2 األشـي*ء، Eـأول د.ـي2 أو بـAايـة 
* «ا.ـ�*?ـة»: 

ً
ا.ـ"?ـي بـ*ألشـي*ء، Wـ" بـ*.ـضب· إدراك 5ـ* +ـي�Iق ?ـIي] �Vـق

 dـذا ا.&ـبب، فـإن ?ـب*رة «إذا .ـT. .ـ*?ـةf *Tرك أنـAنـ zبـ*.غ ty5ـ* نAنMفـ
 gIقـ*در)ـن ?ـ tو?ـي أو غ Sنـ"ا بـ"Hتـ dإذا .ـ» ºMـف*ل» � تfـ*ألE نـ"ا"Hتـ
 aا 5ــ"I5ــ*Mتــت dأي إذا .ــ ،«dقتIِنــ"ا �ــ<* ُخــ"Hتــ dن «إذا .ــHو.ــ ، «dTا.ــف
األشـي*ء و ا8ـي*ة �ـ<* ُخـIِقتd: �ـ<* خـIقdH آخـ;، 5ـن آخـ; (هللا). وWـHذا، 
V �Vـقيقة أن أ5ـ} أ?ـ�ت} ا8ـي*ة وأ.ـW dـذه ا8ـي*ة ا.� ?شـتT*، .ـ{¾ 
o األ+ـ*س غـضًب* ثـ*ر فـي} ضـA أ5ـ}. إن 5ـVSـظة األfـف*ل أ5ـ; 5ـش"ق 
*، ألن Eــ2 5ــق*و5ــتdT .ــأل.ــd � ُتــز)ــ2 و� تن�ع ا.ــتأثــ; األول ا.ــذي 

ً
Vــق

 2qة وبــMي"ن وا+ــMن األشــي*ء بــ"IخــAيــ dTت�ونــ] أ5ــ*م األشــي*ء: إنــÅ
 dTـتf*&ن بـ*.ـض;ورة ?ـن بـ"Iيتخـ � ،dاأل.ـ dTيبy5ـ* يـAفـ*ع، و?ـنAانـ
 يشـتH"ن، .ـHن وWـK dـغ*ر يشـتH"ن 

ً
األKـIية Wـذه. فـإذا Kـ*روا �ـب*را

بAون … 
    دون پ{ن": … بAون أن يشتH"ا. 

، .Hن … 
ً
    األب .")- ج"+*(: �، إنdT يشتH"ن ب*.شH"ى أيض*

    ج*ن E*ر." تشÙان*: … � ييnأ+"ن.  
  .z&ا  ي*ئ"&}. dW  :)*+"األب .")- ج    

    دون پـ{ن": Wـن*ك +ـؤال أخt. نـ"د أن ½ـAثـنn* ?ـن 5جـA اY&ـيX: 5ـ* ا.ـذي 
¡IM] شغف وو.V aي*تنn*؟ 

    األب .ــ")- جــ"+ــ*(: إن ا.ــ�بيMة ا8ــقيقية .ــMIقW 2ــي إدراك �ــي*ن 
األشــي*ء، أو بــ*ألVــ;ى ، ي�M ?ــن نــف&] و)ــت~قق أوً� وقــبE 2ــ2 ¸ء 
�ـ<;اجـMة أو رؤ)ـة وا+ـتيM*ب .ـHي*ن األشـي*ء، واألشـي*ء بـ*?ـتبn*رWـ* �ـي*ن. 
Wـذه Wـي ا8ـجة األو ا.� يـ<تTHI* ا.ـMق2: اإل¡ـ*بـيnة اYـ�Iقة .ـ"جـ"د Eـ2 
 ?ــقSنــيn*ً .ــإلنــ&*ن. 

ً
¸ء Wــي ا.ــتM;)ــف ا.ــ"VــيA ا.ــذي يــ�Mي 5ــن�ق*

 Ó+ـظة األ~I.ـ" اW ا.ـذي Xـي&Yَق إلدراك �ـي*ن األشـي*ء:و اIِق2 ُخـMفـ*.ـ


	   «يا رب، ببساطة قلبي أعطيتك كل شيء بفرح. وقد رأيت شعبك يقدم لك العطايا بفرح عظيم. يا رب، 	58


                      احفظ رغبة قلوبهم هذه» (مرد املزمور لصالة التقدمة في الطقس القديم لعيد قلب يسوع األقدس، 
                      في كتاب القداس للقديس أمبروزيوس. من الفصح إلى املجيء، ميالنو ١٩٤٢، ص ٢٢٥).
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ـبEُ 2َـ2ِّ ¸ٍء وِبـ] ِقـ"اُم Eُـ2ِّ 

َ
.IخـIيقة، «E» ،«omnia in ipso constantـ*َن ق

ء»،   ½ت أي 5ظT; ن�جW dذا «ا.2q ¸ء».  َ̧59

   و�Åن* ا.ــت*ر)ــخ اY&ــي¬ بTــذا o أKــ".ــ] - أ�» 5ــن األfــف*ل 
وا.ـب*.غz: فـب".ـ¾ وبـ�;س وشـخyي*ت ا.ـ;+ـ2 .{&ـت شـخyي*ت 
أfـف*ل؛ .ـقA ?ـ*دوا Eـأfـف*ل ?ـن5Aـ* رأوا يـ&"ع، .ـHن أfـف*ل 5ـن اÂـ*نـب 
األخـo ،áS 5ـ"قـفdT �ـ*ه 5ـ* واجـT"ه - 5ـن Wـذا ا.&ـي*ق تـIM<ن* Wـذه 
ا8ـقيقة، وا.� Wـي تـت")ـج .I&ـ; اY&ـي¬ o وجـ"د اإلنـ&*ن: «وِبـ] ِقـ"اُم 
 *Tخـ2 بـAبـنف¾ ا.ـ�;)ـقة ا.� تـ *nـي*تـنV 2خـAيـ Aء». إنـ] تـأ�ـي َ̧ Eُـ2ِّ 
«�ـيفية» وجـ"د األشـي*ء إ Vـي*تـنn*: إنـT* 5ـ"ضـ"?ـية � يـ<Hن إنـq*رWـ* 

 .ºيA.ق، �<* يق"ل ا8¾ اSنق�ة ان� *Wر*nب*?تب
   «إذا .ـd تـH"نـ"ا Eـ*ألfـف*ل». إذا Eـ*ن بـ".ـ¾ أو بـ�;س أو يـMق"ب أو 
يـ"Vـن*، بـ*?ـتبn*رWـd ا.ـHًُت*ب ا.ـذيـن أ?ـ�"نـ* اYـAونـ*ت األو ?ـن ا8ـAث 
اY&ــي¬، .ــd يــH"نــ"ا قــA ?ــ*شــ"ا Wــذه ا.ــ�ف".ــة ا.ــ;وVــية ا.� �ــAدت 
 5ـن جـAيـA بـIق*ئـdT 5ـa اY&ـيX، فـI" .ـd يـH"نـ"ا 

ْ
و?ـ*دت .ـI~ي*ة ووِ.ـAَت

�ـذ.ـ} .ـ<* أخ�ونـ* بـأي ¸ء جـAيـ�V .A ?ـنA ا.ـب*.غz، تـ�Mي ا.ـث<*ر 
األو ا�*.yــة .SMIقة a5ــ األشيــ*ء ان�ــب*ً?*ــ ?نــ ا�ت&ــ*ق ا.ذــي � 
يــ<Hننn* إنــq*ره، وا.ــذي يــyبX أ�» تــMقيAًا بــAM ذ.ــ}، ب&ــبب تــy"ر 

 .
ً
5&بق دائ<*

   فـ*Y&ـيE ،Xـإنـ&*ن ?ـ*قـ2، تـy"ره ا.&ـ; (هللا) ?ـgI أنـ] ا.I~ـظة 
ا.ـش*5ـIة .ـت*ر)ـخ ا.ـH"ن، o ز5ـ*ن وفـض*ء ا.ـH"ن وE oـ2 تـ*ر)ـخ اإلنـ&*ن. 
فـ*Y&ـيW Xـ" ا.ـ5SMـة ا.� يـت"افـق 5ـTM* ا.&ـ; (هللا) بـ*.ـت<*م وبـ*8ـقيقة. 
 o ر 5&ــبق"yــن* ووقــ"?ــن* أ+ــ;ى .ــتf"ــ" +ــقW Xــي&Yإن رفــض ا

ا+تخAا5ن* .ألشي*ء. 
   إن تــأ�ــيA اY&ــيW Xــ" تــأ�ــيI. Aجــ<*ل اYــ"ضــ"?ــي ا.ــذي ¡ــIMن* 
ــ* أل?ــيlنn*. و.ــ{¾ ?ــبًثn* أن 

ً
5ت~ــ<&z .ــI~ي*ة وEــ2 ¸ء يــyبX شــف*ف

ا.ــف;ح ا.ــظ*Wــ; ?ــgI ا.ــ"جــ] Wــ" ا8ــجة ا.ــ;ئ{&ــية .ــIشT*دة اY&ــي~ية 
.ـMI*.ـE dـI] وأ5ـ*م اÂـ<يa. فـف;Vـة قـIب ا�نـ&*ن Wـي، EـI<* نـضج اYـ;ء 
ب<ـ;ور ا."ـقتـ، ب*ـ.تـ*%، تأـ�يـA ألنفـ&ن* ?Iـg 5*ـ نقـ".]ـ و5*ـ نؤـ5نـ ب]ـ. .Hـن � 
يــ<Hن .ــIف;ح أن يظTــ; إ� 5ــن جــ<*ل 5ــ"ضــ"?ــي، أي 5ــن ¸ء جــ<ي2 
وKـ*.ـX بـش2q 5ـ"ضـ"?ـي. � يـ<Hن أن يـH"ن Wـن*ك فـ;ح بÃء .ـ{¾ 
. إذن يـ<HننW *nـن* ا.ت~ـAث ?ـن ا.ـقن*?ـة وا.ـ;ضـ* 

ً
جـ<يSً  أو .ـ{¾ جـيAا

و.Hن .{¾ ?ن ا.ف;ح. 
 aا.ـ"اقـ o (هللا)  ;ا.&ـ a5ـ *T5ـة ا.� يـ"افـق بـSMـ" ا.ـW Xـي&Yإن ا   
 o ـ" ا.&ـببW ـذاWب. و"Mتـ*ر)ـخ ا.ـش oن بـأ+ـ;ه و"Hا.ـ oا.ـت*ر)ـخ و oو

	   كول ١: ١٧. 	59
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أن ا.ــتأ�ــيA ?ــgI اY&ــيW Xــ" تــأ�ــيI. Aجــ<*ل اYــ"ضــ"?ــي ا.ــذي ¡ــIMن* 
 أل?ــيlنn*. ألنــ] 

ً
5ت~ــ<&z .ــI~ي*ة، وEــ2 ¸ء يــyبX واضــً~* وشــف*فــ*

fـ*.ـ<* أن ا.Ãء أو ا.ـ"اقـa، � يـ2y إ ا.ـشف*فـية أو إ شـف*فـية 5ـMينnة، 
فT" يMت�  ا5تSك بS ا5تSك وتظ2 قي<ت] I5تÀ&ة وغ*5ضة. 

   إن تــأ�ــيA اY&ــيX يــضMن* o ا.ــب"ابــة األو ا.� يــبAnأ 5ــنT* ا.&ــ; 
 Xـي&Y*هللا. فـ [IMًرا .ـ<* يـف*nاخـتب Xبyاألشـي*ء: و)ـ aنy(هللا) �&ـ; يـ
 Xـي&Yا aقـة 5ـSMـ<; األول وا8ـض"ر األول: فـ*.ـYـ" ا.ـب"ابـة األو واW
�ـ2M ا8ـي*ة EـTI* واضـ~ة أل?ـيlنn*. و)ـH<ن ا.ـت~قق ½ـAيـAًا V oـقيقة أنـ] 
 :zV;فـ zI5*و?ـ zثV*بـ Xبyاألشـي*ء، نـ o *

ً
5ـن Eـ2 5ـ* Wـ" 5ـ"جـ"د Vـق

60«+ـأوضـX قـ"ة ا+í 5ـن خـSل فـ;ح وجـ"WـdT».   فخ�ة ا.ـف;ح ا.� 

تـ�MيV *Tـي*تـنW *nـي إ¡ـ*بـيnة 5ـ�Iقة تـM<2 فـينo *n ?ـSقـتنn* 5ـa اآلخـ;)ـن 
5ن ا.Àش;. 


	   «يا شعب صهيون، هوذا الرب يأتي ليخلص األمم: وسيجعل الرب صوت مجده مسموعاً ليفرح  	60


                       قلبكم»  (الصالة التالية لكسر القربان في األحد الرابع من زمن املجيء حسب طقس القداس

                       للقديس أمبروزيوس. من زمن املجيء إلى سبت النور، ميالنو ١٩٤٢، ص ٧٨؛ راجع أيضا 

                       الفولجاتا، أش ٣٠).
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                 «ا.WAشة فق· Wي ا.� تM;ف» 

61   « اYـف*Wـيõ dـIق األKـن*م، أ5ـ* ا.ـWAـشة فـق· Wـي ا.� تـM;ف».  Wـذه 

 o ية ?ـظي<ةyشـخ ،¼yيـ¾ غـ;)ـغ"ر)ـ"س أ+ـقف نـيAقIب*رة .ـMا.ـ
 Xــي&Yفــة ا;M5ــن* ?ــن 5ــ"T5ــف aــي~ية األو، تــت"افــق 5ــ&Yا.ــق;ون ا
وا�?�اف بـ]، اYـ"جـ"د o نـK"yـن* وo .ـغتنn*. إذن �ـيف يـ<Hننn* أن ^ـAد 
.ـ<*ذا نـق"ل «نـI. «dM<&ـيX؟ إن +ـبب قـ"ل «نـÃ. «dMء يـقAم نـف&] 
V oـي*تـنn* 5ـن خـSل ا.ـتغIب ?ـgI جـ<يa اYـف*Wـيd اY&ـبقة Wـ" اÂـ<*ل: 
 *>Tبــ ;Mنــش *nننHــ. ،*>Tــف(;Mتــ gIن قــ*در)ــن ?ــ"Hنــ � Aقــ tجــ<*ل وخ
بـ*?ـتبn*رWـ<* 5ـض<"ن فـH;نـ* �õـ*ذ ا.ـق;ار «األخـ�;» ا.ـذي يـتIMق بـ] Wـذا 

اYض<"ن، أي اإلي<*ن، ألن اإلي<*ن ي".A ب*?تبn*ره ا?�اف ا.Mق2. 
   «اYـف*Wـيõ dـIق األKـن*م، أ5ـ* ا.ـWAـشة فTـي فـق· ا.� تـM;ف». إن 
بـ&*fـة األfـف*ل Wـي Vـقيقة تـ<&Hن* بـ*إليـ<*ن، وتـ<&} إيـ<*نـنn* بـ<* 
تـق".ـ] ا.ـHن{&ة، وبـ<* يـق5Aـ] .ـن* ا.ـتقIيA اY&ـي¬، و5ـ* �õن* بـ] ا.ـHن{&ة 
o ا8ـ;�ـة: فـ*.ـf*&Àـة Wـي 5ـ"قـف ا.ـ�ف2 ا.ـذي يـ<; أ5ـ*م األشـي*ء بـAون 
«.ـــHن» و «إذا» و «5ـــa ذ.ـــ}»، ي<% أ5ـــ*م األشـــي*ء ، يـــT&>I* أو 
يـÂ*MـT* ، ?ـgI ا.ـف"ر. .Tـذا يـق"ل يـ&"ع: "إن .ـd تـH"نـ"ا 5ـث2 األfـف*ل، 
وإذا .ـd تـH"نـ"ا WـHذا ?ـن5Aـ* ت�Hون، فـIن تـAخـI"ا أبـAًا، و.ـن تـفT<"ن أبـAًا، 
62و.ـن تـ&<M"ن أبـAًا». .Tـذا ا.&ـبب ^ـن أيـًض* نـؤ�ـA أن « اYـف*Wـيõ dـIق 

األKن*م، أ5* ا.WAشة فTي فق· ا.� تM;ف». 
   �ــيف يــ<Hننn* ا�?�اف بــأنــنn* 5ــ�*.ــب"ن بــ*.ــت<&} بــ*Y&ــيX 5ــن 
جــ*نــب ا8ــ;�ــة و�ــن{&ة هللا وا.ــHن{&ة ا.ــq*ثــ".ــيHية بــAً� 5ــن ُنــ&خ 
أخــ;ى؟ «ا.ــWAــشة فــق·»: إنــT* ا.ــWAــشة 5ــثV *>IــAث 5ــa يــ"Vــن* 
وأنـAراوس. Wـذه Wـي ا.ـIq<ة ا.� تشـ;ح Eـ2 5ـ* نـق".ـ] ?ـن بـAايـة اإليـ<*ن. 


	   راجع القديس غريغوريوس من نيصص، حياة موسى، ص ٤٤، فقرة ٣٧٧ ب، «العظة الثانية 	61

                      عشرة»، في نشيد األنشاد، ص ٤٤، فقرة ١٠٢٨.
	   راجع مت ١٨: ٣. 	62
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.ـقA ُوِ.ـA اإليـ<*ن ونـ<* و«ا?ـت<o «2 يـ"Vـن* وأنـAراوس (5ـ* 5ـAى أWـ<ية 
Wــذه ا.ــyف~ة األو 5ــن إÇــي2 يــ"Vــن* بــ*.l&ــبة .ــن*!)  �ــ*ه Vــض"ر 
 : .
ً
 وVـض"ًرا 5ـWAـش*

ً
 وVـض"ًرا 5ـؤثـ;ا

ً
*>TIـض"ًرا 5ـV ـ*نE Aـق. :(Xـي&Yا)

«و.ـHن �ـيف يـ<Hن أن يـH"ن 5ـثW 2ـذا؟». إنـ] نـف¾ ا.Ãء ا.ـذي يـق*ل 
o جـ<يa ا.ـMب*رات ا.� يـ<Hن .ـIن*س ا.ـذيـن نـM{ش 5ـdTM أن يـق".ـ"Wـ* 
 :*nدتــن*Tل شــSــ2 5ــن* و5ــن خــE قــ"ل 5ــن 5ــث*ل gIــ? «�ْ

ُ
و)ــ<Hن أن «�

«�ــيف يــ<HنdT أن يــH"نــ"ا +ــAMاء جــAًا؟»، «و.ــHن �ــيف يــ<Hن} أن 
تH"ن V o*.ة Kف*ء �Tذه؟». 

 5ـن اإليـ<*ن -  ا.ـذي Wـ" تـأ�ـيA 8ـAث و5ـ"ضـ"?ـيتn]، أي 
ً
   إنـ�Sقـ*

.I<&ـيX - تـت�"ر قـي<ة اÂـ<*ل، أي اإلbـ*ء، ا.ـذي يـHشف ?ـن +ـبب 
 o ا.ـ"اقـa: إنـ] +ـبب 5ـن*+ـب ُيـَ"ِ.ـAْ اÂـ<*ل 5ـن 

ً
5ـن*+ـب يـت~قق فـIMي*

خـSل ?ـSقـة. ألن ا�t ، أو بـ*ألVـ;ى، األخـSق، تـأU 5ـن اÂـ<*ل. 5ـن 
 *nــبيK 5ــ* �ــنتAــن? ºتIــWا.� أذ ،Xــي&Y5ــن شــخ¼ ا aــ*ء ا.ــن*بــbا�
و?ـن5Aـ* دخـIت اTMYـA ا�H(tIEي وتـض*?ـفت Wـذه ا.ـWAـشة بـAM ذ.ـ} 
جِ�ت «رأØ اYــتIyبة» أو 

ُ
وأKــب~ت أ�» جــAيــة بــAM ذ.ــ} ، Vــيث أ

إWـ<*% ?ـgI ا.ـنظ; دائـً<* إ ا��V ، t أ?ـي أ5ـ*م هللا أنº أفـ2M ذ.ـ}، أو 
أV*ول ا.قي*م ب]. 

 tفـإن ا� ،*Tـ?*nـ*ول اتـب^ dة و.ـAـذه ا.ـق*?ـW gIـ*فـظ ?ـ^ dفـإذا .ـ   
وا.ـت<&} بـ*ألخـSق وبـ<* تـق".ـ] ا.ـHن{&ة ?ـgI أنـ] أخـSق، .ـن يـH"ن 

5قنMً*، ألنf *T;ح غX.*K t .�بيMة اإلن&*ن. 
   «فـ*Yـف*Wـيõ dـIق األKـن*م، أ5ـ* ا.ـWAـشة Wـي فـق· ا.� تـM;ف»: 
 Aـبق. � تـ"جـ&Yر ا"yتIـ;نـ*  ضـ~*يـ* .ـK وإ� .dTف، وبـ*.ـت*% تـف;Mتـ *Tإنـ
Wـن*ك ?ـAا.ـة f oـ;)ـقة تفtHن*، إن .ـd نـAرك ا.ـتy"ر اY&ـبق ا.ـذي نـبAnأ 
5ـن]. إن .ـd تـH"نـ"ا Eـ*ألfـف*ل، �ـ<* يـق"ل اإلÇـي2، +ـتبAnأون 5ـن تـy"ر 
 dHــÑ ب 5ــن* ا.ــتض~يةIء يــ�Ãا.ــت<&} ب AــVن ألH>5&ــبق. و� يــ
تـy"ر 5&ـبق: إذ ¡ـب ?ـIينn* ا.ـت<&} بـق"ة اÂـ*ذبـيnة ا.� .ـAيـ]. 5ـث2 
 Aَذا ُوِ.ـHـWـذا ا�نـ&*ن!». وW ةnـي قـ")ـة جـ*ذبـيW dراوس: «�ـAـن* وأنـV"يـ

فيdT ا.&ؤال: 5*ذا يºM 5* يق".] ?ن نف&]؟ 5*ذا يق"ل ?ن هللا؟ ».  
   .ـذ.ـ} 5ـن ا.ـض;وري أن نـH'شف o تـIMي<ن* fـ;)ـقة إدراك وإظـT*ر 
وتـأ�ـيA إbـ*ئـيnة ا�ق�اح. و� نـأخـذ ا�ق�اح  ?ـgI 5~ـ<2 اÂـA إ� إذا Eـ*ن 
. وإ� فـإنـنn* � نـأخـذ إ� 5ـ* نـق;ره ^ـن، أي أنـنn* نـIغي ا�ق�اح. وWـHذا 

ً
5ـ"Vـي*

 .ºدي ¾V اخ�ال اإلي<*ن إ 5ج;د dيت
   و.ـ{¾ Wـن*ك فـيI&"ف VـAيـث أو فـن*ن 5ـK*Mـ; يـ<Hن] أن يـق"ل أو 
 o ثAفـ*.ـي"م نت~ـ :¼yيـ¾ غـ;)ـغ"ر)ـ"س 5ـن نـيAفـي<* قـ*.ـ] ا.ـق ;Hيـف
 AـيV"ا.&ـبب ا.ـ zMر واض*nـتفضي2 واخـتي. *nر فـين"Tا.ـغ*.ـب ?ـن ا.ـظ
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وا.ــo*q وراء Wــذا ا.ــتفضي2 و ا�خــتيn*ر Wــ" ?ــ"اfــفن* ا.ــشخyية، أي 

 .*n5ن ذواتن d.*M.ا oا8ي*ة و o قSا�ن�
   .Tـذا ا+ـ'شAT يـ&"ع بـأKـغ; fـف2 �ـ<ث*ل .ـHIب*ر، ألنـ] أو� وقـب2 
Eـ2 ¸ء ¡ـب أن نـH"ن أVـ;ار وVقيقيz وشـف*فz. وخـSف ذ.ـ}، يـlشأ 
ا�?�اض E oـ2 ¸ء: وتـبAnأ Eـ2 ا?�اضـ*تـنn* 5ـن تـy"ر 5&ـبق وت'شـبث 
 AيـAأي 5ـ~*و.ـة .ت~ـ aيـ<ن dي] ثـIج"م ?ـTIقـ*بـ2 .ـ tغ Xبyـيث يـÑ ،[بـ
Vـقيقة واقـMية 5ـن جـ*نـب ا.ـMق2. إنـT*  ا.ـWAـشة فـق· ا.� «ُتـقِنa»، أي 
 gIــ" ا.ــقض*ء ?ــW ــبق&Yر ا"yه. فــ*.ــتAع  وتــ".ــي*nا�قــتن AــV ف إ;Mتــ

اÂ<*ل ا8قيقي و?gI اYذاق ا8قيقي .I~ي*ة. 
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                  اY&ي2E "W X ¸ء 2E o ¸ء 
 (١٩٩٩)*          

     تـd تـقAيـd ا.ـHت*بـ*ت األو .ـألب جـ"+ـ*( Vـ"ل اYـ&H"نـيnة وVـ"ل تـ;بـيnة 
 o (ت*بـ*ت األوHـ<2 ا.ـ;جـ*ء. ا.ـVإ) AيـAجـ AI5جـ o ةM>جـYا.شـب*ب ا
اÂـ*5ـMة ا.ـq*ثـ".ـيHية o 5ـيSنـ" 5ـن خـSل رئـ{¾ اÂـ*5ـMة، أدر)ـ*نـ" 
بـ*و+ـ"� و نـيH"�وس .ـ"بـH"ڤي'ش و نـيn*فـة األ+ـقف Eـ*ر.ـ" Eـ*فـ*را.  Wـذه 
Wــي ا.ــ&ن"ات ا.� تــض*?ــفت فــيT* اYــن*+ــب*ت، o بــق*ع 5ــختIفة 5ــن 
 o [ـ<تW*&ـة .ـألب جـ"+ـ*( و5ـ(;Hة ا.ـفtـ&Yفـة ا;Mـن*قـشة و5ـY ،dـ.*Mا.ـ
فـdT ا��ة اإلنـ&*نـيnة واY&ـي~ية و5ـنTج] ا.ـفH;ي وfـ;)ـقة ?ـSقـت] 
بـ*.ـثق*فـة ا8ـAيـثnة واYـK*Mـ;ة. وo بـ")ـl¾ آـي;س، قـAم نـيn*فـة ا.ـq*رديـنn*ل 
يــ"ر1 5ــ*ر)ــ" بــ;جــ".ــي"، بــAM تــنyيبn] بف�ة قtyة �ــ;ئــ{¾ أ+ــ*قــفة 
 .«ºيAة 5ـن �ـت*ب «ا8ـ¾ ا.ـnة اإل+ـب*نـيMة، ا.ـ�بnيlـ<ة األرجـن'يK*Mا.ـ
وo جـ*5ـMة جـ"رج تـ*ون بـ"اشـن�ن، يـMقA ديـفيA شـينAn.ـ;، 5ـa بـMض 
 Vــ"ل فــH; األب .ــ")- جــ"+ــ*(. و)ــIMن +ــت*نــIي 

ً
ز5ــSئــ]، 5ــؤتــ<;ا

Wــ*ورواس o 5ــ~*ضــ;تــ] ا�فــتتV*nــية أنــ] Eــ*ن يــ"د أن يــHتب Kــف~*ت 
�ت*ب اYج*زفة ا.ت;ب")ة. 

   وبـAM نشـ; ا.ـ;+ـ*.ـة ا.ـM*5ـة .ـقAا+ـة ا.ـب*بـ* يـ"Vـن* بـ".ـ¾ ا.ـث*( Vـ"ل 
ا�يـــ<*ن وا.ـــMق2 ?ـــIق ?ـــIيT* األب جـــ"+ـــ*( ?ـــgI أ?ـــ<Aة جـــ;)ـــAة 
 o رسA>ــن"اتــ] األو �ــ+ 

ً
«�ر)ــب"بــIيq*» (اÂــ<T"ر)ــة)، 5ــتذ�ــ;ا

5ـAر+ـة بtشي] ا.ـث*نـ")ـة o 5ـيSنـ" و «ضـ;ورة شـ;ح وتـ"ضـيX 5ـ*Wـية 
1ا.Mق2، ألن] بAون ا.Mق2 .ن يH"ن Wن*ك إي<*ن أيض*».    

    وقــب2 بــضMة أشTــ;، جــ*ء ا�Vــتيn*ج إ إ?ــ�*ء شــE 2qــ*5ــ2 
.I<&ــtة ا.ــفH;)ــة fــ"ال ا.Mشــ;)ــن ?ــ*5ًــ* ا.ــ<*ضــية Ðــ<a األفــq*ر 
وا.ـتأ5ـSت واYـAاخـSت o 5جـAI جـAيـA 5ـن شـأنـ] أن يـH"ن، o نـف¾ 
ا.ــ"قــت، و?ــًي* بــ*Y&ــtة ا.ــذي تــd قــ�TM* واق�اVًــ* .I<&ــtة ا.� ¡ــب 
قــ�TM*.(آثــ*ر 5ــن ا��ة اY&ــي~ية) Wــ" ا.ــHت{ب ا.ــذي �ــتبn] األب 
 gIــ"ل ا��ة و5ــؤشــً;ا ?ــV 2ــ*م ١٩٦٠، �ــتأ5ــ? o [بــSــf aجــ"+ــ*( 5ــ
fــ;)ــقة ا8ــض"ر اY&ــي¬ o ا.ــب{ئnة اYــ~ي�ة، وخــ*Kــة o اYــAارس. 
و«آثـ*ر جـAيـAة»  Eـ*ن Wـ" اYشـ;وع .ـت~قيق اYـثÐ 2ـ<a تـ�"ر ا�ـ�"ات 


	  * الرياضة الروحية ألخوية الشراكة والتحرر، ٢٣ - ٢٥ إبريل ١٩٩٩، ريميني. 	
	   األب لويجي جوساني، مقال العقل ضد السلطة، جريدة «الريبوبليكا»، ٢٤ أكتوبر ١٩٩٨، ص ١٣. 	1
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األو وإ+ـT*م ا.ـنضج ا.ـذي ½ـقق ?ـgI 5ـ; ا.&نz. وفـH; األب جـ"+ـ*( 
 zوأراد �ـ<ؤ.ف ،*Mًـ* 5ـW"خ�ة ا.� ?ـ*شـI. ن ثـ<;ة"Hـ<2 جـ<*?ـي، تـ? o
 (dـ.*Mـخ ا.ـ(تـ*ر o د آثـ*رSإيـ) AيـAـÂت*ب اHتـأ.ـيف ا.ـ o [ـ. z5ـش*ر�
 gI5ـة ?ـSـ*نـت ?ـE Aبـ;اديـ¾. وقـ tاألب +ـتيف*نـ" أ.ـب;تـ" واألب خـ*في
اYــ&ؤو.ــية اYشــ��ــة، وo نــف¾ ا.ــ"قــت، Eــ*نــت تMبtًا ?ــن األ+ــI"ب 

اÂ<*?ي ا.ذي ?*شت وت"جTت ب] ا8;�ة. 
 2qـية بـ*.ـشVة، أقـ*م األب جـ"+ـ*( ا.ـ;)ـ*ضـة ا.ـ;وtة األخ;>Iو.ـ   
ا.ـذي تـd �ـ;بـتn] واخـتبn*ره بـM;ض ا.ـفيAيـ" اY&جـ2 أثـنn*ء ا.ـبث اYـب*شـ; 
.ـ"قـ*ئـa ا.ـ;)ـ*ضـة ا.ـ;وVـية. وEـ*ن 5ـن اYـ<Hن أن يـق"م آخـ;ون بـتnأ5ـSت 
ا.ــ&ن"ات ا.ــت*.ــية بــت"اKــ2 ا�ــ�*ب وا.ــ"?ــي وا8ــdH بــ*Y&ــtة ا.� 

 .*W">أت
   وo ر+ـ*.ـت] األخtة إ قـAا+ـة ا.ـب*بـ* يـ"Vـن* بـ".ـ¾ ا.ـث*(، o يـنn*ـي;  
 «تــأ+ــ{¾» أي 

ً
٢٠٠٤، �ــتب األب جــ"+ــ*(: «.ــd تــHن o ني� 5ــ�Iق*

¸ء، .Hنº أ?ـتقA أن ?ـبق;)ـة ا8ـ;�ـة ا.� رأيـت و�دتـW *Tـي ا.ـشM"ر  
بـ*8ـ*جـة اYـI~ة �?ـSن ضـ;ورة ا.ـM"دة إ األرEـ*ن األو .I<&ـي~ية، أي 
ا.ـشغف بـ*8ـAث اY&ـي¬ �ـ<* Wـ" o ?ـن*Kـ;ه األKـIية و�ـفg. وربـ<* 
 *Tبؤ بـlن ا.ـتH>ـYن 5ـن اHيـ dت .ـ*nنـي*qر إ5ـ"Tإ ظـ AيـAـذا بـ*.ت~ـW أدى
بـــ*.ـــIق*ء 5ـــa شـــخyي*ت 5ـــن ا.ـــM*.ـــd ا.ـــيT"دي واY&ـــdI وا.ـــب"ذي 
وا.�وت&ـت*ن� واألرثـ"ذ�µ، 5ـن ا.ـ"�يـ*ت اYت~ـAة إ رو+ـي*، o +ـMي 
�Vـتض*ن وتـقAـي; Eـ2 5ـ* Wـ" Vـقيقي وجـ<ي2 وخt و?ـ*دل يـبقE o gـ2 5ـن 

2يM{ش خ�ة انت<*ء».  

   يـ"ثـق ?ـ<ق ا.ـفH; ا.ـذي ÇـAه o ا.ـyف~*ت ا.ـت*.ـية، ا�Çـذاب إ 
ا.ــM"ا5ــ2 األو واألKــيIة .I<&ــي~ية �ــ<نبa و�دة ا.ــذات واVــتض*ن 

اآلخ;. 
   �ـ<* +ـ<~ت �ـتب األب جـ"+ـ*(، ا�Yج<ة اآلن إ ا.ـAMيـA 5ـن 
 {Iق*ء تــIبــ ،dــWوآراء dTــ".ــKف أI5ــن ا.ــن*س، بــ<خت tثHI. ،غ*تIا.ــ
 gIألي انـ&*ن ?ـ *T>يـAتـق dة وتـ*ر)ـخ» وا.� يـتyـي قـW �.ر)ـز5ـ* ا*qا.ـ»

أنT* إq5*نيnة .I~ي*ة وا.بنn*ء ا�ن&*(. 
   إن شــغف األب جــ"+ــ*( بــ"VــAة ج&ــA اY&ــيo X ا.ــM*.ــd، أي 
 o يج"نـــ" ونـــضجlي  بـــفيH(tIEا� AـــTMYا o Aَن{&ة، ا.ـــذي ُوِ.ـــHا.ـــ
 AMُبــ o *ا 5ــف*جــًئAًتــأ�ــي Aة، وجــnن"تــيTHــي*تــ] ا.ــV ا.ــ&ن"ات األو 5ــن

H&5"( 5تجAد وأKي2. 
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                       IE<ة ف*IKة 5ن أج2 ا."ج"د 

                       ١) ا�Vتيn*ج إ ا�نت<*ء وا.A.يI? 2ي] 

    «انـظ;، أيـT* هللا ا.ـقAـي;، إ ا�نـ&*نـيnة اYـنHTة بـضMفT* اYـ<يت، وأ?ـWAـ* 
 *Tأثـ; بـnة ا.ـنظ; ا.� تـتTـي وجـW ـذهW .«AـيV"3إ ا8ـي*ة بـق"ة آ�م ابـن} ا.ـ

 .*Tديت">M>ب *T5د ا.�اAو� *nبن"Iق
   وقــIن* o ا.ــM*م ا.ــ<*Î: «إن اY&ــيW Xــ" Eــ2 ¸ء E oــ2 ¸ء». 
واآلن ?ـIينn* أن ^ـ*ول ا.ـفdT بـش2q أ?ـ<ق، وبـ*نـ'بn*ه أ�� ، وبـ"?ـي أ��  5ـ* 
تـMنيW [nـذه ا.ـMب*رة، أو بـ*ألVـ;ى، 5ـ* ا.ـذي ¡ـب ا.ـقي*م بـ] �V يـت~قق  
د.ـي2 5ـثW 2ـذا  o ا8ـي*ة ألنـ] واضـX بـ*.l&ـبة .I<&ـي¬ أن «اY&ـيW Xـ" 
 *nاآلخـ;)ـن شـيًئ *nأن نـق;أ ألنـف&ن*  وإلخـ"تـن *nينIـ2 ¸ء». و?ـE o ـ2 ¸ءE

 .*nخ�تن o [ش}Mن* هللا أن ن. X>+
   و�V يـتضX .ـن* أ�»  5ـ* تـMنيn] ?ـب*رة «اY&ـيW Xـ" Eـ2 ¸ء E oـ2 
¸ء»، ¡ـب ?ـIينn* أيـًض* أن نـتnذ�ـ; اYـنTج وا.ـظ*Wـ;ة وfـ;)ـقة ا.&ـI"ك 
ا.� يـن�Iق 5ـنT* 5ـ&*ر جـAيـb Aـقق Wـذا ا.ـن<"ذج اYـث*% - ا.ـذي Wـ" 5ـث*ل 
«أرÎ» 5ـن وجـTة نـظ; 5ـMينnة، و.ـHن] «أبـAي» بـ*?ـتبn*ره قـي<ة. .ـنتnذ�ـ; 
?ــن"ان ا.ــM*م ا.ــ<*M5 :Îجــزة ا.تغيt. .ــHن �V نتغt  يــت~تd تــبAnيــ2 
ا.ـSMقـة أو إ.ـغ*ئـT* أو ا+ـتبAnا.ـT* بـأخـ;ى، أو يـت~تd تـM<يق ا.ـSMقـة، واõـ*ذ 
 gIأ�»  و5ـ~*و.ـة ا�نـفت*ح أ�»  ?ـ *T>Tيـة أ��  و5ـ~*و.ـة فـAـÐ قـةSMا.ـ
ا.ـت"اKـ2 ا.ـذي يـق"م بـ] 5ـMن* ا.تغيt 5ـن تـIق*ء نـف&]. .Tـذا ا.&ـبب، فـإن 
ا.ـIq<ة ا.� ي&ـتخ5AـT* ا.ـHت*ب اYـقAس و اYـ"جـ"دة فـي] وo تـق*.ـيAنـ* 
اY&ـي~ية .ـتق"ل �ـيف ½ـAث M5جـزة ا.تغيt، فTـي 5ـن جـ*نـب تMبt ?ـن 
 :tوقــ"ة وا�ــ*ه ا.تغي tإ قــ"ة ا.تغي tــ*نــب اآلخــ; تشــÂــ*.ــة، و5ــن اV
ا�نـت<*ء. فـ*.تغيt، إذن، .ـ] انـت<*ء �شـ;ط، و ي�ز «ا�نـت<*ء» بـ*?ـتبn*ره 

ا.Iq<ة ا8*+<ة .I"ج"د. 
   .ـHن 5ـ*ذا يºM ا�نـت<*ء؟ فـ*إلنـ&*ن يـMي إنـ&*نـ{تn]، ثـd ي&ـتخAم 
 إيـ*Wـ* �<ÄM 5ـن خ�ت]. و)&ـتخAم اإلنـ&*ن 

ً
ا.ـIq<*ت .ـ"KـفT*، 5&ـت<Aا

 tوتن .*T5ـــن dIM2 ا��ة ا.� يـــتqِـــي"ل ا.� ُتـــشYـــش*?ـــ; واYق2 واMا.ـــ
ا.ـIq<*ت ا.� ي&ـتخ5AـT* اإلنـ&*ن ا.ـ"?ـي بـ*��ة ا.� يـ".ـA 5ـنT*. و)ـق"ل 
ـdٍTْ. ِبـIَِج*ٍم 

َ
ْو َبـْغ2ٍ ِبـSَ ف

َ
ـHُ"ُنـ"ا َ�ـَفَ;ٍس أ

َ
: «َ� ت

ً
اYـز5ـ"ر ٣٢ ا.ـذي نـM;فـ] جـيAا

ـْيَ}».   وقـIن* أن ا�نـ&*ن ا.ـذي ـي;)ـA أن 
َ
. ýُنـَ" إAَْيـ 

َّSـَئ.ِ ُّdHَُيـ ِ[nِتlَ4َوِز5َـ*ٍم ِز)ـ
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يMـW ،g"ـ 5ُج�ـ ?Iـg ا."ـ?يـ ب*ـن&ـ*ن{ـتn] (فTـ" ب<ـÄًM 5*ـ  5ُج�ـ  ?Iـg أن � 
 .(«
ً
يـH"ن «Eـ*5ـSً» و5ُـت~قق أو دقـيق بـ�;)ـقة 5ـ*، بـ2 أن يـH"ن «وا?ـي*

و)ــMي ا�نــ&*ن بــ*نــ&*نــ{تn] 5ــن خــSل اWــت<*5ــ] بــتI} ا��ة ا.� Wــي 
 [IـKتـ"ا o ا�نـ&*ن aواقـ ºوا.� تب [nشف فـي] انـ&*نـ{تH2 ا.ـذي تـتqا.ـش
 aإيـض*ح 5ـ* ي&ـت�ي [IقMا�نـ&*ن بـ gIتقي بـ]. و)ـت"جـب ?ـI5ـ* يـ a5ـ

 .*T&بقة نف&Yا dيW*فYخ�ت]. وإ� ف;ضت ا a5ن واق [>Tوف [nرؤ)ت
 [IMـ" ذاتـ]، ¡ـ^ [I>ـb اإلنـ&*ن .ـذاتـ]، وا.ـذي [I>ـb وا8ـب ا.ـذي   
 gM&ق"ل أن يـMـYي]. ألنـ] 5ـن اIـ" ?ـW *>بـ 

ً
وا?ـًي*، وbـ*ول أن ¡ـIM] وا?ـي*

 .aخ�ت] ب*."اق o [>Tوف [nرؤ)ت gI? ق*در "W *5 Xاإلن&*ن إ ت"ضي
 ،[Mنـف&] وواقـ dTأ ا�نـ&*ن 5ـن ا��ة .ـفAnيـب dـ*ل، إذا .ـV أي gIـ?   
 ºل تبS5&ـبقة أو 5ـن خـ dـيW*ـب 5ـف&V  tـي*تـ] ت&ـV أن ºMـذا يTف
شـيئn*ً +ـ*بـق ا.ـyُنa يـف;ض نـف&]. د?ـ"نـ* نـتnذ�ـ; 5ـVSـظة أ.يH&ـ{¾ 
Eـ*ر)ـo 2 بـAايـة �ـت*ب  «ا8ـ¾ ا.ـAيº»، ا.� Wـي Wـ*5ـة .ـIغ*يـة و5ـ"جـزة 
 �V ،بــة"Iــ�Yــ"ضــ"?ــية اYــ2 اE ــ2 ¸ء، أيE اآلن ذاتــ]، وا.� تــق"ل o
يـ2y اإلنـ&*ن إ 5ـ"ضـ"?ـية األشـي*ء 5ـن أجـ2 5ـ"قـف أخـáS أ�» 5ـن 
  tH5ــن ا.تف tثH.ــظة واVSــYي2 5ــن اIك فــي]: «إن ا.ــق"Hــ*ء 5ــشEذ
يـق"دان إ ا�ـ�أ. أ5ـ* ا.Hثt 5ـن اYـVSـظة وا.ـقIي2 5ـن ا.تفtH  يـق"دان 
 Xة تـ"ضـي>T5ـ AيـAوجـ] ا.ت~ـ gIق2 .ـ] ?ـM5إ ا8ـقيقة». .ـذ.ـ} فـإن ا.ـ

 .[>Tا.نظ; إ.ي] وف gI? ق*در "W *5
   و.ــHن 5ــ* ا.ــذي تــMنيE [nــI<ة «ا�نــت<*ء» إذن ��ة ا.ــذات ا.� 
 فـW ÄM5 dTـذه ا.ـIq<ة؟ إن 

ً
يـM{شT* ا�نـ&*ن - وا.� فـيT* ي&ـت�يV aـق*

ا.Ãء األول ا.ـذي يظTـ; 5ـن فـ~¼ ا��ة Wـ" د.ـي2 � ـيزال o 5ـ;VـIة 
 o دائـ;ة ا.ـ"?ـي بـأن وجـ"د ا�نـ&*ن يـت"قـف 

ً
ا.ـSو?ـي ثـd  يـAخـ2 تـAر)ـجي*

 2yا.ـف o «ºيAق.  و)ـق"ل �ـت*ب «ا8ـ¾ ا.ـ"I(آخـ;) وأنـ] 5خـ gIـ?
* فــق· 5ــن خــSل قــب"ل 

ً
األول: «o ا8ــقيقة، يــؤ�ــA اإلنــ&*ن ذاتــ] Vــق

 aنـف&] بـقب"ل ا.ـ"جـ"د: أي بـقب"ل واقـ Aتـأ�ـي o أAnإ درجـة أنـ] يـب aا.ـ"اقـ
6.ـd يـأU بـ]». Wـذا Wـ" ا.&ـبب ا.ـذي ¡ـIMن* نـق"ل: أن  اإلنـ&*ن يlتí إ 

هللا. ثـd يـAفـa ا.ـMق2 نـف&] Wـذا ا.ـA.ـي2 ا.ـنÉ*T ?ـgI تـبMيتn] ﮻، بـ*?ـتبn*ر 
تــبMية اإلنــ&*ن آلخــ; خــ*رج ?ــن]، إ درجــة ا�نــت<*ء إ األدوات ا.�  
يـ<Hن ﮻ ا+ـتخAا5ـT*، أي األ+ـ;ة واYـجت<a. غـ*.ـًب* 5ـ* يـبAnو Wـذا ا�نـت<*ء 
غt 5ـSئـd: فـgIM +ـبي2n اYـث*ل ?ـن5Aـ* يـyبX ا.ـ"ا.ـAان بـS 5ـAyاقـية 
و5ـتنn*قضo z قـIب األنـ*؛ أو، قـبE 2ـ2 ¸ء، ?ـن5Aـ* يـأخـذ اYـجت<a +ـ�Iة 
تــ&gM وتــA?ــي «إراVــة» اإلنــ&*ن 5ــن أي تــأثt آخــ; ?ــIي]، �V 5ــن 
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ا.ـ"ا.ـAيـن أنـف&dT. فـ*.ـAو.ـة تـنظ;  إ اإلنـ&*ن بـ*?ـتبn*ره فـ;د، و?ـ*5ـ2 

 .*T8*y5 مAÅ
 *
ً
   بTـذا اÄMY، تـH"ن ا.ـSyة اYـبlيnة ?ـgI اYـزاt5 ا.ـHت*بـيnة Wـي Vـق

 ،çIق 
َ
 5َــHْIت

َ
جــAـيـ;ة بــ*.ــثنn*ء وا.ــتMز)ــة. إذ يــق"ل اYــز5ــ"ر ١٣٩: «أنــت

ـــَ} َرWـــيٌب و?ـــجيٌب. ?ـــجيبnٌة Wـــي  . أVـــَ<Aَُك ألنَّ ِّ�
ُ
َتº َبـــْ�َن أ

ْ
Iوأدخـــ

 
َ
يَ}، فـأنـت

َ
Iـ? � Wـذا Eُـ2َ ا.ـَ<Mِ;فـِة. 5ـ* خـِفَيت ِ?ـظ*

ُ
أ?ـ<*ُ.ـَ}، وأنـ* أ?ـِ;ف

 ،zٌَك وأنـ* جن*nـين? º
ْ
Vِـdِ، وأبـAَْ?َتWُ ºـن*َك o ا�ـف*ِء. رأت KََنMَْتo º ا.ـ;َّ

ــب2َ أْن يــH"َن 5ِــنT* ¸ٌء». 
َ
َرت ق T* وKُــ"ِّ

ُّ
IــEُ �7وo ِ+ــْفِ;َك ُ�ــِتÀَت أّيــ*

 gIـي2 ?ـ.Aد اإلنـ&*ن ا8ـ*جـة وا.ـAـb ذات ا�نـ&*ن، و5ـن ا��ة [Mوتـ'ب
ا.ـتبMية ا.ـش*5ـIة. فـH<* أن ا.ـMق2 يـ&gM 5ـن ا.ـن*Vـية ا.ـبlي")ـة، بـ�بيMة 
* Yجـ<2 ?ـ"ا5ـI]، فـإن ا��ة ا�نـ&*نـيnة بـ*Yـث2 

ً
ا8ـ*ل إ فـdT ا.ـ"اقـa وفـق

½ـAد ا8ـ*جـة وا.ـA.ـي2 ?ـgI ا.ـتبMية ا.ـش*5ـIة ?ـgI 5ـAyر وجـ"ده �ـ<* Wـ"، 
» و)ـت"قـف  ً*n5شـتت» tyة. وأقـ2 5ـن ذ.ـ}، فـإن اإلنـ&*ن يIية شـ*5ـMتـب

?ن ا+تخAام أي ¸ء 5ن ذات].  
   يـ&*?ـA ا.ـHت*ب اYـقAس 5ـش*?ـ; اإلنـ&*ن �ïت]: فـ*.ـIq<*ت ا.� 
¡ـWAـ* اإلنـ&*ن o تـ"اKـI] ا.ـM*رف وا.ـ"ا?ـي بـ<~ي�] تـ;�ـز ?ـgI انـت<*ء 
ا�نـ&*ن اÂـذري �ـ*.ـق]، وتـق"ل شـيًئn* � 5ـف; 5ـن] .ـIذات ا�نـ&*نـيnة، 
 a5ـ2 5ـ*Mن ا.ـتH>أنـ] � يـ Xـي ا.ـذات. فـ<ن ا.ـ"اضـW �.يقة اIـق<ة ا�ـ.
ا.ـذات ?ـgI أنـT* ظـT"ر غt 5ـ'&ق .ـHI"ن، و.ـHن، �ـ<* يـق"ل ?ـن] اYـز5ـ"ر  
ا.ـث*5ـن، بـ*?ـتبn*ره قـي<ة ?ـIي*، أي ا.ـقي<ة ا.� 5ـن أجـTI* أVـب هللا أن ÅـIق 
 
َ
ــفَتِقAَُه؟. و.ــ" ُ�ــنت

َ
بــُن آدَم �V ت

َ
ا.ــH"ن: «5ــ* اإلنــ&*ُن �V تــذُ�ــَ;ُه؟ ا

Iَتُ]». 
َّ
IEَ ا5ِة;H.وا Aِوِب*.َ<ج ،SًيIِة قHِئSYَتُ] َ?ِن اyْ

َّ
8َنق

 aا.ــ"اقــ o ºMي (م*Mا.ــ ÄMY*بــ) ق"Iخــ>I. ــن*+ــبYإن ا�نــت<*ء ا   
تـ�"ًرا يـ<Hن .ـإلنـ&*ن Yـ&] وا.ـ"?ـي بـ]. فـ*.تغيt  إذن - .ـ2q ا.ـ�بيMة 
وÂـ<يa اYخـI"قـ*ت و.ـHن .ـإلنـ&*ن أيـًض* - Wـ" قـبE 2ـ2 ¸ء اخـتSف ?ـن 
ا.I~ـظة ا.ـ&*بـقة ا.� يـ<Hن .ـإلنـ&*ن ا�ـ'ش*فـ] بـ"?ـي]. وتTـي<ن فـH;ة 
ا.تغيt ?ـــgI ا.ـــ;وح ا.ـــAيـــlيnة، �ـــ<* Wـــ" ا8ـــ*ل بـــ*.l&ـــبة .ـــIقAيـــ¾ 
أغ&ـ�ين"س، ?ـgI +ـبي2n اYـث*ل، ا.ـذي õـي2 أن هللا قـA خـIق ا.ـM*.ـd 5ـن 
 o ،"ـW 2 ¸ء (وا.ـذيqق] �ـبذور .ـIـب*دئ األو.ـية»،  وخـYق «اIل خـS9خـ

نـT*يـة األ5ـ;، 5ـش*بـ] جـAًا .Iتف&ـt ا.ـذي يـق5Aـ"نـ] ا.ـIM<*ء ?ـن تـ�"ر 
األرض وا.ــH"ن). .ــHن بــ*.l&ــبة .ــإلنــ&*ن فــق·، يــقV aــAث Vــيث 

	   مز ١٣٩ (١٣٨) : ١٣ - ١٦. 	7

	   مز ٨: ٥-٦. 	8
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يـنHشف .ـ] ا.&ـ; ا.ـذي يـlبثق 5ـن] تـ<*5ًـ* o +ـ; �ـي*نـ] وo +ـ;)ـتn] �ـq*ئـن 
بـذاتـ]؛ .ـذ.ـ} ، o ?ـSقـة ا�نـ&*ن بـ*.ـq*ئـن بـذاتـ]، أي +ـ; هللا، تـH"ن .ـAيـ] 
 [I>ن بــأ�ــ"Hا.ــ gI2 ?ــ>Mا.ــ gIرة ?ــAفــت] وأيــًض* ا.ــق;M5ــ gIرة ?ــAا.ــق
 هللا. o ا.ـ"اقـa، ي&ـت<; اYـز5ـ"ر ا.ـث*5ـن بـق".ـ] 

ً
�ـشخyية 5ت~ـ;�ـة 5ُـقAIِا

 قـ5َAَـيِ]: 
َ
 Eُـ2َ ¸ٍء ½ـت

َ
ت
ْ
IMيـَ}، وجـAَأ?ـ<*ِل يـ gIْ�َتُ] ?ـ

َّ
Iـ+َ» :

ً
فـجأة

<*ِء وَ+ـَ<َ} ا.ب~ـِ; وEُـ2َ  َ; جـ<يMً*، وَبـT*ئـdَ ا.َ�ِّ أيـًض*، وtَf ا.ـ&َّ
َ
ا.ـغَنdَ وا.ـبق

510* ي&o tُ ُ+ُب2ِ اYي*ِه». 

   «.ـقA أ?ـ�يت Eـ2 ¸ء o يـAيـ]». إن نـy"ص 5ـ*ر�ـ" بt+*نـيIIي 
 o 2ـ*، .ـ<* قـيW;ذ�ـ dوإن تـ �V ،aرائـ Aـي تـأ�ـيW «ة «آثـ*رI5جـ o ش"رةlـYا
اYـز5ـ"ر ا.ـث*5ـن. و?ـن5Aـ* نت~ـAث ?ـن ا.ـH"ن اYـت"+ـa يـتضX أن Wـذا ا.ـH"ن 
Eـ*ن +ـيخIق .ـظT"ر األنـ*، و�V يـ<Hن أن تـنTض تـI} ا.ـنق�ة اYـ&<*ة 
«أنـ*» o ا.ـHي*ن اYـش"ش .ـألشـي*ء وo ا.ـH"ن ا.ـT*ئـ2 و اY~ـAود o نـف¾ 
 
ً
. وبـ*.ـت*% يty ا.ـH"ن EـI] وا?ـي*

ً
ا.ـ"قـت وVـيث يـyبX ا.ـH"ن EـI] وا?ـي*

بـذاتـ]، و)ـفdT 5ـ*Wـيتn] و5ـ* يـؤول إ.ـي] ty5ه W oـذه ا.ـنق�ة ا.� Wـي 
 íتlإ آخـ; (هللا)، أي إ 5ـن ي 

ً
األنـ*، أي ا�نـ&*ن. .ـHن األنـ* تlتí أيـض*

إ.ي] ا.H"ن. 
   إن fــبيMة اإلنــ&*ن W oــذه اYــ;VــIة تنt ا.ــنتn** األو ا8ــ*+ــ<ة 
.Tـذا ا�نـت<*ء إ هللا. فـgIM +ـبي2n اYـث*ل، fـبيMة اإلنـ&*ن Wـي Vـ;)ـة ألن 
أKـTI* بـ*.ـq*5ـW 2ـ" o ا.ـq*ئـن بـذاتـ]، o ا.&ـ; (هللا). فـ�بيMة ا8ـ;)ـة 
½ـAيـAًا Wـي ا�?�اف بTـذا األKـ2 ا.ـIqي، أي أKـ2 ا.ـSMقـة 5ـa هللا (.Tـذا 
ا.&ـبب ا+ـ'شATت بـ*Yـز5ـ"ر  ا.ـث*5ـن). األنـ* Wـي ?ـSقـة 5ـa ا.ـ5SـتنW*nـي، 
و� يـ"جـA ¸ء بـ{نT<*؛ أي أن ا.&ـ; (هللا) خـIق] �ـSMقـة 5ـM]. وا8ـ;)ـة 
Wـي ا.ـت<&} بـ*.ـq*ئـن بـذاتـ]. وWـHذا تـؤ�ـE Aـ2 أVـAاث ا�ـIق .ـإلنـ&*ن أن 
أKـ2 وجـ"ده Wـ" 5ـن «¸ء» +ـ*بـق ?ـIي]، Wـ" ا.&ـ; (هللا) ا.ـذي � يـ<Hن 

  .aاق"I. [�Sض ا5تVد
 بـذاتـ]؛ وإ� 5ـ* أ, إ ا.ـ"جـ"د. 

ً
   «� يـ<Hن .ـإلنـ&*ن أن يـH"ن 5ـHتفي*

11وWـن* يـH<ن +ـ; وجـ"د اإلنـ&*ن»، �ـ<* يـق"ل بـ;ديـ*ييڤ. فـHي يـH"ن 

 بـذاتـ]: وWـذا Wـ" ا.ـتنn*قـض ا.ـذي 
ً
 � يـ<Hن أن يـH"ن 5ـHتفي*

ً
اإلنـ&*ن Vـ;ا

يـAyم أو ا.ـ&ؤال ا.ـذي يـغذي رغـبة اإلنـ&*ن o فـdT أ?ـ<ق. .ـHن اYخـI"ق 
يlتí إ Wـذا ا.&ـ; (هللا)، .ـذا فـT" بـ*.ـتأ�ـيA .ـ{¾ تـنn*قـًض*: فـMن5Aـ* 
 بـذاتـ] يºM أنـنn* نـق"ل �ـيف 

ً
نـق"ل أن اإلنـ&*ن � يـ<Hن أن يـH"ن 5ـHتفي*

Wـ" اإلنـ&*ن. إذ يـH<ن +ـ; ا.ـ"جـ"د V oـقيقة أن اإلنـ&*ن 5ـ"جـ"د .ـAMم 
قAرت] ?gI ا��تف*ء بذات]. 

	  مز ٨: ٧ - ٩. 	10
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   إن ا.&ــ; Wــ" 5ــ* وراء (VــAود إدراك ا�نــ&*ن)، أي Wــ" اYــتج*وز ، 
. فـ*YخـI"ق يlتí إ 

ً
5ـE *>Tـ*ن تفtH ا�نـ&*ن فـي] +ـ"اء قـ;)ـبn*ً أو بـMيAا

Wـذا ا.&ـ;  (هللا). إن انـت<*ء اYخـI"ق إ ا.&ـ; .ـ{¾ Wـ" فـق· o ا.ـ;جـف*ن 
Ñــقيقة ا8ــ;)ــة؛ ألن ا8ــ;)ــة تºM أيــًض* إ5ــq*نــيnة ا.تMبt األKــي2، أي 
اإلبـAاع ، 5ـن جـ*نـب اإلنـ&*ن. وWـذا 5ـ* يـ"ضـX، 5ـن وجـTة نـظ;ي، Eـ2 
اYـز5ـ"ر ا.ـث*5ـن .ـAاود ا.نç. أن اإلنـ&*ن أ?ـظd 5ـن أي ¸ء آخـ;، بـW 2ـ" 
ا.ــنق�ة ا.� تــyبX فــيT* رؤ)ــة شــ<".ــية ا.ــH"ن شــف*فــة، أو تــ<ي2 إ 
ا.ـشف*فـية. وEـ*ن 5ـن اYـ<Hن أن ÅـIق هللا ا.ـH"ن 5ـن أجـ2 ذات واVـAة 
فـق·. .ـHن ?ـgI ا.ـHM¾ 5ـن ذ.ـ}، EـI<* إزداد زVـ*م اÂـ<"ع ، EـI<* ازداد 
?ـAد ا.ـن*س ا.ـذيـن ي<جـAون هللا! فـ*إلنـ&*ن ?ـظيd ألن ا.ـSMقـة 5ـa هللا 
 Aة ا.� تـ;)ـnا�نـ&*نـي Aـ¾ ا.ـيY Aنـظ;نـ*، ?ـن o ، "ـ. �Vو .

ً
�ـIM] ?ـظي<*

أخـذه،  أ5ـ*م ا�Vـتيn*جـ*ت ا.� يـبAnو أنـT* .ـAى اYـجت<a، 5ـ* Wـ" اإلنـ&*ن 
بـ*�fـSق؟ ا.ـذي .ـAيـ] Wـذا ا.ـن"ع 5ـن ا.ـف�V ;H �ـ*ه األfـف*ل و .ـ{¾ 
فـق· �ـ*ه �ـب*ر ا.ـ&ن. ثـd يـتd ن&ـي*ن ا.ـ�ف".ـة وا.شـيخ"خـة، ?ـgI 5ـAار 
 2Mإ 5ـ* يـف 

ً
ا.ـ&ن"ات ا.� يـH"ن فـيT* ا�نـ&*ن 5ُشـتت ا.ـذWـن و5نجـذبـ*

 .«2q.ا o 2q.ا "W ن «هللاH. .[IMو  أن] يفAnأو أو 5* يب

٢) إنq*ر ا�نت<*ء و?"اقب] 

، واآلن Wـ" 
ً
    ا�نـ&*ن - ا�نـ&*ن ا.ـ"اقـMي، أنـ* وأنـت - .ـd يـHن 5ـ"جـ"دا

 .ـن يـH"ن .ـ] وجـ"د: إذن يـت"قـف األ5ـ; . إ5ـ* ?ـgI تـAفـق 
ً
5ـ"جـ"د، وغـAا

أ+ـSفـ] ا.ـز5نيz، وWـ" ?ـبI. A&ـ�Iة، أي ألو.ـئ} ا.ـذيـن .ـAيـdT 5ـ&*Vـة 
أ�� .ـ5SـتSك؛ أو يـت"قـف األ5ـ; ?ـgI 5ـ* Wـ" أKـ2 تـAفـق األشـي*ء، ا.ـذي 
 ،¼IـÅُ أن aـ" ا.ـذي ي&ـت�يW ·اإل.ـ]. فـ*�.ـ] فـق gIـ*، أي ?ـWيـتج*وز

وا.ذي ي<Hن أن يضa اإلن&*ن q5 o*ن �ئق. 
   وتـؤ�ـA ا.ـيT"ديـة Wـ*نـ* أرنـAت Ñـ&*+ـية شـAيـAة �ـ*ه ا8ـ*فـة ا.ـذي 
نـشM; بـT*: «أنـ] بـAون ا.ـف2M و بـAون ا.ـقAرة ?ـgI بـAء ¸ء جـAيـA وبـ*.ـت*% 
Kـي*غـة ا.ـبAايـة اÂـAيـAة ا.� تـتAnخـo 2 ا.ـM*.ـd بـ"�دة EـE 2ـ*ئـن بشـ;ي، 
 
ً
Vــي*ة ا�نــ&*ن، اYــ<تAة بz ا.ــ"�دة واYــ"ت، +ــيتd إدانــة ا�نــ&*ن Vــق*
 tـتذ�� ،zم ا.يقA2 ?ـq2، بـMت� ا.ـفMص [...]. إذ يSة ا�ـnنـي*qون إ5ـAبـ
دائــÂ dــ<يa ا.Àشــ;، �V .ــ" ½ــتd ?ــIيdT اYــ"ت، إ أنــdT .ــd يــ".ــAوا 
.ـي<"تـ"ا بـ2 .ـبAء ¸ء جـAيـA. �ـ<* قـ*ل ا.ـقAيـ¾ أغ&ـ�ين"س: «.ـتHن 
Wـن*ك بـAايـة فـقA ُخـIَِق ا�نـ&*ن». فبخـIق اإلنـ&*ن، دخـ2 إ ا.ـM*.ـd 5ـبAأ 
ا.ـبAء - 5ـ* Wـ" بـ"ضـ"ح 5جـ;د fـ;)ـقة أخـ;ى .ـIق"ل أنـ] ïـIق اإلنـ&*ن، 
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12ظTـ; 5ـبAأ ا8ـ;)ـة ?ـgI األرض».  و)ـyبX اإلنـ&*ن إنـ&*ًنـ* ?ـن5Aـ* يـبAnأ 

¸ء 5ـ*؛ .ـHن اإلنـ&*ن يـبAnأ دائـً<* بÃء 5ـ*، دائـً<*: إذ يـبAnأ اYخـI"ق فـ"ر 
و�دتـ] o ا.ـقي*م بÃء، وتـ�"رات Wـذه ا.ـبAايـة تـبقg بz يـAي هللا، أي 

بz يAي 5ن يlتí إ.ي] اإلن&*ن. 
   إن ا.ـثق*فـة ا8ـAيـثnة، +ـ"اء 5ـن ا.ي<z أو ا.ـ{&*ر، ا.� أزاVـت Eـ2 
 *Tــ<يتWا.ــ&*بــق، تــت"ج أ dــ.*MIيــ<ة .ــAقي<ة ا.ــقIف بــ] .ــ�MYا.ــ"جــ"د ا
 dقـي<ة ا�نـت<*ء. إذ يـت t5Aا.ـ&*بـق ، وبـ*.ـت*% تـ ،Î*>ا.ـت;بـ")ـة بـإ.ـغ*ء ا.ـ
تـبAnيـ2 قـي<ة ا�نـت<*ء بـ*8ـض*رة ا8ـAيـثnة وا.ـثق*فـة ا8ـAيـثnة وبـ*8ـ;)ـة 
ا.� � تـت<&} Ñـض"ر ا.ـq*ئـن بـذاتـ] �&ـ; (هللا)، وWـHذا تـش2q 5ـAyًرا 

.ألE*ذيب. ففي ا."اقa، يق"ل ي&"ع أن ا.شي�*ن W" «أب" ا.Hذب». 
   إن ?ـAم ا.ـت<&} بـ*.ـq*ئـن بـذاتـ] (هللا) Wـ" قـتI. 2~ـ;)ـة. .ـذ.ـ}، فـإن 
ا.ـثق*فـة ا8ـAيـثnة، 5ـن خـSل تـأ�ـيWAـ* ?ـgI أن اإلنـ&*ن Wـ" 5ـقي*س Eـ2 
¸ء، تـق"م o ا.ـ"اقـa بـق<a ا8ـ;)ـة وõـنقT*، ألنـT* � تـ&<X .ـT* أن تـH"ن 
 *Tـ�Sـ*، أو ا5ـتWر"yن �ـذ.ـ}، أو تـ"Hبـأن تـ *Tا.ـ&<*ح .ـ *TنH>ـذ.ـ}، و� يـ�
ـفTَ<"َن 5ـ* أقـ"ُ.ـُ] .ـdHُ؟ 

َ
إ� بـ*?ـتبn*رWـ* �ـذبـة  �ـ<* يـق"ل يـ&"ع:«ِ.ـ<*ذا � ت

 ،¾َ}Iإبــ dHُأو�ُد أبـــي dفــأنــُت .�SــE ا إ"M>ِــَت&
َ
ــdHُ � ُتــ�يق"َن أْن ت ألنَّ

ـذي Eـ*َن 5ِـَن ا.ـَبAِء قـ*تـSً. 5ـ* 
ّ
ِبM"ا َرَغـب*ِت أبــيW ،dHُـذا ا. ـ'َّ

َ
وُتـ;)ـAوَن أْن ت

ـُ]  ، ألْن � Vَـقَّ فـيِ]. وWـَ" يـHِذُب، وا.ـHَِذُب fَ oـبMِِ]، ألنَّ  ?ـgI ا8ـقِّ
َ
َثـــَبت

اٌب وأب" ا.Hَِذِب». 
َّ
13َ�ذ

   فـب*إلضـ*فـة إ �ـ"نـ] Eـ*ذًبـ*، فـإن انـ&*ن ا.ـثق*فـة ا8ـAيـثnة ?ـنيف 
 *nي �نـت<*ئـنI>Mر ا.ـ*qـ2 ¸ء ا�نـE 2ن قـبHر ا.ـنظ;ي، و.ـ*qأيـًض*: إذ أن ا�نـ
 Aـ")ـ2 األ5ـf نفMنف، .ـMIـ*ذيـب وبـ*.ـت*% .ـEر .ـألAyـ" �ـذب و5ـW إ هللا
 o %*وبــ*.ــت) a>ــجتYقــ*ت اS5ــج*�ت و?ــ aجــ<ي o ا.ــت*ر)ــخ A5ــث2 أ5ــ
، وo �V أ�» ا.ـAyاقـ*ت شTـ;ة، و5ـa أو.ـئ} ا.ـذيـن يـق*تـI"ن 

ً
األ+ـ;ة أيـض*

5ـMن* و5ـa أو.ـئ} ا.ـذيـن يـتM*ونـ"ن 5ـMن* o ا.ـM<2). إن أي ?ـSقـة إنـ&*نـيnة 
Wـي ?ـنف إن .ـd تـHن و?ـي بـ*tyY، وبـ*.ـت*% إن .ـd تـHن و?ـًي* بـ*�نـت<*ء إ 

¸ء آخ;. 
   و)ــW 2yــذا ا.ــMنف إ ا.ــAرجــة ا.� فــيT* يــ<Hن تــ&<ية نــف&] 
«?ــAا.ــة»، Vــيث تــ<ي2 ا.ــق"انz إ أن تــH"ن ا8ــÂ 2ــ<يa 5ــش*Eــ2 
اإلنـ&*ن o اYـجت<a، �ـ<* .ـ" أن اإلنـ&*ن يlتí بـ*.ـq*5ـ2 إ اYـجت<a ا.ـذي 
Wـ" فـي]. .ـHن ا.ـنف¾، أو ا.ـSMقـة 5ـa هللا، .{&ـت خـ*رج اYـq*ن ا.ـذي 
يـ<Hث فـي] اإلنـ&*ن Ð&ـAه، و)ـأEـ2 أو ي&ـتقب2 أKـAقـ*ئـ]، و� Åـ;ج 5ـن 
Wـن*ك: فـ*.ـنف¾ .{&ـت شـيًئn* آخـ; ، وWـذا ¡ـب أن يـق*ل ?ـن Eـ2 أفـM*ل 

	  هانا أرندت، وظيفة وعمل وفعل. أشكال الحياة النشطة، أومبري كورتي، فيرونا ١٩٩٧، ص ٧٠.  	12

	   يو ٨: ٤٣ - ٤٤. 	13
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اإلنــ&*ن، ألن Wــ<] األو% أو األقــ"ى ¡ــب أن يــH"ن ارتــبf*nــ] بــ*﮻، أي 

ا.SMقة a5 هللا. 
   و5ــa ذ.ــ}، فــإن ا.ــHثي;)ــن ا.ــي"م، بــ<ن فــيdT ا.ــTHنة و?ــI<*ء 
ا.ـWSـ"ت، يـ<يI"ن إ إبـ;از «ا.�بيnة ?ـgI ا.شـ;?ـية» �ـقي<ة أ+ـ*+ـية؛ 
وبـ{ن<* يـق".ـ"ن أشـي*ء 5ـن Wـذا ا.ـن"ع، يـl&"ن أن قـ"انz اإلنـ&*ن 5ت~Ùة 
دائـً<* وbـdH ?ـIيT* دائـً<* قـ*نـ"ن هللا. فـS يـ<Hن ?ـزل ا.ـAMا.ـة Ñـ;5ـ*نـT* 5ـن 
 *Tيب بـyأن يـ Î*قـ dHن 8ـH>ا5ـ2 ا.� يـ"Mا.ـ aـ"انـب وجـ<يÂا aجـ<ي

ان&*ن. 
� وفـ;اِئ%» و *qـVا بـأ"I>َMرفـض"ا أْن يـ dTُـ    يـق"ل Vـزقـي*ل: «ألنَّ
 .[dTورثـ"ا أخـ�*ء آبـ*ئـ] .dTِـن*ِم آبـ*ِئـKبـأ dTُُبـ"Iت قـ

َ
ق
َّ
IMـ&"ا َ+ـب� وتـ «ودنَّ

ثdـ أن*ـ» �<ـ* يقـ"ل ا.;ـب «فأـ?�ـيُتdTُ ف;ـاِئضـَ َغtـَ K*ـ8ٍة وأqVـ*5ً*ـ � 
ي إ ا8ي*ِة،».  14تؤدِّ

 ،zا.� تـت~"ل أيـًض* إ قـ"ان ،a>ـجتYة ا�Iـ+ gIـ? dHـب ا8ـ¡   
5ـن خـSل قـ*نـ"ن آخـ; Wـ" ?ـgI وجـ] ا.ت~ـAيـA قـ*نـ"ن ا�نـت<*ء إ هللا: وWـ" 
ا.ـق*نـ"ن ا.ـش*5ـ�V ،2 يـ<Hن .ـ2q 5ـش*ر�ـة ?ـ*بـ;ة o ا�نـت<*ء ا.Hبt إ 
هللا (بـ<* o ذ.ـ} األ+ـ;ة واYـجت<a وا.ـAو.ـة) أن تـ"جـA فـق· o اYـق*رنـة 
ا.� .ـAيـdT 5ـa ا.ـق*نـ"ن األبـAي، أي 5ـa قـ*نـ"ن هللا. .ـذ.ـ}، �V .ـ" Eـ*ن 
 dTن ي��Iـ~يفة، فـK ـش 5ـن جـ*نـب قـ;اءWAجب و5ـنMزل 5ـت*nتـن dTيـAـ.
هللا W oـAوئـdT. قـA يـH"ن Wـن*ك تغيt  يـبAnو أن ا.ـق*نـ"ن يـض<ن]، .ـHن] .ـن 
  ،a>ــجتYج ا*nألن اإلنــ&*ن .ــ{¾ نــت ،

ً
 و � أخــSقــي*

ً
 Vــقيقي*

ً
يــH"ن تغيtا

وا.ـق*نـ"ن � يـ<Hن تف&ـtه  فـق· بـ*?ـتبn*ره رأي ا.ـAو.ـة ا.ـذي تTـزه ا.ـAMا.ـة 
 . ً*nإ.] تق;)بE ة، أي�I&I. ق*ن"ن� *T&و.ة نفA.ا aنف، .ذ.} تضMب

   ا.ـMنف وا.ـMب"ديـة. إن ا�فـتق*ر إ ا.ـT")ـة بz ا8ـ;)ـة وا�نـت<*ء، 
أي V;)ة غA5 tف"?ة ب*�نت<*ء، Wي نذي; 8;وب ا.ضخ<ة. 

   و)ـق"ل نـ{'ش]، بـ�;)ـقة غـ;)ـبnة، o �ـت*بـ] ’WـHذا ½ـAث ذرادشـت‘ : 
«أنـ* � أVـب ?ـA.ـdH ا.ـب*رد، وz? o قـض*ئـdH، ي%ء اÂـSد ب&ـيف] 
 *Tـب و.ـV ـيW �.ا.ـة اAMـبة %. تـق".ـ"ن: أيـن ا.ـ&l.*ي دائـً<* بـAيIـÂا
?ـي"ن .�ى بـT*؟ اخ�?"ا %، إذن، ا8ـب ا.ـذي bـ<2 ?ـgI ?ـ*تـق] .ـ{¾ Eـ2 

 .«
ً
15األVزان فق·، ب2 ج<يa ا��*ي* أيض*

 tإنــ] أ5ــ; 5ث»  :
ً
   وتــ"اKــW 2ــ*نــ* أرنــAت 5ــVSــظتT* بــذEــ*ء  قــ*ئــIة

.ــWSــت<*م أن 5ــ~*و.ــة إنــق*ذ ا.ــ�بيMة ا.Àشــ;)ــة ?ــV gIــ&*ب ا8ــ*.ــة 
اإلنــ&*نــيnة تــأo U وقــت نــAرك فــي] جــيAًا [...]  أن 5ــ~*و�ت تــAMيــ2 
fـبيMة اإلنـ&*ن بـ*.ـتAMيـ2 اÂـذري ألوضـ*?ـ] ا.ـتقIيAيـة. .ـ{¾ .ـIتج*رب 
 «aييف وضــHن «.ــت*nيــثAوا.&ــي*+ــة ا8ــ dIMــ* ا.ــWفة ا.� أجــ;اIــختYا

	   حز ٢٠: ٢٤-٢٥. 	14
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  .«a>ـجتYا dة بـ*+ـnة ا�نـ&*نـيMا.ـ�بي tتغي t16ا�نـ&*ن أي غـ;ض آخـ; غ

bــAد اYــجت<W  aــ")ــة ا.ــ�بيMة ا.Àشــ;)ــة بــ*?ــتبn*رWــ* نــظ*م، وبــ*.ــت*% 
�&�Iة. 

17   «قـ*َل اÂـ*Wـo 2ُ قـIِب]: ’’� إ.ـَ]!‘‘» . .ـقA أKـب~ت Wـذه ا8ـ<*قـة 

نـظ;)ـة ا.ـM*.ـd. .ـذ.ـ} ^ـن أيـًض* نـض2 ا.ـ�;)ـق، و)ـ<Hننn* أن نـض2 ا.ـ�;)ـق 
 dTأنــ aــ<يÂا *Tو  فــيAnــأة 5ــ"جــة يــبfبــ*�نــ&~*ق ½ــت و ;Mو^ــن نــش
 aن قـت2 جـ<يH>يـ ،aـ<ق! فـفي ا.ـ"اقـVـ2 و أW*ن] جـHذ.ـ}. .ـ gIـ? z5تفق
5ـن يـؤ5ـن"ن بـ*﮻ o دو.ـة 5ـ* (�ـ<* فـIM"ا 5ـa اY&ـي~يz 5ـ;ات ?ـAيـAة)، 
.ـHن � يـ<Hن ا.تخـI¼ 5ـن هللا ا.ـذي o و+ـ�dT، ألنـ] K oـ<يd بـlيnة 
و?ـينn* وWـ" اYـAyر ا.ـ"VـيA .ـI"?ـي بـ*.ـذات، .ـذ.ـ} ا.ـ"?ـي بـ*.ـذات Wـ" إثـ;اء 
� ينــق�a، و ي<ــHن أن يHــ"ن AVــث ا�'ــش*ف 5&تــ<; .Iــ~قيقة ا.�ــ � 

 .dTا.ف gI? *nرتنAق. *
ً
تyبX أبAًا AWف

   إن اYـشIqة جـذر)ـة، ألن Wـن*ك ?ـ*zY يـ"اجـT*ن بـMضT<* ا.ـبMض: 
 � dـTنـ*ك 5نـ يقـ"."ـن أنW .[Iـ يقـب2 انتـ<*ئ]ـ إ هللا واآلخ;ـ � يقـبd.ـ*?
يـقبI"ن، أو ـي;فـض"ن، أو بـ*ألVـ;ى يـشM;ون بـ*.ـ5Ayـة 5ـن 5ـفT"م ا�نـت<*ء 
ا.ــذي نــؤ�ــA ?ــIي] اآلن، و)ــMيAون ا.ــق"ل بــأن اإلنــ&*ن Wــ" 5ــقي*س Eــ2 
 ا.ـ<أ+ـ*ة ا.� 

ً
¸ء. و.ـHن إذا Eـ*ن اإلنـ&*ن Wـ" 5ـقي*س .ـ2q ¸ء نـ*+ـي*

تـ<; بـV *Tـض*رتـنn* ا.ـغ;بـيnة .ـتأ�ـيWAـ* ا8ـ<*Ø وغt اYـنظd، بـأن ا�نـ&*ن 
� يــ<Hن ا�ــ'ش*فــ] إ� بــ*?ــتبn*ره 5ُــنHِ; .ــSنــت<*ء; و)ــ&W gMــذا ا�نــq*ر  
 ﮻ إ أن يـyبX إنـq*ر ا�نـت<*ء إ Eـ2 ¸ء 

ً
.ـSنـت<*ء ا.ـذي يMت�  إنـq*را

آخــ; (.ــyI~بة و.ــت*ر)ــخ ا.ــ"fــن و.ــAyIاقــة). و5ــa ذ.ــ}، � يــ<Hن 
.ـإلنـ&*ن ا.ـذي Wـ" 5ـقي*س Eـ2 ¸ء، إلنـq*ر ا�نـت<*ء إ هللا، ا.Tـ;وب 5ـن 
ا�نـت<*ء .ـتy"رات 5&ـبقة (ا.� � يـ<Hن 5ـنTM* إ� بـ*.ـIq<*ت)، وا.�، 

* .Iتأثtات غt ا.MقSنيnة. 
ً
d. ". �V تHن وا?ية، �IM] يتy;ف وفق

 Aونـ] � يـ"جـAنـق"ل ألو.ـئ} ا.ـذيـن يـتجنب"ن ا�نـت<*ء إ هللا أنـ] بـ   
تـــ*ر)ـــخ و�  تـــقIيA (.ـــHن، إن  تـــd ا�?�اف بـــ*�نـــت<*ء إ هللا، فـــ<ن 
اY&ـت~ي2 ?ـAم شـM"رنـ* بـ*.ـ<*Î، أي 5ـ* أوجـAه هللا قـبIن*). وبـ*.ـت*%، .ـن 
 ،aـ;)ـة. فـفي ا.ـ"اقـV Aـيث � تـ"جـV ،اآلن AMـن*ك 5ـأ+ـ*ة .ـألنـ* بـW ن"Hتـ
^ـن � نـق*رن أنـف&ن* بـ*.ـAMم أو بÃء ?ـAيـd ا.ـف*ئـAة، أو بـأخـSق 5جـ;دة! 
بـ2 �ـ<* قـ*ل Eـ*5ـ"، «?ـIينn* .ـق*ء ا8ـب قـب2 .ـق*ءنـ* بـ*ألخـSق. فـخSف ذ.ـ} 
W18ـ" ا.ـMذاب». .ـHن ا8ـب ا.ـذي Wـ"؟  فـ*8ـب � يـ<Hن أن يـH"ن إ5ـ* 

5ـ~*و.ـة .ـIت<I} ألWـAاف ?ـ*بـ;ة +ـ;)ـMة ا.ـزوال أو Kـ~بة o ا.ـ�;)ـق، 

	   هانا أرندت، اللغة األم، ميميسيس، ميالنو ٢٠٠٥، ص ٧٧.  	16

	   راجع مز ١٤ (١٣) : ١؛ مز ٥٣ (٥٢) : ٢. 	17


	   ألبير كامو، مفكرات شخصية (يناير ١٩٤٢ - مارس ١٩٥١)، املجلد الثاني، بومبياني، ميالنو 	18

                      ١٩٩٢، ص ٢١٧.
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?ــgI ا.ــ�;)ــق - o جــ<يa األVــ"ال وبــAون أي تــأخt - وا.ــذي يــبAnأ 5ــن 
ا.ـ;غـبة ty5 o اآلخـ;. «فـقب2 .ـق*ء األخـSق، ?ـgI ا�نـ&*ن أن يـIتقي 
19بـ*8ـب»؛ أي ¡ـب «ا+ـتM*دة األخـSق 5ـن خـSل األنـت».  إن Wـذان 

ا.ــتأ�ــيAان .ــq*5ــ" 5ــT<*ن .ــIغ*يــة وKــ~ي~*ن و)ق�ب*ن 5ــن 5ــفT"5ــن* 
.ـألخـSق اY&ـي~ية، ألنـ] بـAون قـ"ل بـ�;س .ـIq<ة «نـdM»، نـdM .ـ{&"ع، 
.ـ<* Eـ*ن o أخـSق Wـ*دئـة: فـ;بـ<* تـAفـa أخـSقـ] ا.ـث<ن .TIـي2q  و.I&ـي*ق 

ا.يT"دي. 
 .aـ<يÂا gIغـ;)ـب ?ـ "Tـ;ج 5ـن ا�نـت<*ء إ هللا، فـÅ ـ2 5ـنE ،إذن   
وبـتM;)ـف] فـق· 5ـن خـSل 5ـM*يt اقـتy*ديـة و�ـ*ر)ـة، Wـ" يـM{ش انـت<*ء 
آخـ;، ظـ*Wـ;ي، غt 5ـ"جـ"د، وWـ" اYـ"قـف ا.ـ"VـيA إلنـq*ر انـت<*ءه ﮻: إنـ] 

 .«dِ
َ
.*M.ْج2ِ ا

َ
ي أل
ِّ
IKَ
ُ
20يlتí إ ا.d.*M، .ذ.} ق*ل ي&"ع: «� أ

   وتــق"ل Wــ*نــ* أرنــAت 5ــ;ة أخــ;ى: «إن ا.ــAMم يــyبX بــAيــSً ?ــ*Yــًي* 
.ــI"اقــa، ألنــ] ¡ــIب ا.ــ;اVــة. راVــة .ــHن بــAون واقــa. إنــT* 5جــ;د راVــة 
 aـ;م اإلنـ&*ن 5ـن جـ<يbُ *5ـAق وا�ـ"ف».  «?ـنIقIيء .ـAـT521نف&ـية و

22و+ـ*ئـ2 تف&ـt األVـAاث، ُي�ك دون أي إVـ&*س بـ*.ـ"اقـa». ا.ـنظ*م .ـ] 

 .tذا ا.تأثW
   وWــHذا، �ــ<* يــق"ل 5ــ*ر)ــ" .ــ"تــزي بتMبtه ا8ــ*د: «o اإلنــ&*ن 
ا8ـAيـث، .ـd تـf AMـIب*ت ود?ـ"ات ا.ـذا�ـ;ة تـت"افـق 5ـa د?ـ"ات ا.ـ;جـ*ء، 
 çIء � يÃ. "ــ?A2 5&ــتق2».  فــ*إلنــ&*ن 5ــqش"ن بــش}Mيــ dTنH23.ــ

رجـ*ؤه ا.ـذي  فـي] بـ*.ـف2M؛ و)ـق"م ?ـgI ا.ـف"ر بـف2M  أشـي*ء � يق�TV* ?ـIي] 
رج*ؤه،  وب*.ت*% Wذه األشي*ء ا.غ;)بnة ?gI ا�ن&*ن ت5A; خ�"ات]. 

 إ ا+ــتH<*ل 5ــ* قــIت]، 5شــtًا إ أ�» 
ً
   أود اآلن أن أ+ــgM جــ*WــAا

ا�ــy*ئــ¼ إثــ*رة .ــإل?ــج*ب ا.� يــتd فــيT* تــ;جــ<ة اYــفT"م اY&ــي¬ 
.ـSنـت<*ء إ هللا، وا�نـت<*ء إ ا.&ـ; ا.ـذي يـyنE aـ2 ¸ء: إنـ] 5ـث2 نـ"ر 
¡ـب أن ينt جـ<يa ا.ـSMقـ*ت، Ñـيث تـH"ن ا.ـSMقـة 5ُـتنn*+ـبة و5ُـM*شـة 

ب�;)قة جيAة. 

	   نفس املؤلف املذكر أعاله، ص ٨٢. 	19
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                ٣) ت*ر)خية ا�نت<*ء 

    ^ـن نlتí إ ا.&ـ;، أي نlتí إ هللا، و.ـHن بـأي fـ;)ـق نـذWـب إ.ـي]، إ 
ا.&ـ;؟ إذا تـM;فـن* o داخـIن* ?ـgI ا�نـت<*ء إ ا.&ـ;، فـأي fـ;)ـق يـ<Hننn* أن 
ن&ــt فــي] .ــنIتقي بــ]؟ �ــيف يــ<Hننn* 5ــM;فــة ا.ــ�;)ــق ا.ــذي ر+ــ<] 
Eـ*+ـتج*بـة .Tـذه ا8ـ*جـة إ ا�نـت<*ء؟ ألن ا�نـت<*ء Wـ" ?ـب*رة ?ـن اق�اح 
وا?�اف وا5ـتثn*ل Vـي*تـنn* .ـذ.ـ} ا�?�اف و.ـتI} ا��ة اYـب*شـ;ة .ـSنـت<*ء 
إ نــق�ة ا�رتــq*ز اYــش*ر إ.ــيW .*Tــ2 قــ*م ا.&ــ; (هللا)  بــ;+ــd 5ــ&*ر أي 
إجـ*بـ*ت .Tـذه ا.ـفH;ة أو .Tـذه ا8ـ*جـة إ ا�نـت<*ء؟ Wـ2 ر+ـd  ا.&ـ; (هللا) 
بــMض اYــ&*رات؟ ^ــن نlتí إ ا.&ــ; (هللا). وبــ*.ــت*%، بــأي fــ;)ــق 

ي;)Aن*؟ �يف نM{ش Wذا ا�نت<*ء .I&;؟ 
   إن ا�نـــت<*ء إ هللا، �ـــM*5ـــI] اÂـــ"Wـــ;ي، يـــتض<ن ا.ـــت*ر)ـــخية. 
 *T&ـY نH>وا.� يـ *Tفـ;Mاألشـخ*ص واألشـي*ء ا.� نـ ºMفـ*.ـت*ر)ـخية ت
 ،*Tــب بــ?Sن ا.ــتH>ن* وا.� يــyــõ �.األشــي*ء ا ºMــذا يW؛ و*Tورؤ)ــت
 ºMــ;ي، يW"ــÂ5ــ2 ا*Mره ا.ــ*nن*. إن ا�نــت<*ء إ هللا، بــ*?ــتبHI5ــ *Tنــ"Hــ.
 2Mـذه ?ـبق;)ـة ا�ـ*.ـق، ا.ـذي جـW ـ*نـت و� تـزالE Aا.ـت*ر)ـخية: .ـق 

ً
ضـ<ن*

 "Tـي ا.ـ;ب: فـ?Aـذا ُيـT. .ةnينMـة بـ�;)ـقة 5ـ+">I5ـ~&"+ـة و5ـ [nربـ"بـ{ت
ا.ـ;ب. .ـنتnذ�ـ; تـI} ا.I~ـظة ا.� ½ـAث فـيT* 5ـ"ü إ هللا ?ـgI اÂـب2، 
 oِ ُّب َل ا.ــ;َّ َÝَ

َ
و5ــ; هللا بــ*.ــق;ب 5ــن] 5ــختÀًئn* داخــ2 +ــ~*بــة قــ*ئــSً: «ف

ا5َـُ].  َّAـ
ُ
بُّ ق ـ*ْجـَت*َز ا.ـ;َّ

َ
. ف بِّ ـَف ِ?ـْنAَُه Wُـَن*َك َوَنـ*َدى ِبـ*ْ+ـdِ ا.ـ;َّ

َ
ـَ"ق
َ
َ~*ِب ف ا.ـ&َّ

Vْـَ&*ِن  ـَغَضِب َوَ�ِثtُ اْإلِ
ْ
 َبـِ�يُء ا.

ٌ
وف
ُ
ـٌ] َرVِـيdٌ َوَرأ

َ
. ýإ 
بُّ : ’’ا.ـ;َّ بُّ َوَنـ*َدى ا.ـ;َّ

ِة.  ـِ�يَّ ـَ<yِMَْيِة َواْ�َ
ْ
ْثـdِ َوا. ُ.ـ"ٍف. َغـ*ِفـُ; اْإلِ

ُ
َ أ ýـَ&*ِن إVْ ـ*ِء. Vَـ*ِفـُظ اْإلِ

َ
ـَ"ف
ْ
َوا.

ـي2ِ  ِÂْا oِ ِء*nْبـَن
َ
ْبـَنn*ِء األ

َ
ْبـَنn*ِء َوoِ أ

َ
ْثـdَ اآلَبـ*ِء oِ األ ýإ Aٌْبـَ;اًء. 5ُـْفَتِق ýَئ إ ـْن ُيْ�ِ

َ
. [ُ ـHِنَّ

َ
َو.

 .«‘‘aِاِب *ِ.ِث َوا.;َّ 24ا.ثَّ

    أ) اختيn*ر شMب  
           يـؤ�ـA ا.ـيT"د واYـجت<a اY&ـي¬ بـ"ضـ"ح ?ـgI أن هللا Wـ" أ+ـ*س انـت<*ء 
Eـ2 انـ&*ن:  انـت<*ء ألي إنـ&*ن، �V .ـ" .ـd يـHن يـT"دًيـ* أو 5&ـي~ًي*. و.ـHن 

Wن*ك اختSف جذري (�V بz ا�ثنz: ا.يT"دي واY&ي¬). 
   إذ � يـ<Hن ألي انـ&*ن أن يـتdIq ?ـن ا�نـت<*ء إ هللا بـAون أن يـAرك 
و)ـ'بa و)ـقتAي بـ2q 5ـ* قـ;ر هللا أن يـM;فـ] اإلنـ&*ن، ألن هللا يـIMن ?ـن 
ذاتـ] o ا.ـت*ر)ـخ. فـ*.ـت*ر)ـخ Wـ" ا.ـز5ـ*ن واYـq*ن ا.ـذي يب~ـ; فـي] اإلنـ&*ن ^ـ" 

ty5ه. 

	   راجع خر ٣٤: ٥ - ٧.  	24
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 zد 5ـ* بSأ 5ـن رجـ2 5ـن بـAnخـي· يـب o [IـE dـ.*Mتـ*ر)ـخ ا.ـ Xو)ـتض   
ا.نTـ;)ـن، إبـ;اWـيd. اخـت*ره هللا .ـيM;ف ذاتـ] .ÀIشـ; وÅـI¼ ا.ـذيـن أÑـ;وا 
* Yــقي*+ــdT ا�ــ*ص. 

ً
o ن&ــي*ن ا.ــت*م أو o تــأ�ــيA ?ــgI شــ<".ــية وفــق

 يـ�Mي] اإلنـ&*ن ?ـن ا.&ـ; (هللا). .ـHن 
ً
وتـش2q األديـ*ن األخـ;ى تف&ـtا

اخـتيn*ر إبـ;اWـيW dـ" ا.I~ـظة األو ا.� يـ<Hننn* فـيT* تـIقي تف&ـt 5ـفT"م 
و5ـI<"س .ـSMقـتنn* 5ـa ا.&ـ; (هللا). و)ـق"ل ا.ـفيI&"ف ا.ـيT"دي 5ـ*رتـن 
 2Mأن يـف Aن] ـي;)ـHـ. ،[HIـ" 5ـW ا.ـذي dـ.*Mخـ2 ا.ـAأن يـ Aبـ"بـ;: «إن هللا ـي;)ـ
 ¾lجIـة ا�ـ*رقـة .ـK;ـ" +ـ; وجـ"دنـ*، ا.ـفW ـذاWل اإلنـ&*ن: وSذ.ـ} 5ـن خـ

25ا.Àش;ي!» 

   و)�ك إبـ;اWـيd أرضـ] بـAافـa 5ـن ا.ـثقة ا�ـ*.ـyة بـ*﮻. و)ـت"اKـ2 
 ºبـأ.ـفي +ـنة ، و)ب Xـي&Yـض"ره، قـب2 اV ;ـ+ oذ.ـ} ا�نـ&*ن، و aهللا 5ـ
 Aذاتـ] � يـ"جـ aي بـ;بـ*ط 5ـIاخـAا8ـ¾ ا.ـ gIو?ـ ، tHا.تف gIرة ?ـAفـي] ا.ـق
o أي 5ـq*ن آخـ; بـ*.ـM*.ـd. إنـ] أ5ـ; � يـ<Hن õـيI]، و� تـy"ره .ـMy"بـة 
ا.ـMث"ر ?ـgI �5ج<z 5ـن*+ـبE .zـ*ن إبـ;اWـيW dـ" 5ـAyر Wـذه ا.ـفH;ة 

ا.نقية ?ن هللا وا.� E*نت 2E o ا.ت*ر)خ ا.يT"دي. 
   و5ــ;�ــز Wــذه ا.ــSMقــة ا.� أقــ*5ــT* هللا 5ــa إبــ;اWــيd ون&ــW [Iــ" 

 .AيAب جMأب .شE dيWر  إب;ا*nاختي dت Aر. فق*nا�ختي
   وتـHشف fـ;)ـقة ا�نـتخ*ب  أو ا�خـتيn*ر أو ا�5ـتيn*ز ?ـن ا.ـ�;)ـقة 
ا�ـ*Kـة اYـ"جـ"دة o داخـ2 أVـAاث ا.ـت*ر)ـخ ا8ـقيقي، إلبـSغ اإلنـ&*ن 
?ـن 5ـ* Wـ" ا.&ـ; (هللا). إذ يـت"اKـ2 ا.&ـ; 5ـa ا�نـ&*ن ا.ـذي Åـت*ره وإ 
 �V نH>ه ?ـن ذاتـ]. و� يـAشف 5ـ* ـي;)ـHبـ 

ً
ا.ـشMب ا.ـذي يـ<ن~] ا5ـتيn*زا

õي2 �يفية اA8 5ن V;)ة هللا! 
 dـ.*MIـ. dIِMر إ ا.ـت*ر)ـخ بـ*د?ـ*ء قـ"ي بـأنـ] 5ُـ*nية ا�خـتيI>خـ2 ?ـAوتـ   
EـI].فـ<ن اYـزاt5، نـ;ى أن ا.ـيT"د، o �V ز5ـن يـ&"ع، Eـ*ن .ـAيـdT شـغف 
 dTـي*ة 5جـ<"?ـ*تـVو dTـي*تـV ـ*نـتEو .tشـÀتI. ـ*بWا.ـذ o ورغـبة 5~ـ<"5ـة
أداة .IتÀشـt ا.ـذي Eـ*نـت 5ـT<ت] تـM;)ـف ا.ـM*.ـd بTـذا ا�.ـ]، ا.ـذي ورثـ"ا 
?ــن] 5ــفT"5ًــ* واضــً~*، قــبE 2ــ2 ¸ء بــ*?ــتبn*ره قــ"ة شــ*5ــIة وبــ*?ــتبn*ره 
ـــfُ dْHُـــُ;áِ َيـــُق"ُل 

ُ
ـــqَ*َرُ�ـــdْ َوَ� fُـــُ;ق

ْ
ف
َ
 أ
ْ
ْ{َ&ـــت

َ
ـــqَ*ِري .

ْ
ف
َ
نَّ أ
َ
غـــ<"ض («أل

.»)   وب*?تبn*ره ا.AMا.ة.  بُّ 26ا.;َّ

ــ* بــ�;)ــقة 
ً
   وتــIM<ن* ?ــ<Iية ا�خــتيn*ر أن هللا ¡ــ2M نــف&] 5ــM;وف

?ـ*رضـة  و5ـI<"+ـة o ا.ـز5ـ*ن واYـq*ن (�ـW  dـ" Vـ&ن Vـظ ا.ـز5ـ*ن واYـq*ن 
 o {ء آخــ; أجــ<2 5ــن ذ.ــ¸ Aهللا: إذ � يــ"جــ *>Tخــ2 فــيAذيــن يــIا.ــ


25                    مارتن بوبر، مسيرة االنسان. حسب تعاليم الطائفة اليهودية الحسيدية، منشورات كيكايون - جماعة

                      بوزي، مانيانو (بيال) ١٩٩٠، ص ٦٣-٦٤.
	  أشع ٥٥ : ٨. 	26
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ا.ـM*.ـd). وأfـIق ا.ـيT"د ?ـW gIـذا اYـq*ن ا+ـd ا.TـيV 2qـيث يـت"اKـ2 فـي] 

 .dTينA(ش; وÀ.ا a5 هللا
 Aهللا. وقــ aقــة 5ــSMــذه ا.ــW 2ــ] 5ــث. dــ.*Mا.ــ o بMشــ Aو� يــ"جــ   
 dـWوجـ"د o ن">Tون ا.ـن"ر .ـيفA>ـ*نـ"ا ي&ـتEب األخـ;ى، و"Mتـأثـ;ت ا.ـش
5ـ* Eـ*ن واضـً~* Wـن*ك. .ـذ.ـ} تـضa قـ;اءة ا.ـقAيـd و5ـ* يـ".ـA بـMيAًا 5ـنذ 
أKــ2 األشــي*ء، اإلنــ&*ن ا.ــيT"دي o 5ــ;�ــز ا.ــH"ن بــ*.l&ــبة .ــI"?ــي 
ا.Àشــ;ي. وتــd ا+ــتث<*ر وإثــ;اء ا.ــ"?ــي ا.Àشــ;ي o ا.ــ"اقــa 5ــن خــSل 
ا.�ج<ة ا.ـ"جـ"ديـة .ـSنـت<*ء إ هللا، إ إ.ـ] ا.Tـي2q، ألن fـ;)ـقة تـy"ر 
ا.ـSMقـة بz هللا واإلنـ&*ن o اYـجت<a ا.ـيT"دي Eـ*نـت ا.Tـي2q: ا.ـنyي~ة 

 .2qيT.ا o هللا *Tي�Mن ي*E �.ة اA?*&Yأو ا
ـُب2ِ  ُ.ـ"ا َ?ـِن ا.&ُّ

َ
ُ;ِق َواْنـُظُ;وا َواْ+ـأ g ا.ـ�ُّ

َ
Iِقـُف"ا َ?ـ’’ : بُّ ـ*َل ا.ـ;َّ

َ
ا ق
َ
   «WَـHَذ

 
ً
َتِجــAُوا َراVَــة

َ
*ِ.ــXُ؟ َوِ+ــtُوا ِفــيِ] ف َّyــُق ا.ــ(;ِ ْيــَن Wُــَ" ا.ــ�َّ

َ
Aِيــَ<ِة: أ

َ
ــق
ْ
ا.

 Î*>ِفـــــيِ]!‘‘». وا.ـــــ tُـــــ*ُ.ـــــ"ا: َ� َنِ&ـــــ
َ
dْTُ ق ـــــHِنَّ

َ
27ِ.ـــــُنُف"ِ+ـــــdْHُ. َو.

.ــ{¾«ا.ــ<*Î»؛ فــ*.ــ<*W Îــ" تــشHي2 ا8ــ*ضــ;. و«تــذ�ــ;» يــق"ل 
 ًSجـي zَـ*َم ا.ـغ*ِبـَ;ة وا?َتِ�وا ا.&ن يَّ

َ
ذُ�ـِ; األ

ُ
5ـ"ü قـ;ب نـT*يـة Vـي*تـ] «أ

ــAثــ"َك». .ــHن Eــ2 ا.ــثق*فــة  َbُ {َْ�َك وشــي"َخــÅُ بــ*َك
َ
28فــجيSً. َ+ــ2ْ أ

ا8ــAيــثnة Wــي ا.� تــشM; بــ*�نــت<*ء �ــAMو، ألن «ا.ــق5Aــ*ء وا.ــ&ن"ات 
 *nث ا8ـي*ة فـينÀـ2 ا.&ـ;ي .ـ<* يـKـذا األW إ tت تشـ*>IـE ـيW «ةAيMا.ـب

وا.ذي، �<* نIM¡ ، dIMن* نتy;ف. 
   إن أثـق*ل ذ.ـ} ا.ـشMب أ�� 5ـن Eـ2 ا.ـتيn*رات ا.ـAيـlيnة األخـ;ى، ألن 
وVـAة وقـAا+ـة هللا، أي ا.&ـ; «تـقM*ن» ?ـgI ?ـ<E 2ـ2 يـ"م. إذ تـAرك 
ا.ــنف¾ وا.ــ"?ــي تــAخــ2 هللا Wــذا، .ــHن اÂ&ــA يــثقE 2ــ*Wــ2 ا.ــنف¾، 
 et corpus quod») ¾5ــن اتــ&*ع ا.ــنف Aــb Aا.ــذي َيف&ــ Aــ&Âوا
corumpitur aggravat animam29»). .ــHن هللا، ا.ــ] ا.ــHت*ب اYــقAس 

 aْ>َا8ـي*ة ا.ـي"5ـية. « ِا+ـ o [ا+ـتAة هللا وقـAـVخـ2 وAيـف;ض نـف&]. وتـ
ـIبَ} 
َ
.ـTََ} بـ2qُِّ ق ýإ 

بَّ Vـِبِب ا.ـ;َّ
َ
.ـTَن* Wـ" َربٌّ واVِـA. فـأ ýإ 

بَّ نَّ ا.ـ;َّ ý2: إnـ;ائـي+ْ ýيـ* إ
 o ا.ـَي"َم *Tنـ* آ5ُـُ;َك ِبـ

َ
� أ
َّ
تـَ}. و.ـتHُْن Wَـذه ا.ـIِqَ<*ُت ا. ـ"َّ

ُ
Eـ2ِّ َنـفِ&َ} Eـ2ِّ ق

 o 
َ
ـيت
َ
ذا 5َش ýَبـ{ِتَ} وإ o 

َ
&ت

َ
Iذا َجـ ýإ ،*Tِبـ dT>ْ

ِّ
IـE {َيlَبـ gIـ* ?ـWْد ـIِبَ}. وَردِّ

َ
ق

 ?ـgI َيـAَِك، و.ـتHُْن َ?ـy*ِئـَب 
ً
.وأ?ـِقWAْـ* َ?ـ5Sـة

َ
ـْ<ت
ُ
 وق
َ
ذا ِنـْ<ت ýـق وإ(; ا.ـ�َّ

 dـذا �ـي نـق"ل �ـWْبـ"اِب َبـ{ِتَ}».  و
َ
�ـُتْبT* ?ـgI َد?ـ*ِئـd أ

َ
30َبzَْ َ?ـيlَيَ}.وا

يــت�Iب ا�نــت<*ء إ ا.&ــ; (هللا) و)ــتض<ن اخ�اق ا.&ــ; .ــ2q ?ــظ*5ــن* 
 .2q.ا o 2q.ا "W ف*﮻ .[IM2 5* نفE2 8<ن* وEو

	   أرم ٦: ١٦. 	27

	   تث ٣٢ : ٧. 	28

	   حك ٩ : ١٥. 	29

	   تث ٦ : ٤ - ٩. 	30
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 dـ.*Mخـ".ـ] إ ا.ـAة .ـIب .ـنف&] �ـ"+ـيMر شـ*nإن قـ;ار ا.&ـ; بـ*خـتي   
و�ـ<M;فـة و?ـ<W ،2ـ" 5ـخ*fـ;ة يتخـgI فـيT* ا.&ـ; نـف&] ?ـن ذاتـ] .ـتM<يق 
وإنـض*ج انـت<*ء ا.ـ"جـ"د ا�نـ&*( إ.ـي] 5ـن ا.ـ"جـ"د ا.Àشـ;ي وبـ*.ـت*% ضـ<*ن 
ا.ـ"?ـي بـأ5ـV Aـقيقة أن ا.ـن*س وا.ـف;د يـlت<"ن .ـ] داخـ2 ا�Vـت<*�ت ا.� 

 .*Tفي dW;>ي&تث
 5ـن 
ً
   إن األ5ـ; بـ*خـتy*ر Wـ" Eـأنـ<* قـ*ل ا.&ـ;: «أر)ـA ونـ;)ـA ا?�افـ*

ا.ـS¸ء». �ـيف يـ<Hن ا8ـy"ل ?ـgI  ا?�اف 5ـن � ¸ء؟ و5ـ* ا.ـذي 
Eـ*ن ¡ـب ?ـgI ا.ـAMم قـ".ـ] أ5ـ*م ا.ـq*ئـن بـذاتـ]؟ إن األ5ـ; Vـقيقي .ـAرجـة 
أن ا.ـ�;)ـقة ا.� نت~ـAث بـW *Tـي fـ;)ـقة خـي*.ـية! و)ـبAnو األ5ـ; �ـ<* .ـ" أن 
ا.ـث*.ـ"ث  قـA قـ*ل: «.ـنف2M شـيًئn* يـ<Hن .ـآلخـ;)ـن 5ـن خـS.ـ] ا.ـتM;ف 
?ـIينn*». وEـأن هللا قـA ُ+;َّ بـق".ـ]: «�V ا.ـAMم ¡ـب أن يـ&<Mن* و)ـ"افـق 
?ـIينn*. وا.ـAMم ¡ـب أن يـق"ل: "أنـ* ?ـAم، .ـHن} أنـت تـH"ن"». و�ـيف 
فـ2M هللا ذ.ـ}، وخـIق شـيئT� ً*nـذا؟ .ـقA خـIق اإلنـ&*ن  وا.ـذات ا�نـ&*نـيnة، 
ا.� Wـي Vـ;)ـة. .ـHن 5ـ* Wـي ا8ـ;)ـة؟ ا8ـ;)ـة Wـي ا�?�اف بـ*.ـq*ئـن بـذاتـ] 
 «Aئـن بـذاتـ] «يـقي*qم ا�?�اف بـ*.ـA(هللا)، وا.ـت<&} بـ]. .ـذ.ـ}، فـإن ?ـ
ا.ـHين"نـة ا.� وWـبنn* إيـ*Wـ* و)ج�W* وÅـنقT* و)ـضMفT*؛ وبـغب*ء  بـAM ذ.ـ} 
¡ـA ا�نـ&*ن 5ـن Wـذا ا.ـضMف و5ـن Wـذه ا.ـتنn*قـض*ت ا.� وضـTM* هللا 
وا8ـي*ة أ5ـ*5ـ]، ذر)ـMة .ـIتفI&ف وا+ـتخSص ?ـ"اقـب �ثtة: Eـأنـ<* Eـ*ن 
* o بـ{تn]، وبـAً� 5ـن أن يـIقي ا.ـ<*ء ?ـgI ا.ـن*ر  يـIقي بـ*.ـ<*ء 

ً
Wـن*ك Vـ;)ـق

 o ا��*ه اI. ¾�*MYن*ر. 
ً
بMيAا

 gIـ;ة يتخـf*ـ" 5ـخW [&ب .ـنفMر شـ*nإن قـ;ار ا.&ـ; (هللا) بـ*خـتي   
فـيT* ا.&ـ; نـف&] ?ـن ذاتـ]. و)ty ا.ـز5ـن ا.ـذي يـ<; تـق5ًAـ* o ا.ـت*ر)ـخ. 
 aـ; وواقـTق"ب. إنـ] نMوإ+ـ~*ق و)ـ dـيWاث: إبـ;اAـVأ.ـف ا.ـت*ر)ـخ 5ـن أnو)ـت
5ت~ــ;ك ُيــ".ــA 5ــن 5ــب*درة ا.&ــ; (هللا)، 5ــن خــSل يــlب"ع تــ*ر)`، 
 tثYه. .ـذ.ـ} 5ـن اAMب] 5ـن بـMتـ*ر)ـخية و?� قـ*دة شـ aبـي*nيـن �? ،dـيWوإبـ;ا
.ـإل?ـج*ب أن ي&ـتخAم هللا شـMًب* وأن Wـذا ا.ـشMب «يـA?ـي» بـأنـ] 5ـخت*ر 
 YجـAI ?ـن اY&ـي~ية ’’o أKـ2 

ً
(وEـ*ن ?ـIينn* ^ـن أيـًض* أن نـ�Mي ?ـن"انـ*

31ا.ـز?ـd اY&ـي¬‘‘).  وÑـAث وراء VـAث يـتnأ�ـA وجـ"د ?ـ*ئـSت 5ـMينnة و 

 اYـ"قـف األKـIي .ـألب. وبـنف¾ fـ;)ـقة 
ً
*Mـ* جـ<يWدAـb ةnينMقـب*ئـ2 5ـ

ا.ـقبيIة ا.ـ&*بـقة، أقـ*5ـ"ا ?ـSقـ*ت 5ـHثفة Eـ*نـت زاخـ;ة بـ*ÄMY. وEـ*ن 
 ،ü"فـفي ز5ـن 5ـ .ü"ـ" 5ـW :ـذاW 2qنـق�ة .ـ dـ;ة وأ?ـظTـ~"ر األ�» شYا
 Aقـ*ئـ dـ*ر أ?ـظK [ـة، وأنـK*ا�ـ [Iا5ـ"M2 بـMبـ*.ـف *Mًـ*ن ا.ـت*ر)ـخ 5شـبE
وأ?ـظd 5ـdIM 5&ـتA?ـي .ـI;بـ*ط ا.ـذي ـي;بـ�dT بـ*﮻، و��Vا5ـ] وVـب] 
.ـq>I*ن ا.ـذي تـd فـي] ا+ـتA?ـ*ء خ�ة ا�نـت<*ء 5ـ;ة أخـ;ى وVـيث وجـAوا 

	   راجع األب لويجي جوساني، في أصل الزعم املسيحي، ياكابوك، ميالنو ١٩٨٨. أعادت نشره دار 	31

                      ريتسولي للنشر في عام ٢٠١١.
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بــ"ادر و?ــ5Sــ*ت ا.ــ;جــ*ء ا.ــذي إنــ�Iق 5ــن] جــ<"ع ا.ــشMب وبــ] قــبI"ا 

ا.ُ<% t&5 oتdT (ا أرض اYيM*د) . 
   .ــذ.ــ} bــAد ا.TMــA ا.ــ�;)ــقة ا.ــIMي* .ــSMIقــة بz اإلنــ&*ن وهللا، 
وبz اإلنــ&*ن اYــخت*ر وهللا (�V يــق"م ا�نــ&*ن اYــخت*ر بــإ?ــSن Wــذا 
.ـMI*.ـd أجـ<a: إ شـMب] و5ـن خـSل شـMب] إ ا.ـM*.ـd بـأ+ـ;ه). وا�ـت<Iت 
Wـذه ا.ـ�;)ـقة، ا.� بـAأت 5ـa شـMب ا.ـHت*ب اYـقAس، بـ*?ـتبn*رWـ* ½ـقق 
نــo É*T ا.ــشMب اY&ــي¬. .ــذ.ــ}، Eــ2 5ــن Åــت*ره هللا، .يlتí إ هللا، 
¡ـب أن يlتí إ Wـذا ا.ـشMب (.Tـذا ا.&ـبب قـIن* أيـًض* أنـنn* يـT"د). « 
َنـ* 
َ
ـُ]: ’’أ

َ
ـ*َل .
َ
ْبـَ;اَم َوق

َ
بُّ أل  َظTَـَ; ا.ـ;َّ

ً
ْبـَ;اُم اْبـَن ِتـْ&aٍ َوِتْ&zَMِ َ+ـَنة

َ
* Eَـ*َن أ ـ<َّ

َ
َو.

َك  َ ِّ«�َ
ُ
ْجـTْ?َ 2َMَـAِي َبْيºِ َوَبـْ{َنَ} َوأ

َ
ـأ
َ
5َـ*ِ� َوُ�ـْن Eَـ*5ِـSً. ف

َ
ُ;. ِ+ـْ; أ Aِـي

َ
ـق
ْ
ُهللا ا.

ـُ]:». .ـ{¾ Wـن*ك أي 
َ
ـ*َل ُهللا .

َ
g َوْجـTِِ]. َوق

َ
Iْبـَ;اُم َ?ـ

َ
َ· أ
َ
ـَ&ق
َ
‘‘. ف
ً
 ِجـAّا
ً
32َ�ِثtا

قyة أدبيnة ½Hي أشي*ء بTذه ا.Aرا5ية. 
 Aن‘‘:«� يــ"جــ"Tد تــ*ئــ"Tــت*بــ] ’’يــ� o ــ<* يــق"ل جــ"ز)ــف روث�   
شـMب o ا.ـM*.ـd .ـAيـ] 5ـثW 2ـذه ا.ـSMقـة 5ـa هللا. إنـ] شـMب قـAيـd ?ـ;ف 
 ،*Tـ"ادة فـيW � �.ا.ـت] اAو?ـ dظيMـ] ا.ـVSـK واخت� !AيMهللا 5ـنذ ز5ـن بـ
; ?ـنT* بـق&"ة، و)ـdIM أنـ] يـ<Hن أن  و�ثtا 5ـ* ارتـHب ا�ـ�*يـ* ا.� �ـفَّ

33يتM;ض .MIق*ب، .Hن بIõ Sي 5ن هللا ?ن]».  

ْثـِ<ُ;َك 
ُ
5َـdِ . َوأ

ُ
ـْ<Tُ"ٍر 5ِـَن األ ُÂِ 

ً
بـ*
َ
ـHُ"ُن أ

َ
ا َ?TْـAِي 5َـMََ} َوت

َ
ـTَُ"ذ
َ
َنـ* ف
َ
ـ* أ َّ5
َ
   «أ

ِقـيTْ?َ dُـAِي َبْيºِ َوَبـْ{َنَ} 
ُ
ـُ;ُجـ"َن.َوأ ْÅَ {ٌَك 5ِـْن"Iَُو5ُـ 

ً
5َـ<*
ُ
ْجـIُMََ} أ

َ
 َوأ
ً
 ِجـAّا
ً
َ�ِثtا

ــَ} 5ِــْن 
َ
. 
ً
*Tــ
َ
. ýُ�ــ"َن إ

َ
 أل
ً
َبــAِّيــ*

َ
 أ
ً
ْجــَي*ِ.ــTْ?َ dْTِــAا

َ
َوَبzَْ َنْ&ــIَِ} 5ِــْن َبــAِMَْك oِ أ

34َبـAِMَْك». «إ.ـT} أنـت …» إ.ـT}! أنـت 5ـن هللا، أي 5ـن ا.&ـ;، ألنـ] 

Kـنa .ـ} Eـ2 ¸ء! و)ـق"ل هللا «إ.ـY «{Tـن يـH"ن ا.&ـ; (هللا) بـ*.l&ـبة 
.] 2E "W ¸ء: إن] يأU 5ن ?نA هللا، وب*.ت*% فT" 5ن هللا. 

 ِ[nِت T*. بــ2 ِ.ــَ<~بَّ
ُّ
Iأقــ dِب فــأنــُت"M

ُّ
ــdHُ أ�ُ» 5ِــْن جــ<يaِ ا.ــش    «� ألنَّ

َفT* آلبــ*ِئــdHُ». وWــذه اYــ~بة وWــذا 
َ
IــV �.ا zِ>ا.ي gIــظِتِ] ?ــ

َ
35و5ُــ~*ف

ا."ف*ء تAوم o ا.ز5ن. 
 É*Tا.ـن ;yوا.ـن AـV2 واqدة .ـ*M&بـ*.ـ Aا.ـ"?ـ ºMت «AـT?» ة>IـE إن   
.ـشMب] ?ـE gIـ2 األ5ـd. .ـذ.ـ} فـإن ا.TMـA (أي ا.ـSMقـة بz هللا وشـMب] 
 Aق: فـ*﮻ ـي;)ـ"IخـYا dـ.*Mا.ـ aك هللا 5ـ"Iـ&. aـف ا.ـ;ائـ(;Mـ" ا.ـتW (ـخت*رYا
خـSص Eـ2 ا.Àشـ; ا.ـذيـن VُـdH ?ـIيdT بـ*Yـ"ت (ألن Wـذه Wـي قـ;اءة Eـ2 
ا.Àشـ; ا.ـن*بـMة 5ـن ?ـAم ا+ـتق;ارWـd وأ5ـ*نـdT). فـفي ا.ـ"اقـa، أنـ] بـAون 

?Sقة a5 هللا، يlتTي اإلن&*ن. 

	   تك ١٧: ١-٣. 	32

	   جوزيف روث، يهود تائهون،أديلفي، ميالنو ١٩٩٥، ص ٣٣. 	33

	   تك ١٧: ٤، ٦-٧. 	34
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   يشـt ا.TMـA وbـAد «�ـيف» أن 5ـ* يlتí إ.ـي] اإلنـ&*ن (وا.ـH"ن)، 
d�ُـ ِبTـ* ا.يـ"َم �  ُة ا.�ـ أن*ـ آ5ُ;ـُ ِه ا."ـKيـَّ أي  هللا ا�*.قـ، يقـف Ð*نبـW» .[nذـِ
<*ِء ِ.ــَتق".ــ"ا 5َــْن   ?ــنdHُ.فــW Sــَي o ا.ــ&َّ

ٌ
يdHُ و� Wــَي بــMيAة

َ
Iُب ?ــMُyتــ

 o ـَيW و�.*T2َ ِبـ>َMـ* فـَنW*ـ ـT* وُ)ـ&ِ<Mَن* إيَّ
َ
<*ِء، فـيَ'نn*َو. يـAُMَy .ـن* إ ا.ـ&َّ

ـ*Wـ*  ـT* وُ)ـ&ِ<Mَن* إيَّ
َ
َ?ِ� Wـذا ا.ب~ـِ; ِ.ـَتق".ـ"ا 5َـْن َيMُ�ُ .ـن* Wـذا ا.ب~ـَ;، فـيَ'نn*َو.

فـَنMَ<2َ ِبـT*.بـW 2ـَي قـ;)ـبnةٌ 5ِـنdHُ جـAُا. o أفـ"اWِـW dHُـَي وo قـI"ِبـdHُ ِ.ـَتI>َM"ا 
36ِبE .«*T*ن Wذا ا.ف2y 5ن +ف; ا.تàنيnة دائً<* غذاء وتMز)ة. 

   .ـذ.ـ} فـإن ا.TMـA يشـt إ: ١) أن ا.Àشـ;)ـة EـTI* تlتí إ +ـ; هللا، 
ا.ـذي يـAخـV 2ـي*ة ا.Àشـ; ، ا.ـذيـن ابـتdTMI ا.شـ;،وأنـ] يـن"ي خـKSـdT (إن 
ا.شـ; Wـ" ا�ـ�يئnة األKـIية، ا.� يـقa فـيT* ا.Àشـ; اYخـI"قz، وا.ـذيـن 
يـن"ي هللا خـKSـdT)؛ ٢) أن fـ;)ـق Wـذا ا�ـSص Wـ" ا.ـتأ�ـيA أ�» فـأ�» 
?ـgI قـي<ة هللا 5ـن خـSل 5ـن Åـت*رWـd أوً� ، �V يـH"نـ"ا ?ـgI درايـة بـ] 
 aـ<يÂا Xبyيـ �V ،dـ.*Mا.ـ o ـذاT. zIنـ"ن 5ـ;+ـ"Hـض"ره وبـ*.ـت*% يـÑو
?ـgI درايـة بـ] وÑـض"ره. وWـذا Wـ" اYـفT"م ا8ـقيقي وا.ـq*5ـ2 وا.ـش*5ـ2 
.ـSنـت<*ء. (ألن Wـن*ك أيـًض* قـ*+ـً<* 5شـ�Eًـ* .ـSنـت<*ء ؛ فـ"اVـA يlتí إ 
 "Tفـ ،Xبlيـ [M>&ب و)ـIqا.ـ tي2 غIا.ـ o AـVـن*ك أW نHيـ dب]: فـإذا .ـIـE
يـMت<A ?ـIي]. .ـHن األ5ـ; 5ـختIف قـIيW Sًـن*!) إذ � تـ"جـV Aـي*ة إنـ&*ن 
.ـ{¾ .ـAيـW *Tـذا ا.ـAافـa وWـذا ا.TـAف، و.ـ{¾ ?ـIي] أن ÅـAم Wـذا: أن 
يـH"نـ"ا 5ـ;+ـzI ﮻، ألن هللا Wـ" ا.ـq*ئـن بـذاتـ]، وWـ" Eـ2 ¸ء، وWـ" ا.ـq*ئـن 
بـذاتـ] ا.ـذي خـIق Eـ2 ¸ء؛ وا.ـq*ئـن بـذاتـ] يºM اإل¡ـ*بـيnة، أي o ا.ـنT*يـة 
 *Tـن? *nثـنAـ<ة ا.� ½ـV;ة ا.ـ;Hفـ o aـf*2 قـqبـش Xـ" واضـW *>ـ�) è*ـ" إ¡ـW

o أوق*ت أخ;ى). 
    ب) ي&"ع ا.ن*K;ي 

             W oــذه ا.ــنق�ة ا.ــث*نــيnة - بــAM أن ذ�ــ; ا.ــبAايــة ا.ــغ;)ــبnة وا.ــتy"ر 
ا.ـغ;)ـب .ـIشMب ا.ـيT"دي �ـ<q*ن وثـيق ا.ـIyة Ñـض"ر هللا، Vـيث يـ<Hن 
أن تـM{ش ا.ـSMقـة 5ـa هللا - وo 8ـظة تـ*ر)ـخية نـ<"ذجـية، تlتí و�دة 
5ــMضIة اY&ــي* ا.ــذي 5ــن خــS.ــ] ÅــI¼ هللا ا�نــ&*ن. وا.ــذي د?ــ*ه 

األنÀيn*ء خ*دم هللا. 
 dــWدي: انــتظ*ر"Tب ا.ــيMا.ــش t>ــي*ة وضV o ــن*ك فــ;اغW ــ*نEو   
.ــHIيفية ا.� +ــ{&تخ5AــdT بــT* هللا .ــK"Iــ"ل إ بــ*á ا.Àشــ;. وEــ*نــت 
 tـيب غW;ث ا.ـAة .ـ] و5ـن ا8ـyفـة ا�ـ*.ـ;MـYإجـ*بـة هللا أقـ"ى 5ـن ا
اYـفT"م و5ـن ا�ـ�يئnة األKـIية: انـ] اإل?ـSن ?ـن ?ـ*5ـ2 جـAيـA يـAخـ2 
تـ*ر)ـخ ا�نـ&*ن. Wـذا Wـ" 5ـض<"ن ا.ـ"?ـي وا�نـتظ*ر اYـقAر .ـ] أن يـ2y إ 

ا.d.*M بأ+;ه. 

	   تث ٣٠ : ١١-١٤. 	36
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 *THIـ* وا.� يـ<تWر"yن تـH>ـ" ا.ـ�;)ـقة ا.� � يـW AـTM.و)ـظ2 ا   
 :z5ب .ـإل.ـ] األMـ;)ـق 8ـي*تـ] وأل5ـ*نـة ا.ـشf 2ـأفـضE ب اإلنـ&*نIقـ
 Uوا.ـذي أ dـيWهللا إلبـ;ا [Mا.ـذي قـ� Aب ا.ـذي +ـينفذ ا.ـ"?ـMفـأ5ـ*نـة ا.ـش
بـ] اY&ـي* ا ا.ـM*.ـd، أي 5ـن اY&ـيX، يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي. فـ*﮻ � يـ�Iب 

شيئn*ً  أبAًا +"ى إ?*دة اA8ث األو% بأفق أ?<ق وأرVب. 
 يثt .ــإل?ــج*ب، 

ً
   وتــ<; ا.&نz واآل�ف 5ــن ا.&نz، و)ــظ2 أ5ــ;ا

 ،
ً
و+ــ· ا.ــشMب اYــخت*ر بــq*5ــW ،[Iــذا اÂــزء ا.yغt ا.ــذي bــفظ Vــي*

 ،
ً
بـ*?ـتبn*ره ÄM5 .ـI~ي*ة، ا.ـ"?ـA ا.ـذي قـ�M] 5ـM] ا.&ـ; (هللا). و½ـAيـAا

بــ*+ــتخAام 5ــض<"ن و?ــي األنــÀيn*ء وا.ــق5Aــ*ء، ت�Iم Wــذه «ا.ــبقية» 
وتـشM; بـ*.ـ5Ayـة 5ـن Vـقيقة أن تـيn*ًرا 5ـMيًنn* يشـIE t~ـظة .ـتM;)ـف 
5ـ*Wـية هللا بـ*.l&ـبة .ـdT (أي «ا.ـo 2q ا.ـ2q»)، أي o يـ"م 5ـن ا.ـت*ر)ـخ. 
 5ـن أيـ*م ا.ـت*ر)ـخ. و�V 5ـن بـضa 5ـئ*ت 

ً
و?ـنA نـق�ة 5ـMينnة، يظTـ; يـ"5ـ*

5ـن ا.&نz قـب2 اY&ـيX، قـ*ل ا.ـق5Aـ*ء واألنـÀيn*ء Wـذا: +ـيH"ن Wـن*ك 
ر+ـ"ل 5ـن هللا +ـيق"م بـ*KـSح ا.ـشMب؛ وEـ*ن Wـذا VـIً<* ?ـنA ا.ـيT"د، 
5ـ;تـبً�* بـ*نـتظ*ر اY&ـي*، وبـ*�نـتy*ر ا.&ـي*Ø ا.ـذي +ـي~قق] ا.ـشMب 
 ،dTـبة .ـ&l.*ـية هللا بـW*>ـف .ـ(;Mـظة تـ~IE ،ر*nـذا ا.ـتيW tدي. و)شـ"Tا.ـي
إ تــ*ر)ــخ قــ;)ــب 5ــن أورشــIيW dــtودس، وأيــًض* (o ارتــج*ف بــMض 

 .Xي&Yا *Tفي ;Tة ا.� +يظnينAYا d+ء) ا*nيÀاألن
   � يـ&Mن* إ� أن نـ�بق EـW 2ـذا ?ـgI أنـف&ن*! فـقب2 ثـSثz ?ـ*5ًـ*، Eـ*ن 
* tyYه بـ*�.�ام 

ً
بـإ5ـq*ن اY&ـي¬ أن ي&ـتنفV AـH<] ?ـgI ا.ـM*.ـd وفـق

األخـáS .ض<tه. .ـ{¾ اآلن: إذ ^ـن 5ـA?ـ"ون إ أن نـAرك Eـ2 اÂـ"انـب 
ا.� ـي;غـب ا.&ـ; (هللا) o ا�?�اف بـT*، وا.� 5ـن أجـTI* نـفAي �ـ;ا5ـت] 
اإل.Tـية 5ـن ا.l&ـي*ن وا.ـف&*د وا�غ�اب، ا.� ?»ن* فـيT* ?ـgI أخـ�*ء، 
 o AيـAب جـMة أو شـAيـAة جـIـخت*ر)ـن �ـقبيYشـ;، واÀ.اآلخـ;)ـن 5ـن ا aو5ـ

 .dT>ج;ائ gI? ب"ن
َ
ا.d.*M، 5نب"ذين- �<* بAا .dT - وMَ5ُ*ق

 o ا.ـت*ر)ـخ. 
ً
 5ـختIف*

ً
   و)ـyبÄM5 X ا.&ـ; (هللا)، ا.ـSنـÉ*T، +ـE"Iـ*

إنـT* ا.ـ;Vـ<ة ا.� تـM<2 ?ـgI ا.ـن*س و?ـgI ا.TMـA بـ*.ـAMل (ا.ـAMل Wـ" 
 dــ.*Mا.ــ o ره 5ُــت~ِقق*nهللا بــ*?ــتب dي>yر تــ"yفــي] تــ dن ا.ــذي يــت"Hا.ــ
 dهللا ?ــن د?ــ ûن أن يــت"اH>ــخت*ر)ــن). و� يــYف بــ] 5ــن ِقــب2 ا�M5ُو
و5ـ&*نـAة اإلنـ&*ن ا.ـذي خـIق] .ـHي يـH"ن .ـ] «5~ـAود»، Eـ*ئـن 5~ـAود 
يـش*رك 5ـM] و)�Mف بـ] رًبـ* ?ـgI نـف&]. و)ـن�بق Wـذا ا�?�اف ?ـE gIـ2 

ا�Iيقة! 
   و� ي�Mف اÂـl¾ ا.Àشـ;ي EـI] بـ*﮻، ïـي*نـة ذاتـ]: �V .ـ" أظTـ; 
هللا نـ"ايـ*ه، وfـ;)ـقت] o ا.&ـي�;ة o «بـقية» 5ـن ا.Àشـ;. إن ا.ـشMب 
ا.ـيT"دي ¡ـ2M ا.Àشـ;)ـة تـMي بـأن Wـن*ك شـً;ا غـ*5ـًض* o قـIب اإلنـ&*ن. 
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ت&ـت<; ا�ـ�يئnة األKـIية وربـ<* يـH"ن ا.ـAMل 5&ـت~يSً، .ـHن «ا.ـبقية 
5ـن شـMب إ+ـ;ائـي2n» � ي&ـت�يM"ن 5ـش*WـAة غـ;وب ا.ـش<¾ اÂـ<ي2 
Wــذا o اYــ&*ء أو ا�نــغ<*س o فجــ; ا.ــyب*ح، إن .ــd يــH"نــ"ا o انــتظ*ر  

و)M;ف"ن ا�نتظ*ر. 
   وقـA أ?ـ�g  ا.ـ;ب ا�.ـ] وا.&ـ; ?ـE gIـV 2ـ*.ـة ا�نـتظ*ر Wـذه  وEـ2 
*، إجـ*بـة بـ�;)ـقة إ¡ـ*بـيnة: «أنـ* 5ـdHM». بـ{ن<* 

ً
ا.ـ;غـبة ا.ـنقية وا.ـتقّية Vـق

اآلخـ;ون، �ـ<* قـIت 5ـن قـب2، ا+ـ'&I<"ا .ـتج*رب ا.ـM*.ـd و5ـغ;)ـ*تـ]، 
أ?ـ�g هللا إجـ*بـة إ¡ـ*بـيnة .Tـذا ا.ـشMب: أ?ـ�*Wـd  اY&ـيX. وُتـAِخـ2 إجـ*بـة 
 وإ¡ــ*بــيnة ?ــظي<ة، �V .ــ" Eــ*ن 

ً
هللا o نــظ; اإلنــ&*ن  شــيئn*ً جــAيــAا

ا.ـشMب، �ـ<* Wـ"، � ي�Mف بـ*Y&ـيo X يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي. .ـHن تـAرك 
 o م فـي] ا.ـ�ف2 إ اآلب ِّA

ُ
«بـقية» 5ـن شـMب إ+ـ;ائـيo ، 2n ا.ـي"م ا.ـذي ق

 [IM5ـ* فـ dTو)ـف �Hـ*ئـن 5ـ".ـ"د 5ـن ا5ـ;أة، بشـ;ٌي تـ<*5ًـ*، +ـيE :2qـيT.ا
ا.&ــ; فــي] و5ــM]. ثــd يــyبX أ?ــظd و)ــق"ل أ5ــ*م اÂــ<يa: «أنــ* واآلب 

 .«AV37وا

   .ـHن Vـض"ر يـ&"ع، Eـ*+ـتج*بـة ?ـgI ا�نـتظ*ر ا.ـ�")ـ2 .ـIشMب 
وÂـ<يa ا.ـشM"ب، .ـ] 5ـAة تـغ�ي ا.ـت*ر)ـخ بـأ�ـ<I]. ^ـن نـdIM أن ا�نـتظ*ر 
Wـ" انـتظ*ر ا.ـف*دي وبـ*.ـت*% انـتظ*ر ا.ـ&M*دة ا.ـشخyية. إن انـتظ*ر أي 
 tـذا اإل.ـ] أن يثW ـ*5ـ": «إن ا+ـت�*عE ـ" انـتظ*ر ا.ـف*دي. و)ـق"لW  انـ&*ن
38اYـش*?ـ; فـذ.ـ} ب&ـبب وجـE [Tـإنـ&*ن». إن يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي، ا.ـذي 

أ?ـ�g .ـ] اآلب Eـ2 ¸ء o يـAيـ]، يـàبت ذاتـ] o ا.ـت*ر)ـخ o ج&ـA +ـ;ي، 
 o dــWــت*رÅ ــ2 ا.ــذيــنE ــخت*ر)ــن، أيYا aنــف&] جــ<ي o 5ــجAــيث يــV
 بـنف&] 

ً
اYـM<"ديـة (Wـ" ا.ـذي Åـت*ر)، و)ـجdTIM جـزًءا 5ـن ج&ـAه، 5ـؤ�ـAا

?ـgI ذ.ـ} Vـيث ¡ـت<a اثـنn*ن أو ثـSثـة بـ*+ـ<]: يـ<; ج&ـA اY&ـيW Xـن*ك. 
وُت&W Óذه ا."AVة y? 2E o"ر ا.ت*ر)خ ا.ATM اAÂيA واألبAي. 

* .I~ـA األدû، بـ2 
ً
   و)ـق"ل بي-: «إن اY&ـي¬ � ُيـMِّ;ف نـف&] وفـق

 áSن* إ 5&ـت"ى أخـIـKو *nألنـن z5ـن أجـ2 ا.شـ;�ـة. و^ـن .ـ&ن* 5&ـي~ي
وفـH;ي وربـ<* روzM5 Ê. و^ـن 5&ـي~ي"ن ألنـنn* «نlتí» إ +ـS.ـة  
5ــMينnة Kــ*?ــAة [...] إ جــl¾ روÊ وج&ــAي وزº5 وأبــAي ، إ دم 

 .«zM539
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                     5ن o "W اY&يW X" خIيقة جAيAة 

                        AVث إلن&*نيnة 5غ*ي;ة 

 *Tفــ;Mــ*بــ;، وا.� يــÂ ة ا�نــت<*ءn5ــن أغــني zMأ بــق;اءة 5ق�Aأود أن أبــ    
 ?ـش"ائـيn*ً 5ـن ا.ـن*س / و.ـ{¾ 5ـ"افـقة 

ً
*M>ون: «ا�نـت<*ء / .ـ{¾ جـtثH.ا

?ـgI �ـ<a ظـ*Wـ;ي /  ا�نـت<*ء / Wـ" وجـ"د اآلخـ;)ـن داخـ2 ا.ـذات». .ـHن 
�ــيف يــت~قق Wــذا (ا.ــذي يــبAnو % +ــ;اًبــ*) «وجــ"د اآلخــ;)ــن داخــ2 
ا.ــذات»؟ وتــق"ل اÂــ<Iة األخtة 5ــن األغــنيnة: «+ــأ�ــ"ن 5ــتأ�ــAًا 5ــن 

40تغيV tي*U / إذا ا+ت�Mت أن أبAأ / بق"ل ^ن». 

   إن ا�نـت<*ء Wـ" خـKSـة اYـ"قـف ا.ـذي ¡ـب أن يتخـذه اإلنـ&*ن �ـ*ه 
 Xبyـذه، وا.� تـW ;ة ا.ـنظTـن وجـ("Hبـت X>&ي يـMـبيf 2ـ" د.ـيWهللا؛ و
بـAM ذ.ـ} 5ـفيAة .ـIغ*يـة .ـذا�ـ;تـنn*. إذا Eـ*ن اإلنـ&*ن � يlتí إ أي ¸ء ، 
 2qاألقــ2 بــش gIي، ?ــMــبيf 2qا�نــت<*ء بــش ºMإذ ي .*nن شــيًئ"Hن يــIفــ
fـبيMي، Vـقيقة أن أي ذات .ـd تـHن 5ـ"جـ"دة وأKـب~ت 5ـ"جـ"دة اآلن.  
وإذا .ــd يــHن اإلنــ&*ن 5ــنت<ًي* إ أي ¸ء، فــإن Kــ"رة ا.ــAMم o و?ــي] 
ا.ـذاU +ـتH"ن أ5ـ*5ـ] أو خـIف]، ?ـن5Aـ* تـH"ن ا.ـذا�ـ;ة 5ُـ;�ـزة ?ـgI ¸ء 
آخــ;، .I~ــظة أو .I~ــظ*ت قــIيIة. فــI" .ــd يــHن Wــن*ك و?ــي بــ*�نــت<*ء، 

  .[n5يتA? وتأ25 - أ5*م  ;Hا�ن&*ن نف&] - إذا ف Aيج+
   وقـ*ل بـ*ڤي2 فـI"رنـ&Hي ?ـن Vـق: «5ـن ـي;)ـA ا8ـقيقة � يـ<Hن] أن 
 o 2قMيـش*رك ا.ـ dـ2 «ألنـ] إذا .ـK5ـية». و)ـ"اAM5جـ;د ا.ـ o مSا.&ـ Aـ¡
 o ا.ـMق2». إن فـ2M اYـM;فـة .ـ{¾ 

ً
41ا.ـ"جـ"د، فـIن يـش*رك ا.ـ"جـ"د أيـض*

 فـق·، 
ً
؛ وWـ" .ـ{¾ 5ـث*.ـي*

ً
قـي<ة 5ـ"ضـ"?ـية فـق· بـW 2ـ" فـ2M وجـ"دي أيـض*

. فـ*ذا .ـd يـش*رك ا.ـMقo 2 ا.ـ"جـ"د، وإذا .ـd ي�Mف 
ً
بـW 2ـ" Vـقيقي أيـض*

بـأن شـيًئn* 5ـ* قـبI] يـف;ض نـف&] ?ـIي]، بـ2، إذا .ـd ي�Mف أنـ] تـd خـIق] 5ـن 
 �V [نH>ن يـIا.ـذي يـتج*وز و?ـي] بـذاتـ]، فـ ،ºf*ق*ء ا.ـبIـذا ا.ـW 2أجـ


	   ج. جابر، «أغنية االنتماء» من األلبوم املزدوج املعنون حماقة تم امتالكها بشق األنفس، جابر 	40

                      ٩٨-٩٩، © جيوم، ١٩٩٩.
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ا.ـبAء o اYـM;فـة. وقـA أ�ـA ا.ـقAيـ¾ تـ"5ـ* األ�ـ")º ?ـW gIـذا بـ"ضـ"ح، 
قـ*ئـSً بـأن 5ـ* Wـ" Vـقيقي وا.ـIق*ء 5ـa 5ـ* Wـ" Vـقيقي يثt ا.ـذات o ا8ـ*ل 

ا.� تتnأث; ب]. 
   إن ا�نــت<*ء إ هللا Wــ" أوضــX ¸ء ¡ــب أن ي�Mف بــ] ا�نــ&*ن 
ا.ـ"ا?ـي بـ�;)ـقة fـبيMي («¡ـب ?ـIي]» ا�قـ;ار بـ]: يـ<Hن] ا�?�اف 
 AيـAـ" بـ*.ت~ـW ـ*، وا.ـذيV"ء األ�» وضـÃ.ـ" اW بـ]!). إن شـ<".ـية ا�نـت<*ء
ا�نـت<*ء إ هللا: إذ .ـd يـHن اإلنـ&*ن 5ـ"جـ"دا، بـ2 خـIق] هللا، أي خـIق] 
آخــ;، 5ــثW *>Iــ" ا8ــ*ل 5ــa ا.ــH"ن. فــW ¾}Iــن*ك  ¸ء o ا.ــH"ن ÅــIق 
نـــف&] بـــنف&]،ألن Wـــن*ك «ا.ـــ&*بـــق» ?ـــIي] ا.ـــذي ÅـــIق]: إذن Wـــ" 
«5خـI"ق» وبـ*.ـت*% «يlتí إ». فـ*﮻ Wـ" ا�ـ*.ـق، وا�ـIيقة تlتí إ 
 *nبــن*Mل ا+ــتيSد 5ــن خــAن أن تت~ــH>ــ"رة يــK ــذه .{&ــتW .ا�ــ*.ــق
 AـيV"ء ا.ـÃ.ـ* اWر*nبـ*?ـتب *Tـز.ـ? dقـة ا.� نـز?ـSMIـن* .ـ�Sـألشـي*ء وا5ـت.

 !d.*M.ا o *ن>Tا.ذي ي
 aب*ح، إن ا�نــت<*ء إ هللا يــت�*بــق 5ــyــذا ا.ــW يــة*Tنــ o *نIــ<* قــ�   
ا�نـت<*ء ا.ـq*5ـ2، وا.ـش*5ـ2 .ـإلنـ&*ن، إذا Kـ*ر هللا ذ.ـ} ا�نـ&*ن. فـإذا قـ*م 
 aذ.ـ} ا�نـ&*ن، فـإن ا�نـت<*ء إ هللا يـت�*بـق 5ـ dTب وفـ*Mهللا بـ*+ـتي
 aن أن يـ<نH>ـن*ك أي ?ـق2 بشـ;ي يـW ¾}Iفـ .(Xـي&Yا ا) [ا�نـت<*ء إ.ـي
 
ً
ا.ـ5S~ـAود 5ـن «ا.ـقي*م بـأ5ـ;» 5~ـAود، �V .ـ" بـAت Wـذه ا.ـف;ضـية  أ5ـ;ا

غM5 tق"ل ب*.l&بة .]. 
   واآلن نــ"د أن نــ;ى 5ــ* يــMنيn] ا�نــت<*ء إ اY&ــيE o Xــ2 ا.ــ"جــ"د 
ا.شخ" .ـSنـ&*ن («هللا Wـ" ا.ـo 2q ا.ـ2q» وبـ*.ـت*% «اY&ـيW Xـ" Eـ2 
;ة: فـفي اY&ـيV XـAث  ¸ء E oـ2 ¸ء»). إنـ] VـAث إلنـ&*نـيnة 5ـغ*ـي
ــo Aُ اY&ــيE Xــإنــ&*ن جــAيــA، وWــ" ¸ء 

َ
�نــ&*نــيnة 5ــغ*ـيـ;ة، و^ــن ُنــ".

5ـختIف ?ـن اآلخـ;)ـن. Wـذا ا8ـAث .ـ] 5ـq*ن Vـيث يـتd 5ـنX وظـT"ر : 
 *Tـت*ر بـÅ تقي وl2 ا.ـذي يـأخـذ و يـMـي ا.ـفW ديـة">MـYديـة، ألن ا">MـYا
اY&ـيV Xـي*ة أي انـ&*ن. إذ ^ـن نـ".ـo A اY&ـيE Xـ*نـ&*ن جـAيـA، وWـ" ¸ء 
 .A>Mتـــ Aقـــ (AيـــAـــÂـــذا ا�نـــ&*ن اW) ف ?ـــن اآلخـــ;)ـــن، ألنI5ـــخت
 dـيث يـ<"ت ا.&ـ; (هللا) داخـ2 شـ;ور اإلنـ&*ن ثـV ن*q>ديـة، �ـ">MـYوا
 2yـb [ن ا.ـذي فـي*qـYـي اW ،[IاخـAـية ا.� بـT.بـق"تـ] اإل AيـAيـق"م 5ـن جـ
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ا�نـ&*ن، بـفض2 انـت<*ئـ] إ هللا، ?ـf gIـبيMة فـ*ئـقة و?ـظي<ة 5ـن هللا 

ذات]. 
ـْب2ِ 
َ
ٍة 5ِـْن ق  فـيِ] قـAِ اْخـت*َرنـ* ?ـن 5َـ~بَّ

ْ
ذ ýيـ¾ بـ".ـ¾: «إAتب .ـن* ا.ـقHو)ـ   

 gIَد، ?ـ َّA5ـ*5َـ]؛ وَ+ـَبَق ف~ـ
َ
ي&ـzَ، وبَغtِْ َ?ـْيٍب أ ِّAَن ِقـ"Hـن.ِ ،dِـ

َ
.*Mْنـش*ِء ا.ـ ýإ

بــنn*ًء ِبــَ{&"َع اY&ــيXِ، .ــَتْ<جيAِ ِنــM<ِتِ] 
َ
ْن َنــH"َن .ــُ] أ

َ
Vََ&ــب 5َــْ;ضــ*ِتــِ]، أ

ينo ،*n ا8ــب{ب»،  بــإرادة اY&ــيX، ألن 5ــن 
َ
Iــ?َ *Tبــ dَMَْنــ

َ
nةِ ا.� أ نيَّ 42ا.ــ&ًّ

&ـHIُ"َن 
َ
ـ* أنـُتd فـS ت Åـت*ر Wـ" اY&ـيX، فـT" هللا o يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي. «أ5َّ

وِح، ألنَّ ُروَح ِهللا َي&ــHُُن فيــdHُ. و5َنــْ �  َ+بــي2nَ اAِ&َÂ، َب2ــْ َ+بــي2nَ ا.;ــُّ
  .«Xِ5َِن ا.َ<&ي "َW *>ف ،Xُِروُح ا.َ<&ي [

َ
43يH"ُن .

 
ً
 أن يty ?ـظي<*

ً
 .ـإلنـ&*ن 5ـ<Hن*

ً
   إذن  o اYـM<"ديـة أKـبX 5ـ<Hن*

وإدراك ذاتـ] وا.ـ"?ـي بـT* ا.ـذي يـؤدي إ اإل?ـSن ?ـن ?ـSقـة، وتـl&*ب 
 إ روVـ] Eـإ?ـSن ?ـن ?ـSقـة ا+ـتàنn*ئـيnة و ا.� «ربـ<* تـH"ن قـAرتـ] 

ً
أيـض*

فـ"ق ا.ـM*دة». «5ـن ي&ـت�يa أن bـAثـنn* ?ـن 5ـ~بة اY&ـيX .ـإلنـ&*ن ا.� 
44تـفيض بـ*.&ـSم؟ و.ـHن ا�نـ&*ن اÂـAيـA تـV dـ<I] وو�دتـ] بـ�;)ـقة 

5ـختIفة ?ـن ا.ـ�;)ـقة ا.ـ�بيMية: إنـT* و�دة ثـ*نـيnة ½ـAث ?ـنA ا.ـ"�دة 
األو. 

   وا.Ãء اYثt .ـWSـت<*م وا.ـذي � ـيزال 5ثtًا .ـWSـت<*م اآلن، Wـ" أن 
 o ةAـV"ر �ـ"Tا.ـظ gIرة ?ـAاآلخـ;، بـ*.ـق a5ـ tيـ] ربـ*ط �بAـ. Aْ>Mـ2 5ُـE
5ـ"اجـTة Eـ2 ¸ء 5ـختIف: وWـن* ا.ـ"VـAة اYـ�M*ة .ـن* تـؤ�ـV Aـقيقة أن Eـ2 
5ـA>M يـHM¾ فـي] وVـAة هللا �&ـ;. وألن Wـذا Wـ" +ـ;، �ـذ.ـ} ا8ـAث 

 .
ً
أيض*

 ،A2 جـيqا.ـ"جـ"د بـش gIن* قـ*در)ـن ?ـIM5ـن* .ـيج AـVـ*ر هللا واK وإذا   
 [Mش 5ـ}Mوا.ـ Xـي&Yـ" قـب"ل اW وا.شـ;ط ،Xـي&Y*ش اإليـ<*ن بـ}Mأي أن نـ
 [nيبIــK o ــش*ر�ــةYــي*تــ] وبــ*.ــت*% اV o ــ<ي<ةV ــش*ر�ــة بــ�;)ــقةYوا
وقـي*5ـت] (وُتـf  AMـق"س ا.ـHن{&ة قـب2 أي ¸ء Wـي ا.ـ�;)ـق .ـنM{ش 
اYـش*ر�ـة ا8ـ<ي<ة V oـي*تـ]). وWـذا ¡ـ2M اإلنـ&*ن قـ*دًرا ?ـgI أن يـت~قق 
o أ?ـ<*ق ا½ـ*د (.ـذ.ـ} .ـن ¡ـA جـ*بـ; ?ـW gIـذا ا.ـ�;)ـق 5ـ* يـق".ـ] o نـT*يـة 
أغـن{تn]: «ربـ<* أ�ـ"ن 5ـتأ�ـAًا 5ـن تغيV tـي*U / إذا Eـ*ن بـإ5ـq*( ا.ـبAء / 

	   أفس ١: ٤-٦. 	42

	   رو ٨: ٩. 	43
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بـ*.ـق"ل ^ـن»؛ .ـHننn*  «5ُـIز5ـ"ن»، إذ أنـ] تـM;)ـف تـ*ر)ـخن*). إذا Kـ*ر هللا 
واVــA 5ــن* .ــيجIMن* قــ*در)ــن ?ــgI ا.ــ"جــ"د بــش2q جــيA، أي أن نــM{ش 
اإليـ<*ن بـ*Y&ـيX، بشـ;ط قـب"ل اY&ـيX، وا�?�اف بـ*نـت<*ئـنn* .ـ]، وبـ*.ـت*% 
نــM{ش 5ــM]، أي اYــش*ر�ــة ا8ــ<ي<ة o أVــAاث Vــي*تــ] (بــ*.ــذا�ــ;ة 
وبـــ�ق"س ا.ـــHن{&ة)، .ـــIنظ; إ ا�نـــ&*ن اآلخـــ; �جـــزء 5ـــن ا.ـــذات 
 Aت~ــYا *nفــين AــVــ2 واE ــ<ق ا.شــ;�ــة: فــ<ن أ?ــ<*ق �ــي*ن? o ا.ــُ<ت~ققة
 بـ*.&ـ; (هللا) ا.ـذي يـت"اKـ2 5ـMن* o ?ـ5Sـة األ+ـ;ار ا.ـف*ئـقة وWـي 

ً
وجـ"ديـ*

ا.Hن{&ة. 
 dــإ.ــ] .ــ<* تــE جــ*ء Aــ*ن قــE "يــ¾ أغ&ــ�ين"س: «.ــAو)ــق"ل ا.ــق   
ا�?�اف بـ]. o ا.ـ"اقـa، .ـ" Eـ*ن قـA جـ*ء Eـإ.ـ]، .ـ<* جـ*ء .ـTؤ�ء ا.غt قـ*در)ـن 
?ـgI رؤ)ـة هللا. فـب*?ـتبn*ره هللا، � يـ<Hن ا.ـق"ل أنـ] جـ*ء أو ذWـب، ألنـ]، 
بـ*?ـتبn*ره هللا، 5ـ"جـ"د E oـ2 5ـq*ن، و� يـ<Hن اVـت"اؤه o أي 5ـq*ن. �ـيف 

45ج*ء ب�A 5ن ذ.}؟ o إن&*ن{تn] اY;ئيnة». 

   و)ـق"ل أVـA اآلبـ*ء األوائـo 2 تـ*ر)ـخ ا.ـHن{&ة، ا.ـقAيـ¾ إـي;)ـنn*وس 
5ـن .ـي"ن: «.ـقA وضـE aـI<ة هللا 5ـ&Hن] بz ا.Àشـ; وKـ*ر ابـن اإلنـ&*ن 
�V يـMت*د اإلنـ&*ن ?ـgI  قـب"ل هللا و�V يـMت*د هللا ?ـgI وضـa 5ـ&Hن] 

46داخ2 اإلن&*ن، V&ب 5شيئnة ا.&;، أي 5شيئnة اآلب». 

   و)ـق"ل ا.ـقAيـ¾ بـ;نـ*ردوس: «أ, هللا بـ*Â&ـA .ـيHشف نـف&] 
 o [ر ذاتـ*Tـ] بـإظـVSـK gIفـ"ا ?ـ;Mيـت �V  ،zيAـ&Âشـ;  اÀI. *أيـًض
اإلنـ&*نـيnة. وبـإظـT*ر هللا .ـذاتـ] o اإلنـ&*ن، .ـd يـAM 5ـن اYـ<Hن إخـف*ء 
 Aـ*ذه ج&ـõـ] أفـض2 5ـن اVSـK gIـن*ك أي د.ـي2 ?ـW 2ـW .[ـ] ?ـنVSـK
 o [ـ; ?ـظ<تTذا أظHـW ،Aا بـ*.تج&ـtًغK [&2 نـفMانـ&*ن؟ [...] و�ـ<* جـ

 5ن أجIي». 
ً
*Mازداد ت"اض *>IE يAزت] ?نM5 ؛ وتزداد[VSKه وt47خ

 إ 
ً
   � يـ<Hن أن يـH"ن ا�نـت<*ء إ هللا �ـذ.ـ} إ� إذا أKـبX إنـت<*ءا

اY&ــيX. فــ*.ــشMب اYــخت*ر، أي ا.Àشــ; اYــA?ــ")z يــH;+ــ"ن و�ــ;+ــ"ا 
 o ;ـTاإل.ـ] ا.ـذي ظ ،Aتج&ـYهللا ا ،Xـي&>I. ـذا ا�نـت<*ءW o *TIـE dTـي*تـV
 zب وقـ*م 5ـن بMـِت2 5ـن اجـ2 ا.ـش

ُ
تـ*ر)ـخ اإلنـ&*ن 5ـث2 أي إنـ&*ن وا.ـذي ق

 gا�5ـ"ات، وا.ـذي أ?ـ�*ه ا.&ـ; ا.ـق"ة، أي ا.ـ;وح، وأخ�  بـذاتـ]، و أ?ـ�

	   القديس أغسطينوس، شرح النجيل القديس يوحنا، العظة ٢، فقرة ٤. 	45

	   القديس إيريناوس من ليون، ضد الهرطقات، املجلد الثالث، ص ٢٠، فقرة ٢. 	46

	   القديس برناردوس من كيارافالليه، الحديث األول عن عيد ظهور الرب، ١-٢. 	47
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ا.&ـ�Iة ?ـE gIـ2 ¸ء. .Tـذا نـق"ل أن ÄM5 ا.ـت*ر)ـخ Wـ" اY&ـيX يـ&"ع 

ا.ن*K;ي. 
   ا�نــت<*ء إ اY&ــيW Xــ" ¸ء .ــd يــAM ي�ك األنــ* 5ــنغIقة داخــ2 
ا.ـذات .ـيH"ن .ـT* اWـت<*5ـ*ت وانـشغ*�ت 5ـثE 2ـ2 اآلخـ;)ـن 5ـن ا.Àشـ;. إن 

5* ُخIِق 5ن أجI] و)ف2E 2M ¸ء 5ن أجV "W [Iض"ر.                                                              
   إن ا�نـ&*ن ا.ـُ<A>ّM ا.ـذي اخـت*ره هللا .ـd يـo AM  ا+ـت�*?ـت] ا.ـبق*ء 
داخـ2 ذاتـ]، .ـيH"ن .ـT* اWـت<*5ـ*ت وانـشغ*�ت 5ـثE 2ـ2 اآلخـ;)ـن 5ـن 
ا.Àشـ;. إنـ] يـM{ش و)ـفE 2Mـ2 ¸ء 5ـن أجـV 2ـض"ر هللا ا.ـذي ُخـIِق 5ـن 

أجI] و)Mي بأن] 5خI"ق: 5ن أجV 2ض"ر اY&يo X �ن{&ت]. 
   .Tـذا ا.&ـبب، �ـتب ا.ـقAيـ¾ بـ".ـ¾ o ر+ـ*.ـت] .ـHن{&ة �ـ"رنـث"س 
 5ِـْن 
َ
ِة ا.َ<&ـيXِ، َبـ5AَMـ* أدَرْ�ـن* أنَّ واVـAًا 5ـ*ت ـُن أ+ـ;ى 5َـ~بَّ

َ
األو: «و^

 5ِــْن 
َ
أجــ2ِ جــ<يaِ ا.ــّن*س ِ، فَجــ<يaُ ا.ــّن*س ِ شــ*َر�ــ"ُه o 5َــ"ِتــِ]. وWــَ" 5ــ*ت

 وقـ*َم 
َ
ذي 5ـ*ت

َّ
Iَبـ2ْ ِ.ـ ،dTِ&ِألنـُف AُMـي*ُء 5ِـْن َبـVـي* األbَ � �ّV *Mًجـ<ي dTِIِأجـ

 {Iتـــ o dTضMن بـــ"I5ـــ*Mـــي~ي"ن يـــ&Yـــ*ن اE ذاHـــW .«dTِIِ5ِ48ـــْن أجـــ

ا.ـبAايـ*ت ، أي W oـذا ا�نـ'ش*ر األول .I<&ـي~ية. وo ر+ـ*.ـت] إ أWـ2 
* bَـي* ِ.ـَنفِ&ِ]،  رو5ـية، o ا.ـف2y ا.ـ;ابـa ?شـ;، يـق"ل: «فـ<* 5ِـْن أVـAٍ 5ِـنَّ
بِّ  َّ;IIفـ *nـي*، وإذا 5ُـتن

َ
بِّ ^ َّ;IIفـ *nـيـينVَ َيـ<"ُت ِ.ـَنفِ&ِ]. فـإذا AٍـVو5ـ* 5ِـْن أ

ـُن». و)ـق"ل o ر+ـ*.ـت] إ أWـ2 
َ
بِّ ^ َّ;IIفـ ،*nأْم 5ُـتن *nـي{نVَ 49َنـ<"ُت. وَ+ـ"اء

 . غـfSـية: «5ـaَ ا.َ<&ـيKُ XِـIِبُت، فـ<* أنـ* أVـي* َبـAُM، َبـ2ْ ا.َ<&ـيbَ Xُـي* ِفــيَّ
ـذي 
ّ
وإذا ُ�ـنُت أVـي* اآلَن o اÂََ&ـAِ. فـَ~ي*Wِ Uـَي o اإليـ<*ِن بـ*بـِن ِهللا ا.

º وَض&َّ ِبـــَنفِ&ِ] 5ِـــْن أجـــIي».  � يـــ<Hن ألي خـــي*ل بشـــ;ي أن  50أVبَّ

يف�ض Wذه األشي*ء. 
   .ـذ.ـ} فـإن ا�نـ&*ن اÂـAيـA .ـAيـ] قـIق 5ـث2 جـ<يa اآلخـ;)ـن، و.ـHن] 
قـIق 5ـختIف و5ـنظd أ5ـ*م األدوات ا.ـSز5ـة .ـMI<2، أي .ـMI<2 ا.ـذي Wـ" 

 .Xي&Yش ب*�نت<*ء إ ا*M5 وو?ي Xي&>I. ش*M5ُ انت<*ء

	   ٢ كور ٥ : ١٤ - ١٥. 	48

	   رو ١٤ : ٧ - ٨. 	49

	   غال ٢ : ٢٠. 	50
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   بTـذه ا.ـ;وح يـH"ن اYـ"ت 5ـن أجـ2 اY&ـيX وارضـ*ع fـفW 2ـ" نـف¾ 
ـِة  َ8ِ* َّyَيـ&"َع ِ.ـأل?ـ<*ِل ا.ـ Xِا.َ<&ـي o *قنIُِة ِهللا، ُخـ

َ
ـُن َخـIيق

َ
ا.Ãء. «^

 .«*Tفي {َIُ&lَ.ِ 2ُب
َ
W* هللا .ن* 5ِْن ق َّA?َأ �

ّ
51ا.

   o 5ـHIية هللا Wـذه ا.� يـAرك اإلنـ&*ن أنـ] يlتí إ.ـيT* ألن Eـ2 ¸ء 
يـأU 5ـن]، يـH'شف] �~ـAث تـ*ر)`. .ـذ.ـ} يـM{ش ا�نـ&*ن اYـخت*ر Eـ2 
¸ء �ـAيـنn*5ـيHية .Tـذا ا�نـت<*ء؛ وبـ*.ـت*%،  o ا.ـشMب اY&ـي¬ ا.ـذي 
شـIqت] ا.ـ�ق"س، يـyبE Xـ2 ¸ء د.ـيSً خـSًبـ* تـق;)ـًبn* (فـW ¾}Iـن*ك 
، و� ¸ء غt نـ*فـa، و�  تـ"جـA ?ـSقـة تـق2I 5ـن قـ*5ـة 

ً
¸ء يـبقg 5&ـتبAMا

ا.ـ;وح وا.ـقIب)؛ يـyبE Xـ2 ¸ء د.ـيSً خـSًبـ* تـق;)ـًبn*، أي درا5ـ*تـيHي، 
. إن Eـ2 ¸ء Wـ" ?ـ<2 اY&ـيX، و5ـن 

ً
وا.ـAرا5ـ* ت<Ù ا.ـشMب اY&ـي¬ دائـ<*

 a5ـن] أو 5ـ zـق;بYا aـض"ره، و5ـV ـ;)ـقةfو Xـي&Yا aل ا8ـ"ار 5ـSخـ
ا.غ;ب*ء: V "W"ار وإج*بة. 

 *nيـنAفة: إذ .ـIت 5ـخت*nـ*ئـنE *nا.ـق"ل بـأنـن o جـ2 و� ن�ددß  � ـن^   
fـ;)ـقة .ـ;ؤ)ـة وتـy"ر ا.ـM<2 ا.ـذي ÅـتIف تـ<*5ًـ* ?ـن ?ـ<2 اآلخـ;)ـن 5ـن 

ا.Àش;. 
   فـMن5Aـ* VـAدنـ* ا8ـي*ة o ٣٠ 5ـ*يـ" بـنn*ء ?ـgI تـ"Kـية ا.ـ'&"ل، أي 
Vــ*جــة ا�نــ&*ن ا.ــقy"ى ا.� o ض<tه األ�» Vــي")ــة .ــSنــت<*ء إ 
اY&ـيX وهللا، ½ـAثـنn* ?ـن ا.ـSyة Eـأ?ـgI تMبt ?ـن Vـ;)ـ'نn*، ألن ا.ـSyة 
W52ـي ا�?�اف بـ*.ـq*ئـن بـذاتـ] ا.ـذي ÅـIق Eـ2 ¸ء.  وWـذا يـ�Mي قـAرة 

 gIـ"ت. و?ـYا �V ،ـ2 ¸ءE :ـ2 ¸ءE ة �ـ*هnر بـ*إل¡ـ*بـي"Mا.ـش gIقـ")ـة ?ـ
 dـية إبـ&ن ا.� ½ـ<2 نـف¾ ا�+ـV;5&ـ o ا.ـي*ئـ&ة Aـ;خـة ا.ـ;ا?ـي بـ;انـK
(ا.� تـd ا�+ـ'شT*د بـT* 5ـ;ات ?ـAيـAة!) - «أجبº، يـ* هللا، o ا.ـ&*?ـة 
ا.� يـ�غg فـيT* اYـ"ت ?ـgَI:  إذن Eـ2 إرادة اإلنـ&*ن .{&ـت Eـ*فـية �تـبn*ع 
553جــ;د خــي· .ــIخSص؟»-،  وتــ;د اإل¡ــ*بــيnة اYــت"اضــMة .ــIقAيــ&ة 

تـي;)ـزا ا.ـ�ف2 يـ&"ع ا.� تـHتب: «?ـن5Aـ* أقـ"م بـأ?ـ<*ل اYـ~بة، فـإن 
54يـ&"ع وVـAه Wـ" ا.ـذي يـoَ 2>M». إنـT* ا.ـMب*رة ا.� ت�Mف فـيT* نـف¾ 
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 ،tـ2 ا�E [أنـ gIـ? Aا.ـتأ�ـي o [يـ&ة تـي;ـ)زا 5ـن ا.ـ�ف2 يـ&"ع بـقي<تAا.ـق
 ،Aتج&ـY5ـن ا.ـ;ب ا *TIـE *Tـي*تـV وأن ،tـ<2 ا�? gIـ? *TرتـAأن قـ gIو?ـ
وا.ـ<*ئـت وا.ـق*ئـd 5ـن بz األ5ـ"ات 5ـن أجـIن*. «?ـن5Aـ* أقـ"م بـأ?ـ<*ل 

 .«oَ 2>Mا.ذي ي "W هAVبة، فإن ي&"ع و~Yا

                  ٢) ا.ATف 5ن ا�نت<*ء 

    5ـ* ا.TـAف ا.ـذي ُوِ.ـAت 5ـن أجـW [Iـذه ا�ـIيقة اÂـAيـAة؟ 5ـ* ا.TـAف 5ـن 
تـAخـ2 هللا o ا.ـM*.ـd .ـت~قيق Wـذه ا�ـIيقة اÂـAيـAة؟ .ـنAرس األ5ـ;، أي، 

ا.ATف 5ن ا�نت<*ء. 
 Xبyــ" أن ا�نــت<*ء ا هللا ¡ــب أن يــW ه ا.ــي"م*nإن أول ¸ء رأيــن   
انــت<*ء ا اY&ــيX و أنــ] بTــذا يــAخــo 2 ا.ــM*.ــd انــ&*ن جــAيــA، خــIيقة 
5ـختIفة (o ا.ـ&ن"ات األو .ـAرا+ـ� بـ*TMYـA ا�tIE)Hي، ?ـن5Aـ* �ـنت 
 
ً
أ+ـ<W aـذه ا.ـIq<*ت: «انـ&*ن جـAيـA»، .ـd أ�ـن أفـT>T* و.ـd أفـT>T* جـيAا
 z>ذ.ـ}، فـ*.ـ"قـت ث AMبـ *T>T؛ �ـنت +ـأفـAـTMYـ;جـت 5ـن اõ *5ـAـن? �V

ب*?تبn*ره أداة هللا). 
  

    أ) YجA األب  
          ُتـ".ـA ا�ـIيقة اÂـAيـAة �ـي يـتd ا.ـتy<يd ا.&ـ;ي .ـآلب، 5ـن خـSل 
اY&ـيX، بـ*.ـتف*( غt اYشـ;وط .ـآلب. فـ*Y&ـيX، بـتف*نـيn] غt اYشـ;وط 
.I&ـ; ذاتـ]، يغt( أيـًض* 5ـE aـ2 ا8شـA ا.Àشـ;ي ا.ـT*ئـ2 ا.ـذي، Ñ&ـب 
تـy<يd هللا ا.&ـ;ي، يتجـ<a .ـAIخـ"ل إ ا.نTـ; ا.ـذي 5ـي*Wـ] Wـي تـ*ر)ـخ 
ا�ـSص، .ـذ.ـ} Eـ2 5ـ* انـHشف ?ـgI يـA يـT"دي ا.ـن*Kـ;ة يـتAnفـق Ñ oـ; 
اY&ـي�V :X يـتdّ +ـّ; اآلب oّ، وبـ*.ـت*% o ا.ـM*.ـd. إنـ] +ـبب خـIق اآلب 
.ـإلنـ&*ن ، ألنـ] أراد أن ُيـM;ف 5ـن ا.ـAMم، 5ـن ا.ـS¸ء. إن Wـذه اYـج*نـيnة 
اYـ�Iقة ا.� يـتd فـيT* وضـa ?ـ<2 ا.ـq*ئـن ا.ـ"ا?ـي، أي اYخـI"ق ا.ـذي يـAرك 
أن هللا فـق· Wـ" (ا�ـ*.ـق) قـA وجـAت fـ;)ـقة 5ـ<Hنة Yـض*?ـفة Wـذا 

 .Ó&5 tف*رق إ أج2 غYق*ء اI.ا
   وا.ـIq<ة األو ا.� يـ<Hن قـ".ـT* بـ*?ـتبn*رWـ* WـAف ضـ;ورة ?ـ{ش 
و?ـي ا�نـت<*ء Wـي: 5جـA اآلب، Vـيث تـتضX ا.ـSMقـة بz ا.ـ"جـ"د وا.ـAMم 
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بz هللا وا�ــIيقة (5ــa ا.ــتأ�ــيA دائــً<* ?ــgI أن األنــ* Wــي و?ــي ا.ــذات 

ب*.H"ن بأ+;ه، أي ب*�Iق). 
   إن ا.&ـ; (هللا) قـ*م بـ*�ـIق بـ�;)ـقة +ـ;)ـة، وأراد Vـ"اًرا 5ـa ا.ـAMم، 
5ـa اYـ'&"ل. ^ـن � ¸ء. وا.&ـ; (هللا) قـ*م بـ*�ـIق بـ�;)ـقة +ـ;)ـة، 
وأراد V"ـاًرا a5ـ ا.MـAم، 5نـ أج2ـ تIـ} ا."ـAVـة ا.غـt 5<ـHن تyـ"رW*ـ و� 
تــM;)ــفT*، ا.� بz إرادة هللا ا.� تــ&أل اإلنــ&*ن: «5ــن أنــ* بــ*.l&ــبة 
.}ـ؟» وا�ن&ـ*ن ا.ذـي يقـ"ل: «أنتـ 2Eـ ¸ء»، أو: «أن*ـ � أ?;ـف}ـ و� 
أ?ـ;ف 5ـن أنـت. فـأنـ* Vـ;». إن ا.تMبt األول فـق· Wـ" Kـ~يX وVـقيقي 
و.ـ{¾ �ـذبـة. .Tـذا ا.&ـبب قـIن* o +ـ*Vـة ا.ـقAيـ¾ بـ�;س o ٣٠ 5ـ*يـ"، أن 

ا�ن&*ن ا8قيقي W" اY'&"ل. 
 aــ"اًرا 5ــV ق بــ�;)ــقة +ــ;)ــة، وأرادIقــ*م ا.&ــ; (هللا) بــ*�ــ Aــق.   
ا.ــAMم، 5ــa اYــ'&"ل، YجــAه - YجــA هللا. إنــT* أشــي*ء يــ<Hننn* ا�دراك 
  .*TوثـAـV يفيةHن* .ـ>Tون فـAن بـHـ. ،*Tو?ـظ<ت *Tـ<يتWوأ *TقIـب*شـ;  �ـYا
+ـيتd إنـ*رة «ا.ـHيف» o األبـAيـة؛ إذ يـبAnأ اآلن o أن يـH"ن ?ـgI األقـ2 

 .*TI5ا"? Xة تتضIضMY *ن"اًن?
 AيAب جMب) ش   

 XــبKن] أHــ. ،
ً
              إن Wــذا اYــ'&"ل، ا�نــ&*ن ا.ــُ<A>Mَ، .ــd يــبق واVــAا

 ،
ً
5ـ2ِ ا.ـذي ?ـgI شـ*fـِئ ا.ب~ـِ;»،  أKـبX شـMب* <*ِء وا.ـ;َّ 55«�ـنج"ِم ا.ـ&َّ

56«�ـي*ًنـ* ?ـ;قـًي* فـ;)ـAًا»، �ـ<* قـ*ل ا.ـب*بـ* بـ".ـ¾ ا.ـ&*دس. يـتH"ن Wـذا 

ا.ــشMب 5ــن أنــ*س ي�Mون ?ــن أنــف&dT و)ــت"+ــM"ن o ا.Hثt 5ــ<* 
أ?ـ�*Wـd هللا؛ إذن Wـ" شـMب خـIق] هللا وقـ*ده 5ـن خـSل بـMض ا.ـذيـن 

 .*T?*&ات o ةAن] بق"ة �5اي? tبMهللا ب*.ت  dT. X>+
 Xـي&Yـض"ر اV gI5ـة +ـّ;)ـة ?ـSـ" ?ـW ،[ئـSا5ـت o ،بMـذا ا.ـشWو   
(إن ?ــ5Sــة األ+ــ;ار تºM ا.ــ5SMــة � تــت�*بــق o ا.ــفض*ء 5ــa ا.&ــ; 
ف~&ـب، بـ2 أن 5ـض<"نـW *Tـ" ?ـ5Sـة تـت~قق، و½ـققت). .Tـذا ا.&ـبب 
 o هللا [IMــ<* فــ. *Tًــ*، 5ــش*بــ+ً">Iو5ــ *nــ&*ً+ــ* و5ــ;ئــًيV *nجــ*نــًب *Tفــإن .ــ
ا.تج&ـA، بتج&ـAه. فـإذا .ـd تـHن Vـقيقة 5ج&ـAة، فTـي .{&ـت اYـq*ن 
ا.ـذي يـتy;ف فـي] هللا بـ*?ـتبn*ره اY&ـيX. فـإنـ&*نـيnة يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي، ا.� 
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ُد?ـيت .ـI<ش*ر�ـة o +ـ; ا.ـ�بيMة اإل.Tـية، تـ<تA، �ـي تـت~قق ا.ـ�;)ـقة 
ا.� أ+ـ&T* اآلب، o واقـV aـ&*س و5ـ;É و5ـI<"س: أي o شـMب .ـAيـ] 
 Xــي&Yا Aا.ــنقي، أي ج&ــ Xــي&Yا Aــفي. إنــ] ج&ــf*جــ*نــب ذ�ــي و?ــ
 *Tي�Mـق ا.� يـf*ـنYة اnـ;ئـيYا tـية ا.غW"س، ا.ـذي تـ<أل فـي] األو.ـ">IـYا

اآلب .Sبن. وWذا اIYئ  ُي"ِ.A بش; بMقIية جAيAة وخy"بة جAيAة. 
   «إن تـI} ا.ـنM<ة ا.� جـIMت ا.ـHن{&ة ج&ـA اY&ـيX تـض<ن بـق*ء 
جـ<يa أ?ـض*ء اYـ~بة [أي ا8ـب، جـ<يa أ?ـض*ء اYـq*ن ا.ـذي أظTـ; فـي] 
هللا 5ـ~بتÀI. [nشـ;] 5ـت<*+zH و5ـث*بـ;)ـن o وVـAة اÂ&ـA. �ـ<* قـ*ل 

 .«*nتنSK ذهW نHتIي" دي رو+بِ]  «ف&lي¾ ف".چA57ا.ق

 Xــي&Yن ا*qن{&ة، 5ــHــ" ا.ــW zــي~ي&Yــن ا^ *nر نــشأتــنAyإن 5ــ   
 
ً
*>M2 ا�نـت<*ء إ.ـي] 5ـفMا.ـذي ¡ـ Xـي&Yـب*درة ا8ـ;ة .ـ;وح اYا.ـي"م، و5ـن ا
.و ا.ـ"ضـa ا.ـت*ر)ـخية 8ـAوث Wـذا ا.ـMب"ر 

ً
بـ*8ـي*ة و5ـفT"5ًـ* و5ـ;غـ"بـ*

(ا.ـ"ضـa «ا.ـت*ر)`» و «ا.ـ"اقـMي») Wـ" ا.ـq*ر)ـز5ـ*. فـ*.ـq*ر)ـز5ـ* Wـي 
 *Tإنــ :dــ.*Mا.ــ o Xــي&Yا�نــت<*ء ا ا dظيMــت. Xــي&Yخــ2 5ــن روح اAتــ
Vـقيقة تـ*ر)ـخية ُنـ".ـA فـيT*  و)ـف*جـئنn* ا.ـ;وح فـيT* بـ<* وضـMن* فـي] هللا 
اآلب. .ـقA وضـMن* تـy<يd ا.&ـ; ا�ـ*.ـق، أي هللا اآلب o 5ـ&*ر 5~ـAد 
و?ـf gIـ;)ـق 5~ـAد داخـ2 ا.ـHن{&ة، وأدخـIن* V oـAث اY&ـيX، وأشـ;�ـن* 
 a5ــ2 5ــ*MتIــ;)ــقة .ــfية وIقMــت] �ــ"?ــي و5ــ~ّبة، أي �ــK*ن* خــIMجــ o

 .*Tة و½قيقnفة ا�ن&*نيf*M.ا
   إذن يـH<ن اÂـAيـo A فـdT ا.ـ�;)ـقة ا.� يTـAف بـT* اY&ـيX وروVـ] 
إ ا�تـيn*ن بـMقIية 5ـختIفة فـينn*، أي fـ;)ـقة نـظ; جـAيـAة، و.ـHن أيـًض* 
fـ;)ـقة .ـdH~I وا+ـتخSص ا.ـنتn** 5ـن Wـذ ا8ـdH، وfـ;)ـقة .ـM>I;فـة 
 ÄMY*ـفية، بـf*ـ;)ـقة ?ـfة، وAيـAفة وجـIة، 5ـخت>IqI5ـ2 .ـ*qا.ـ ÄMY*بـ
 *nقـتنSMـ~ي~ة .ـKفـة واضـ~ة و;M>بـ X>&وا.� تـ ،XI�y>Iـ. aا.ـ"ا+ـ
5ـE aـ2 ¸ء، و.ـHن قـبE 2ـ2 ¸ء، fـ;)ـقة 5ـختIفة .ـAIيـنn*5ـية واWـ�از 

ا.�بيMة ذاتT* ب*8ب ا.�بيMي. 
 Xــي&Yن ا*qن{&ة، 5ــHــ" ا.ــW zــي~ي&Yــن ا^ *nر نــشأتــنAyإن 5ــ   
 
ً
*>M2 ا�نـت<*ء إ.ـي] 5ـفMا.ـذي ¡ـ Xـي&Yـب*درة ا8ـ;ة .ـ;وح اYا.ـي"م، و5ـن ا
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 *nـ"?ـين. É*Tواجـب وقـ*نـ"ن نـ gIل ?ـAـذا يـWو .

ً
بـ*8ـي*ة و5ـفT"5ًـ* و5ـ;غـ"بـ*

ي2y إ 2E 5~ي· أفق ا�ن&*ن. 

 Xي&>I. )*&ا�ن Aج>I. (ج    
             إن ا.TــAف 5ــن EــW 2ــذا، وا.TــAف ا.ــذي 5ــن أجــI] دخــ2 اإلنــ&*ن 
اÂــAيــA إ ا.ــM*.ــW  dــ" اYجــA ا�نــ&*( .I<&ــيX. وا8ــض"ر ا.ــq*5ــ2 
.I<&ـيo X ا.ـ"اقـa � يـ<Hن ا.ـTج"م ?ـIي] بشـ;ً)ـ*، و.ـHن ïـIق Vـ*.ـة 5ـ*ديـة 
�ج&ــo - A ا.ــف;د وo اYجــ<"?ــة وo اÂــ<*?ــة - يــH"ن ذ.ــ} ?ــ;ضــة 
.ـSضـ�T*د اÂ&ـAي، ?ـgI وجـ] ا.ت~ـAيـA ب&ـبب ا8ـقيقة واYـ~بة ا.� 
 *Wtـــ~بة ا.� يثYص اSبـــق"ة ا8ـــقيقة و?ـــظ<ة وإخـــ Xـــي&Yا *Wtيث

 .Xي&Yا
   و5ـ* VـAث بـ*.ـف2M يـ<Hن أن bـAث 5ـ;ة أخـ;ى o ا.ـ"اقـa، �ـ<* يـق"ل 
إ.ـي"ت ?ـن5Aـ* ½ـAث ?ـن Vـ*جـة اY&ـي~يz �قـ*5ـة اYـذ5 وبـنn*ء اYـذ5 
ا.ـذي +ـي5Aـ;ه األ?ـAاء؛ و+ـي'بW aـذا ا.ـ5Aـ*ر ز5ـن آخـ; .ـIبlيn*ن. و+ـيH"ن 

W58ذا ا.بAيo 2 اY&تقبf 2*.<* يش*ء هللا ذ.}. 

   .ــذ.ــ} بــ*.l&ــبة .I<&ــي¬ - وWــذا 5ــdT �ــ<Mي*ر ?ــقIي و�ــyفة 
 gIء ?ــSnــي<نة وا�+ــتيT.ــن*ك ا+ــت~*.ــة تــذوق اW - ب~Iــقيقية .ــV

ا.&�Iة، ألن Wذا Å¼ هللا، وهللا W" ا.ذي يشt  إ ذ.}. 
   E oــ2 8ــظة 5ــن تــ�"ر Wــذا اÂ&ــA، يــH"ن ا�ضــ�T*د 5ــ<Hًن*، 
و.ـHن] أيـًض* KـM"د .ÀIشـ;)ـة، ا.� تـyبX بـ*.ـت*% 5ـ<تIئة بـإدراك Vـض"ر 
اY&ـيX، وبـ*MYجـزة �تغيt أخـáS وا.�ام جـ<*%. وإ جـ*نـب ا8ـقيقة 
ا.� ي�Mف بـT* ا.ـذEـ*ء، يـ<Hن .Tـذه اإلنـ&*نـيnة أن تـAI 5ـجت<Mً* جـAيـAًا، 
 a>م .ـإلنـ&*ن و.ـقي*+ـ]. إنـ] 5ـجت"T5ـف tـ"ل إ 5&ـت"ى غK"ن] ا.ـH>يـ
يــ<Hن أن يظTــ; ?ــgI أنــ] أ+ــ;ار o ا.ــت*ر)ــخ 5ــن وجــT*ت نــظ; ?ــAيــAة، 

 .g�+".ر ا"yM.5ن ت*ر)خ ا zM5 جزء o ،g�+".ا.ق;ون ا a>جت>�
   إن اÄMY ا.ـنÉ*T .ـHI"ن (ا.ـذي يـ"جـA فـي] Wـذا ا.ـت*ر)ـخ ا.Àشـ;ي)، 
وا.ـذي «bـAث» ?ـf gIـ"ل اYـ&*ر ا.ـq*5ـ2 8ـي*ة Wـذا ا.ـشMب - وا.ـذي 
يـبAnأ 5ـن أنـAراوس و)ـ"Vـن* �V ا�بـن يـأU ابـن ا�نـ&*ن o األيـ*م األخtة 
 o ــ2 ¸ءE ي اآلب�Mــ;ي ا.ــذي يــK*ــ" يــ&"ع ا.ــنW5ــن ا.ــز5ــ*ن - و
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59يـAيـ]. إن اآلب Wـ" ا.ـذي Åـت*ر ا.ـشMب، و)�Mف بـقAا+ـت] o أو.ـئ} 

ا.ـذيـن ي�Mف"ن بـت~قق ?TـAه، وo أو.ـئ} ا.ـذيـن ـي;ون أن انـت<*ئـdT إ.ـي] 
bــي* بــش2q قــ"ي (?ــgI +ــبي2n اYــث*ل، Vــنة و+ــ<M*ن، 5ــن بz بــقية 
إ+ـ;ائـي2n، و5ـ;)ـd و)ـ"+ـف ...). و5ـa ذ.ـ}، بـ<* أن اآلب قـA أ?ـ�E gـ2 
¸ء .ـSبـن o يـAيـ]، فـإن أKـ2 د?ـ"ة ا.ـف;د، وبـAايـة شـMب ا.ـHن{&ة 
و½ـققW *Tـ" وجـ"د انـ&*ن، يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي، ا.ـذي Wـ" % Vـض"ر ا.ـq*ئـن 
بــذاتــ]، ا.&ــ;، أي هللا. إنــ] واقــa بــAأ قــب2 أ.ــفي ?ــ*م. .ــذ.ــ} فــإن Vــي*ة 
 *T5ــAا.ــ"?ــ"د ا.� يــق o أي رجــ*ء ،zــي")ــة و)قVــي ذا�ــ;ة وW ¬ــي&Yا
 o "I5ـ* نـتAذ.ـ} ?ـن o *>ًدائـ ;Hـ2 إنـ&*ن د?ـ*ه. أفـE o يـ&"ع، �ـي تـت~قق
KـSة ا.تÀشـt اYـSئـHي Wـذه ا.ـSyة اÂـ<يIة، وا.� نـIyي فـيT* إ هللا 
بـأنـنn* 5ـن خـSل بـش*رة اYـSك ?ـI<ن* بتج&ـAه و5ـ"تـ] وقـي*5ـت] وجـIMن* 
شـ;Eـ*ء o 5جـA اY&ـيX. و5جـA ?ـ<Iن*، أي تـش2q اYـبAأ ا.ـذي نـM{ش 5ـن 
أجـI]، وا8ـض"ر ا.ـذي نـH;س .ـ] Vـي*تـنW ،*nـ" o إنـ&*ن، يـ&"ع ا.ـن*Kـ;ي، 
 ً�Aتظ;ونـ]: وبـlد يـ"Tـ*ن ا.ـيE ـي* ا.ـذي&Yره ا*nبـ*?ـتب ،Xـي&Y*بـ  í+ُ {ـذ.ـ.

5ن ذ.}، قتI"ه �Sص ا.شMب. 
 2qفة، وتـ;تـب· بـشIف بـ�;)ـقة 5ـخت;Mة تـAيـAـÂـذه ا.ـذات اTف   
 *
ً
إ¡ـ*Ð èـ<يa ا.ـq*ئـنn*ت، ضـ<ن VـA (ا8ـA ا.ـذي VـAدتـ] ا�ـIق، أي وفـق

 dي>yهللا، أي تـ dي>yـت. *
ً
.ـ�بيMتT* األKـIية)، وE oـ2 5ـ* تـفIM] وفـق

 .Xي&Yا
 .Xـــي&Yـــب اb ـــي¬ أن&>I. ـــبة&l.*ـــذ.ـــ} 5ـــن ا.ـــض;وري بـــ.   
فـب*.l&ـبة .I<&ـي¬ ا.ـ"ا?ـي، ا.ـذي يـقبE 2ـ2 ا.ـظ;وف ا8ـت<ية V oـي*تـ] 
 ?ـــن ا.ـــ"?ـــي Wـــذا 

ً
�تMبt ?ـــن ا�نـــت<*ء إ ا.&ـــ;، أي إ هللا، وتMبtا

ا�نــت<*ء، ¡ــب أن يــق"د Eــ2 ¸ء إ 5ــ~بة اY&ــيX ا.ــذي Wــ" اYــAyر 
وا.ـيlب"ع. .ـذا، فـإن Vـب اY&ـيW Xـ" ا.ـ�;)ـقة ا.ـAيـنn*5ـية .ـ2q ا.ـSMقـ*ت 
5ـE aـ2 األشـي*ء ، 5ـE aـ2 ا.ـن*س، وWـ" 5ـMي*ر و5ـقي*س Eـ2 ¸ء، وغـ*يـة Eـ2 
?ــ<2: فــن'يجة 5ــ~ب'نI. *n<&ــيW Xــي 5ــ"اجــTة Eــ2 ¸ء V&ــب ?ــقIية 

 .Xي&Yية اIب ?ق&V ك"I&.وا ،Xي&Yية اIذ ?ق*õوا ،Xي&Yا
   Wــن*ك 5ــش*Eــ2، تــd اإلشــ*رة إ.ــيT* بــإ¡ــ*ز، وا.� تــش2q ا.ــM"ا5ــ2 
 2>Mا.ــ :a>ــجتYا o ةnي*ة ا�نــ&*نــي~Iي*ة ا�جــت<*?ــية و.ــ~Iاأل+ــ*+ــية .ــ

	   راجع يو ١٧: ١-١٠؛ مت ١١: ٢٧؛ لو ١٠: ٢٢؛ يو ١٦:١٥ 	59



137
واYـشIqة ا.ـf*Mـفية (إشـب*ع اYـشIqة ا.ـf*Mـفية) وا.ـAMا.ـة. ا.ـIq<*ت 
ا.ـثSث ا.� Vـ*و.ـن* 5ـن خـS.ـT* ½ـAيـE Aـ2 ا8ـ<*س وا.ـقAرة ?ـgI ا.ـlش*ط 
وEـ2 ا�.�ام Ñـ;)ـة اإلنـ&*ن - ا.ـM<2 وا.ـf*Mـفة أو اYـشIqة ا.ـf*Mـفية 
 2Mبـ�;)ـقة 5ـ* وا.� ^ـن بـ*.ـف *Tو.ـ*nتـن dـي 5ـ"ضـ"?ـ*ت تـW - ا.ـةAMوا.ـ

 .*nي*ة ج<*?*تنV o *Tيق>Mت dأن يت Ä>ن، أتH.؛ و*Tف ت�"رات;Mن

    د) ا.Mب"ر إ اÄMY ا.نÉ*T: اإلي<*ن وا.;ج*ء واY~بة 
              5ــVSــظة أخtة. قــIن* أنــ] 5ــن ا.ــض;وري أن ^ــب اY&ــيE o Xــ2 
ا.ــظ;وف ا8ــت<ية V oــي*تــنn* بــ�;)ــقة ديــنn*5ــيتn] وبــ�;)ــقة ?ــ*fــفت]. 
وWـHذا يـتd تـy"ر ا.ـMب"ر األقâ .ـ"?ـي ا�نـت<*ء إ ÄM5 ا.ـ"جـ"د وا.ـH"ن 
وEــ2 ا.ــت*ر)ــخ، وا.ــذي Wــ" ا.ــAيــن"نــة األخtة. � أVــA يــM;ف يــ"م Wــذه 
 aــ" ا.ــذي وضــW فــ]. فــ*آلب;Mــ" ا.ــذي يــW ·يــن"نــة، ألن اآلب فــقAا.ــ
ا.ــتy<يd ا.&ــ;ي، ا.ــذي يــM;ف فــيT* تــ*ر)ــخ اY&ــي~يz أز5ــنة جــيAة 
وأز5ـنة +ـيئnة، 5ـث2 تـAفـق أVـAاث تـ*ر)ـخ ا.ـشMب ا.ـيT"دي. وWـذا Wـ"، أو 

 واضً~* جAًا V oي*ة ا�ن&*ن اY&ي¬. 
ً
¡ب أن يH"ن، 5بAأ

   إن ا�خــتSف األ�» وضــ"Vًــ* بz اإلنــ&*ن اY&ــي¬ �ــMقIية (أي 
�ـذEـ*ء و?ـ*fـفة، ألن 5ـن +ـ<*ت ا.ـتy"ر اY&ـي¬ وا.ـMقIية اY&ـي~ية، 
Wـي اإلشـ*رة إ ا.ـ;بـ*ط األKـIي وا.ـM<يق بz اYـM;فـة واYـ~بة؛ وا.� 5ـن 
أجIـT* نقـ"ل، أو ?*ـدة 5*ـ نقـ"ل أن ا8ب اYش�ك، وب*ـ.تـ*% AKـاقةـ، � 
يــ<Hن أن يظTــ; إ� 5ــن VــdH: فــ*8ــب ا.ــذي � يــlبa 5ــن ا8ــdH .ــ{¾ 
)، وWـذا ا�خـتSف األ�» وضـ"Vًـ* .ـإلنـ&*ن اY&ـي¬، �ـMقIية، أي  ً*nانـ&*نـي
ذEـ*ء و Vـب، ?ـن 5ـن � يlتí إ اY&ـيW Xـ" Vـقيقة أنـ] يـM{ش ظـ;وف 
ا.ـ"جـ"د وا.ـت*ر)ـخ بـAًءا 5ـن ا.يقz اإل¡ـ*V èـ"ل Eـ2 ¸ء: فـ<ن اY&ـت~ي2 

ا8ف*ظ ?W gIذا اY"قف إ� o اA8ث اY&ي¬. 
 o  أو ،*>Tان ابــنAيــن أ5ــ*م فــقAوا.ــ o ،ــث*لY2 اnــبي+ gIــ? ،;Hــنف.   
 2qشــ Sــب~ت بــKأ dايــة ثــAا.ــب o ــ*نــت 5ت~ــ<&ةE جــ<*?ــة 5&ــي~ية
واضـX، �ـ<* +ـبق أن وKـف بـMضT* ا.ـقAيـ¾ يـ"Vـن* o +ـف; ا.ـ;ؤ)ـ* ( «أنـ* 
 . !
ً
 أو Vـ*ّرا

ً
 بـ*ردا

َ
ـيَتَ} ُ�ـنت

َ
، و. ـَ} � بـ*ِرٌد و� Vـ*رٌّ  أنَّ

ُ
ـَ}، وأ?ـِ;ف

َ
 أ?ـ<*.

ُ
أ?ـِ;ف

ــق"ُل: ’’أنــ* َغºٌِّ وأنــ* 
َ
ــَ} فــ*ِتــٌ;، � Vــ*رٌّ و� بــ*ِرٌد.ت í ألنَّ

َ
ُؤَك 5ِــْن ف ــقيَّ

َ
+ــأت



138
 zٌH&5ِ ¾ٌبـ*ِئـ 

َ
 َ�ـdْ أنـت

ُ
ـMِ;ف

َ
َ} � ت اغـَتlَيُت فـ<* أVـت*ُج إ ¸ٍء‘‘. و.ـHِنَّ

 .(«.Ó?ٌن وأ*(;?ُ ،tٌق
َ
60ف

 o tث ¸ء خـ�Aـb *5ـAـ2 شـخ¼، ?ـنE oو ،*nتـنSـ*ئـ? o ;Hـنف.   
Vـي*تـ]؛ Eـ*ن يـMتقA دائـً<* أن Vـي*ة اYـؤ5ـن � يـ<Hن أن يـH"ن فـيT* 5ـثW 2ـذه 
 *Tرجـ*ئـ]. إنـ Aر تـق"د .ـتأ�ـي*nا�خـتب o ن اآلنHقـض*ت ا.ـق*+ـية، و.ـ*nا.ـتن
دائــً<* نــ<" o ا.ــقAا+ــة، ونــ<" o و?ــي اYــ;ء بــ*نــت<*ئــ]، وقــب".ــ] بــذEــ*ء 
.ـIتج*رب ا.� ـي;+ـTI* هللا، وفـdT أن ا.ـ;ب ـي;+ـ2 .ـن* Wـذه ا.تجـ;بـة �ـي 

 .[. *nفتنf*?و *nتن<" 5~ب'ن
   إذا غـ*بـت Wـذه ا.ـقAرة ?ـgI ا.ـ;جـ*ء، فـإن بـMض خ�ات ا.ـHن{&ة 
½ـ*ول أيـًض* إنـق*ذ 5ـq*ن .ـo *T ا.ـM*.ـd، ب'بº 5ـM*يWt* �ـ<Ayر .ـHI;ا5ـة 
 5&ـي~ًي* bـ*ول 

ً
وا��Vام (و?ـE ¾HـW 2ـذا يـH<ن V oـقيقة أن إنـ&*نـ*

 Xـي&Yـذا 5ـن أ?ـ;اض ا�نـت<*ء إ اW ن"Hيـ Aوقـ .(dـ.*Mا.ـ o [رجـ*ئـ Aتـأ�ـي
ا.ـذي يـتSn-، و5ـن خـS.ـ] ي�دد KـAى ا.ـ&ؤال ا.ـAرا� .I<&ـيV Xـ"ل 
ـُ] ُي&ـ;ُع إ  ذ.ـ} ا.ـي"م وتـI} ا.ـ&*?ـة ا.� � يـM;فـT* ا�بـن: «أقـ"ُل .ـdHُ: إنَّ

بُن اإلن&*ِن إي<*ًن* ?gI األرِض ي"َم َي-ُء؟». 
َ
Aُ ا 61إنy*ِفdTِ. و.Hِْن، أَ¡ِ

   Wـذا Wـ" ا�خـتبn*ر ا.ـ;ئ{µ .ـإليـ<*ن! فـ*إليـ<*ن بـ*Y&ـيW Xـ" ا�?�اف 
، ا.ـذي Wـ" أ+ـ*س رجـ*ئـنo :*n أي Vـ*ل، وo �V وجـ] 

ً
بـ*Y&ـيV Xـ*ضـ;ا

 ÄM5 إ  tب"ر األخMر ا.ــ"yتــ *Tبــ dــي ا.ــ�;)ــقة ا.� يــتW ــذهW .ــ"تYا
 tب"ر األخMة: فـ*.ـtيـن"نـة األخAـ" ا.ـW ـ2 ا.ـت*ر)ـخ، وا.ـذيEن و"Hوجـ"د ا.ـ
إ اÄMY، أي ا�جـ*بـة األخtة YـشIqة ا�نـت<*ء بـأ�ـ<TI*. وا.ـ"Kـ"ل إ Wـذا 
اY&ـت"ى، إ ا�?�اف بـ*.TـAف ا.ـنÉ*T .ـSنـت<*ء، Wـ" جـ*ئـزة تـت~قق 5ـن 
 o ة تـنضج>Iqنـت<*ء �ـSظي<ة .ـMوتـت~قق 5ـن ا.ـقي<ة ا.ـ Aوتـؤ�ـ Aوتـؤ�ـ

نف"+ن*. 
   و�ـ"نـ} 5&ـي~ًي* Wـ" انـت<*ء .I<&ـيX، وإ «�ـيف» أظTـ; شـخ¼ 
 o دA>وتـت *T&ـن نـف? �Mت Xـي&Yية اyنـف&] .ـإلنـ&*ن. فـشخ Xـي&Yا
تـ*ر)ـخ شـMب (اYـؤ5نz). .ـذا فـإن انـت<*ئـنn* إ اY&ـيX يـت"افـق 5ـa انـت<*ء 
شـMب اY&ـيX، أي 5ـa �ـن{&ة هللا. وfـ;)ـقتنo *n ?ـ{ش �ـن{&ة هللا Wـي 

ا.q*ر)ز5* (W"5بة ا.;وح ا.قAس). 

	   الرؤ ٣: ١٥-١٧. 	60

	   لو ١٨: ٨. 	61
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   قـ*ل ا.ـقAيـ¾ بـ".ـ¾ .I<&ـي~يz األوائـo 2 5ـAيـنnة تـ&*.ـ"نـيHي: 
ــذي 
ّ
ــنn* يــ&"َع ا.َ<&ــيXِ.ا. ن* � ِ.ــغَضِبِ]، بــ2 ِ.ــIخSِص بــ;بِّ

َ
IMَألنَّ َهللا جــ»

* o يـقَظِة ا8ـي*ِة أو o رقـAِة  ن* 5ـMَُ]، +ـ"اٌء ُ�ـنَّ
ُّ
IـE *ن* .ـَن~يIِ5ِـْن أجـ 

َ
5ـ*ت

<* تــفIMَ"َن اآلَن. [...] 
َ
Iًض* 5ِــثMبــ dHُُضMا بــ"M ا.ــَ<"ِت.فــ&*ِ?ــAوا وشــجِّ

Sِة، اVـَ<Aوا َهللا ?ـEُ gIـV ِّ2ـ*ٍل، فTـِذِه  َّyا.ـ gIـ"ا دائـً<*، واِظـب"ا ?ـV;َإفـ
وِح، و� ت&ـَتTين"ا  5شـيَئnةُ ِهللا .ـo dHُ ا.َ<&ـيXِ يـ&"َع.� ُتـMيق"ا ?ـ<2َ ا.ـ;ُّ
H"ا بــ*8ــَ&ِن». Wــذا Wــ"  اِت، بــ2 ا5ــَتِ~ن"ا Eُــ2َّ ¸ٍء وتــ<&َّ ب"َّ 62بــ*.ــنُّ

ا�ـ'ش*ف ا.ـثق*فـة اY&ـي~ية. فـفي بـAايـة اYجـ<"?ـة ا.yغtة .شـب{بnة 
ا.ـ�Iبة، Eـ*ن تـM;)ـف ا.ـثق*فـة ا.ـذي قـ5Aـن*ه ?ـgI ا.ـف"ر Wـ" نـ¼ ا.ـقAيـ¾ 
H"ا  اِت، بـــ2 ا5ـــَتِ~ن"ا Eُـــ2َّ ¸ٍء وتـــ<&َّ ب"َّ بـــ".ـــ¾: «� ت&ـــَتTين"ا بـــ*.ـــنُّ
 2Mق*ء بـ�;)ـقة �ـIـذا ا.ـW aـ2 ¸ء  5ـE ن .ـ<*ذا نـق*رنHبـ*8ـَ&ِن». .ـ
ا.ـقي<ة EـI<ة قـ*بـIة .ـIت�بيق ?ـIيT*؟ Wـذا Wـ" ا��ـ'ش*ف ا.ـAائـd ا.ـذي  
يـ".ـA 5ـن ا�نـت<*ء إ اY&ـيX، وا�نـت<*ء إ اY&ـيW :Xـ" ا.ـf*Mـفة �ـ*ه Eـ2 

¸ء. 
* Wـي ?ـ*fـفة .ـ2q األشـي*ء، 

ً
   وتـI} اإل¡ـ*بـيnة ا.� ذ�ـ;نـ*Wـ* +ـ*بـق

و5ـش*ر�ـة o اYـ~بة وo اYـج*نـيnة ا.� رأى بـT* هللا Eـ2 ¸ء وفـE 2Mـ2 ¸ء 
و)ف2E 2M ¸ء �Iيقت]. 

   وتــق"ل KــSة أخــ;ى .ــHIن{&ة o +ــبت األ+ــب"ع ا�ــ*5ــ¾ 5ــن 
ا.ــy"م ا.Hبt: «إن هللا ا.ــ;Vــيd واألz5، ا.ــذي خــIق اإلنــ&*ن وجــAده 
[بـ;أس إبـ;اWـيd، ا.ـذي يـت�"ر و)ـت�"ر o تـ*ر)ـخ ا.ـشMب ا.ـيT"دي ، انـتظ; 
هللا 8ـظة ا+ـتج*بـتn] ا.ـq*5ـIة .ـأل5ـ*نـة ا.� Eـ*نـت o شـMب] ، ا.ـyM; ا.ـذي 
 AيــAــ" �ــW ــذاW ، Xــي&Yــ*ر هللا إنــ&*ًنــ* ، جــ*ء اK :Xــي&Yجــ*ء فــي] ا
اإلنـ&*ن ، .ـ"جـ"د اإلنـ&*ن] ، انـظ; بـإ¡ـ*بـيnة إ ا.ـن*س .ـAيـ} تـd اخـتيn*ره 
 �V ، اAًك دون أن تـ<2 أبـAـT? o ةAيـAـÂـ*ء األجـي*ل ا?Aـنف&} وا+ـت.
* .ـ"?ـAك ، بـتIقي �ـ;ا5ـة أبـنn*ء هللا ا.� تـتج*وز ، بـ<* يـتج*وز 

ً
يـف;Vـ"ا ، وفـق

 .«*Tذات dTتMبيf ةnني*q52 أ25 ، إE63

	   ١ تس ٥ : ٩-١١. ١٦-٢١. 	62


	   «بداية االجتماع الليتورجي»، سبت األسبوع الخامس من الصوم الكبير «في رموز التقاليد»، في 	63


	      كتاب رتبة القداس اليومي للقديس أمبروزيوس. زمن املجيء، عيد امليالد، الصوم الكبير، عيد  	
                       الفصح، املجلد األول.
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 [HIـ<* ¡ـب أن يـ<ت. ;y5ـخت AيـAـي بـ*.ت~ـW ـذهW ن{&ةHة ا.ـSـKو   
اY&ـي¬ �ـ<~ت"ى .ـI"?ـي ا.ـذاU و�ـ<ب*دئ تـ"جيTـية .ـIتM<ق ا.شخ" 
و�ـ<M;فـة بـ<* VـAث وEـ*تـبn*ع وجـAا( .I<&ـيX. ألنـ] إذا Eـ*نـت 5ـMضIة 
اإلنـ&*ن Wـي 5ـ~بة اآلب، أي 5ـ~بة ا.&ـ;، فـإن 5ـMضIة اإلنـ&*ن اY&ـي¬ 
تـyبX 5ـ~بة .I<&ـيX. .ـHن 5ـ~بة اY&ـيW Xـي ا.ـ�;)ـقة ا.� أراد ا.&ـ; 
5ـن خـS.ـT* تـIMيd ا.Àشـ;)ـة: 5ـن خـSل 5ـ* Yـ&ن*ه و5ـ* نـI<&]، ألن 5ـ~بة 
يـ&"ع Wـي 5ـ~بة وا?ـية و?ـ*fـفة �بtة Â&ـAه، وWـذه اYـ~بة Wـي Vـي*ة 

 .*nج<*?*تن
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                   ا�جت<*ع ا.M*م وا�KSة 

 o يAيIة ا.ــتقMــ;اجــY2 ا>Mانــ*: قــ<ن* 5ــ&*ء أ5ــ¾ بــÙــ*ر.ــ" تشــE جــ*ن    
ا.ــفن*دق؛ W oــذا ا.ــM*م، بــذ.ــت اÂــ<*?ــ*ت جTــAًا Vــقيقًي* .ــتIخي¼ 
اYـن*قـشة ا.� جـ;ت o +ـؤال واVـA. 5ـVSـظة أو: جـ<يa األ+ـئIة ا.� 
وKـIت تـق;)ـًبn* تـتIMق بـ*.ـAرس األول؛ وWـذا يºM أنـ] ¡ـب قـ;اءة ا.ـAرس 
 :Uـ" اآلW وإ¡ـ*زه. ا.ـ&ؤال األول [nـت(ـ;�ـزY ن*يـة، نـظً;اMت] بـMو5ـ;اجـ )*ا.ـث
.ـ<*ذا تـd تـفضي2 5ـXI�y «ا�نـت<*ء» Wـذا ا.ـM*م، بـAM اإلKـ;ار ا.ـM*م 

ا.<*XI�y5 gI? Î «اMY;فة»؟ 

    األب .ـ")- جـ"+ـ*(: تـd اإلKـ;ار ?ـgI 5ـXI�y «ا�نـت<*ء» ألنـ] أو�ً 
وقــبE 2ــ2 ¸ء يــتd تــن<ية 5ــض<"ن اYــM;فــة .ــK"Iــ"ل إ ا.تMبt ، أي 
 ا�?ـSم بـ<* نlتí إ.ـي]. 

ً
اإل?ـSم، بـ<Mي*ر  نـ&<ي] أيـًض* ا.ـMقIية، و½ـAيـAا

 dHونـ;ى و^ـ ;Mو?ـي  بـذ.ـ} أم �، فـإن ا.ـ�;)ـقة ا.� نـش gIو+ـ"اء �ـن* ?ـ
بـT* تـأU 5ـ<* نlتí إ.ـي]. Wـذا Wـ" ا.&ـبب o أنـنn* � نـyنa ديـ*نـة 5&ـي~ية، 
و� يـ<Hننn* أن نـ�Iق ?ـgI أنـف&ن* 5&ـي~يz، إذا .ـd ^ـ*ول، بـ<&*?ـAة 
هللا، ا.ـنظ; إ Eـ2 األشـي*ء - ا�ـ*Kـة بـ*8ـي*ة ا.ـشخyية، و.ـHن أيـًض* 
ا�ـ*Kـة بـ*.ـM*.ـV ،dـ*�ت ا.ـ�"ارئ ا.ـ;Wـيبnة W oـذه األيـ*م - وبـ*.ـSyة إ 
 íتlن{&ة ا.� نHه 5ـن ا.ـ*nقينIي*ر تـM>إ� بـ *Tا�+ـتج*بـة .ـ *nننH>هللا، � يـ

 .*Tإ.ي

    +ـتيف*نـ" أ.ـب;تـ" (دون پـ{ن"): ?ـ*د Wـذا ا.ـ&ؤال ?ـAة 5ـ;ات: «Wـ2 يـ<Hن 
* .ـMIقIية 

ً
شـ;ح ا.ـSMقـة بz ا�نـت<*ء وا8ـ;)ـة بـش2q أفـض2؟». ألنـ] وفـق

ا.ـ&*ئـAة - �ـ<* �ـتب أKـAقـ*ء فـنAق - أنـ] ُيـنظ; إ ا�نـت<*ء، «ا.ـ"جـ"د 
5ــن»، ?ــgI أنــ] إنــq*ر ونــفي .I~ــ;)ــة. بــ{ن<* أنــت ½ــAثــت ?ــن ا8ــ;)ــة 
�ـM*5ـ2 أ+ـ*Ø ونـ'يجة قـب2 ا�نـت<*ء. ثـd: «.ـ<*ذا Wـن*ك تـ<;د ?ـgI تـy"ر 

ا.ذات ب*?تبn*رW* 5نت<ية؟». 

 *nوو?ـين zق"I5خـ *nوأنـن *nي'نMـ" تـبW ـ*ن ا�نـت<*ءE األب .ـ")- جـ"+ـ*(: إذا    
بـأنـنn* 5ـ*ز.ـن* 5خـI"قz 5ـن ا�ـ*.ـق، هللا، +ـ; هللا،  فـ<* ا.ـذي تـIقينn*ه 5ـن 
+ــ; هللا؟ Eــ2 ¸ء! وبــ*.ــت*% 5ــ* يــ<Hننn* أيــًض* تــ&<يتn] بـ «ا8ــ;)ــة». 
و.ـذ.ـ} فـ*�نـت<*ء Wـ" 5ـAyر ا8ـ;)ـة. و)ـ<Hن ا.ـقي*م بـذ.ـ} بـش2q أو 
بـآخـ; ؛ و.ـHن 5ـ* إذا Eـ*ن يـتd تـنفيذه بـش2q أو بـآخـ; � يـMت<A ?ـgI ا8ـ;)ـة 
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فــق·، بــ2 يــMت<A أيــًض* ?ــgI ?ــ*5ــ2 آخــ;، وWــ" إرادة ا.&ــ;، إرادة هللا 
 Eـ*5ـSً  ?ـن5Aـ* أقـ"ل .ـdH أنـ] اذا Eـ*ن 

ً
ا.&ـ;)ـة.  ?ـgI أيـة Vـ*ل، يـبAnو % ردا

ا�نـت<*ء يشـt إ ا.ـM*5ـ2 ا.ـذي أ?ـ�*نـ* و)ـ�Mينn* ا.ـ"جـ"د، فـإن ا.ـ�*قـة ا.� 
تشـ2q فيـنn* 5"ـقفـ ا8;)ةـ تأـت{ـنn* 5نـ ا�نتـ<*ء. ففـي ا."ـاقaـ، ا8;)ةـ � 

 .*T&ق نفIõ

    ج*ن E*ر." تشÙان*: و.Hن، إذا E*ن األ5; �ذ.}، فI<*ذا نت<;د �ثtًا؟ 

    األب .ـ")- جـ"+ـ*(: ^ـن نـت<;د �ثtًا أوً� وقـبE 2ـ2 ¸ء ألنـنn* � نـM;ف 
5ـI�y~*ت ا.ـقضية، و� نـM;ف 5ـ* Wـي ا8ـ;)ـة، و.ـd نـفH; أبـAًا W oـذا 
 aبlة تـ>IـE *Tألنـ ،aـ<يÂة 5ـن قـب2 ا>Iqام ا.ـAا+ـتخ dذ.ـ}، يـت aاأل5ـ;. و5ـ
5ـن خ�تنn* (فـ2q األشـي*ء ا.� تـdT ا�نـ&*ن ¡ـب فـo *T>T اfـ*ر ا��ة 
ا.� يـM{شT* اإلنـ&*ن). واÂـ<يa ي&ـتخ5AـV *T&ـب تـيn*رات ا.ـفH;)ـة أو 
اYـIy~ة أو ا.&ـ�Iة. و.ـHن، 5ـن خـSل «إزا.ـة شـ"ائـب» تف&ـt ا.ـIq<ة 
وا.ـذWـ*ب إ جـ"Wـ;Wـ*، يـبAnو % أن ا8ـ;)ـة (�ـ<* قـIن* قـب2 ?ـ*z5) Wـي 
ا�?�اف بـ*.ـذي يـ<ن~ن* ا.ـ"جـ"د، وWـ" ا.ـذي يـyنMن* وÅـIقن*،  وEـ2 5ـ* 
يـتM*ون بـإخـSص ونـش*ط، وا.ـذي اõـذه هللا Eـأداة .ـت~قيق أفـq*ره ?ـن 
Vـي*تـنn*، وKـ"ره ?ـن وجـ"دنـ*. و�ـي نـH"ن شـ*zI5 (o ا�جـ*بـة)، ¡�ن* 
Wــذا ?ــgI أن نــق"ل: ا8ــ;)ــة Wــي ا�?�اف بــأن هللا Wــ" Eــ2 ¸ء E oــ2 
¸ء، �ـ<* .ـ" أن هللا خـIق ا.ـM*.ـd وا�ـIيقة �ـي يت~ـAى ا.ـS ¸ء و�ـي 
 Aأ?ـ;ف �ـيف أجـ � ºH.ـية، وVSـ�Kات اtبMـذه تW) مAMى ا.ـAيت~ـ
أفـض2 5ـنT* �ـي أشـ;ح بـ�;)ـقة 5ـفT"5ـة 5ـ*Wـي ا8ـ;)ـة، و5ـ* Wـ" ا�ـIق)، 
�ـ<* .ـ" أن هللا أراد أن تـH"ن خـIيقت] Vـقيقة واقـMة ت�Mف بـأنـ] Eـ2 ¸ء، 

5ثAK 2ى 5جA داخ2 ا.&; (هللا). 
     واÂـ*نـب األخt 5ـن ا.ـ&ؤال اYـ�;وح Wـ" .ـ<*ذا نـت<;د. يـq*د يـH"ن 
  أن ن�ــ;ح ?Iــg أنفــ&ن* Wذــا ا.&ــؤال، ألننــn* � نIــ<¾، و� 

ً
 +خــيف*

ً
أ5;ــا

يــ<Hننn* اYــM;فــة ا.ــq*5ــIة وا.ــش*5ــIة .I&ــ; (هللا)، وا.ــSMقــة بz ا.&ــ; 
واYخـI"ق. o ا.ـنT*يـة، o رأ6، � يـ<Hننn* ا.ـ"Kـف بـIq<*ت +ـبب رفـض 
 *nألنـن 

ً
ا�نـ&*ن أل?ـظd د.ـي2 .ـAيـ]. و)ـyبX األ5ـ; أ�» إ8ـ*Vًـ* وKـ*د5ـ*

?ـن5Aـ* نـفo ;H ا.شـي�*ن، اYـSك اYـت<;د، ا.ـذي � يـ<Hن وKـف] إ� بـأنـ] 
 º~ت<ن dآخـ; («�، � أ?�ف بـ}، إنـ} .ـ aـنKُ ف أنـ] 5ـن�Mـ*ئـن � يE
ا.ـ"جـ"د»)، يـبAnو .ـن* Eـ*نـq*ر و�ـذب ي'بz أنـT* نـفي. Wـن*ك جـ*نـب 5ـن Wـذا 
اYـ"قـف � ـيزال  يـHتنف] ا.ـغ<"ض بـ*.ـq*5ـ2؛ وبـIq<*ت أخـ;ى، � يـ<Hن 
.I~ــ;)ــة تــM;)ــف ذاتــT*. وا.ــت<;د � يــ<Hن تف&ــtه إ� ?ــgI أنــ] Kــ<ت 
 :zق"I5خـ *nرنـ* بـأنـن"Mـ" بـ*ب شـWو tـئ{ب أ5ـ*م ا.ـنف¾ وأ5ـ*م ا.ـب*ب األخ�



143
«أنـ* � أ?�ف بـ}». .ـHن � ¸ء يـ<Hن أن يق% ?ـgI 5ـ* قـبI]، وWـ" أن 

هللا W" ا.o 2q ا.2q. ف*.q*ئن بذات] 2E "W ¸ء 2E o اY"ج"دات. 

    جــ*ن Eــ*ر.ــ" تشــÙانــ*: �ــيف يــ<Hن �ــنب إغــ;اء ا.Tــي<نة o اYــ&ؤو.ــية 
ا.ت*ر)خية ا.� .Aى اY&ي~يz؟ 

    األب .ــ")- جــ"+ــ*(: يــتd �ــنب ا.Tــي<نة �ــAافــa �.�ام ا.شخ"، 
?ـن5Aـ* � ي�Iم ا�نـ&*ن بـ*.ـ�Mش .ـIنج*ح ب&ـبب Vـب ا.ـذات أو األنـ*نـيnة 
 zرض ب*Mا.ــت o 2ا8ــ AــÇ ؛ إذن(ة~IyــYة أو اnاألنــ*نــي) ة~IyــYأو ا
ا.Tـي<نة واYـ&ؤو.ـية ا.ـت*ر)ـخية. فـبAM أن قـIن* Wـذا ?ـن ا.Tـي<نة، ا.� Wـي 
��)*ء وغـــ�;+ـــة تـــlبثق 5ـــن 5ـــؤا5ـــ;ة ا.ـــMنف ا.� تـــ&"د أيـــ*5ـــن* 
(.ـأل+ـف!)، د?ـ"نـ* نـlتبn] إ اYـ&ؤو.ـية ا.ـت*ر)ـخية .ـSنـ&*ن اY&ـي¬. 
bـت*ج األ5ـ; إ ا+ـd آخـ;  .ـS+ـ'شT*د بـT*، و.ـ{¾ رغـبة ت&ـ�Iية .ـIنج*ح 
ا.شخ" أو .Iفخـ; ا.ـذاE Uـإشـب*ع و�<جـ<"?ـة 5ـن األشـي*ء ا.� تـT<ن*. 
إن  اYـ&ؤو.ـية ا.ـت*ر)ـخية .I<&ـي¬ Wـي 5ـ&ؤو.ـية أخـ;ى: 5ـ�M*ة .ـن* 5ـن 
 o *5ــن AــVــ2 واE [ا.ــذي يــش*رك فــي ،Xــي&Yــب اV ــقيقة أنV لSخــ
ا.ـHن{&ة، فـإن 5ـ~بة اY&ـيX ا.� تـغزو روVـن* بـ�;)ـقة  شـخyية، تـؤدي 
إ ا.�ام ذو إ+ـــd 5ـــختIف وfـــبيMة 5ـــختIفة. وWـــ" اWـــت<*5ـــن* Ñـــي*ة 
اآلخــ;)ــن وÑــي*ة جــ<يa ا.Àشــ; 5&ــتخE z5Aــ2 ا.ــ�;ق واألدوات ا.� 
يــ&<X هللا .ــإلنــ&*ن أن ¡ــWAــ* وا.� Wــي Vــقيقية وKــ~ي~ة!. .ــHن 
اYـ~بة ا.� تـAفـMن* .{&ـت �ـذ.ـ} و� يـ<Hن تـ&<يتT* ?ـgI أنـT* +ـMي 
و5ـيTI. 2ـي<نة وا.'&ـI·. إذ ¡ـب ?ـgI اY&ـي¬ أن bـ*ول ا.ـنض*ل 5ـن 
أجــ2 إيــ<*نــ] أو 5ــن أجــ2 ا8ــ;)ــة وا.ــAMا.ــة .ــآلخــ;)ــن، �V بــ<~*و.ــة 
ا8ـy"ل ?ـgI 5ـن*Kـب o ا.&ـ�Iة؛ و.ـHن إذا .ـd يـ2y إ.ـيT*، فـdI يـHن 
Wـذا WـAفـ]، و.ـ{¾ واجـب] ا.ـنÉ*T أن يـنجo X ذ.ـ}، ألن ا.ـظ;وف ا.� 
ي��] هللا فـيT* و)ـضM] .ـMI<2، قـA � تـ&<X بـذ.ـ}. ف~� يـ&"ع، ا.ـذي 

 ![Iقت dت ،d.*MI. مS&.ا aج*ء .يض

    دون پــ{ن": يــ"جــA اآلن +ــؤال أ�» ½ــAيــAًا يشــt إ 5ــق�a 5ــن ا.ــAرس 
األول: «5ـــ*ذا يºM أنـــ] �V ا.ـــAMا.ـــة ¡ـــب أن bـــdH ?ـــIيT* قـــ*نـــ"ن 

ا�نت<*ء؟». 

 AـVـأE ،اء"Tا.ـ o 
ً
    األب .ـ")- جـ"+ـ*(: إن ا.ـAMل .ـ{¾ شـيًئn* 5ـ"جـ"دا

 gIون إنــ&*ن فــ*?ــ2. .ــذ.ــ}، ¡ــب ?ــAاء بــ"Tا.ــ o 2>Mا.ــنج"م، و� يــ
 aيـ'ب  t>2 ذ.ـ} بضMفـ gIانـ&*ن آخـ; قـ*دًرا ?ـ gIـ? dHـb ا�نـ&*ن ا.ـذي
قـ*نـ"ن هللا، ألن ذ.ـ} ا�نـ&*ن يlتí إ هللا 5ـثIي و5ـثI}. و.ـHن، إذا Eـ*ن 
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?ـgI ?ـdI بـذ.ـ}، فـS يـ<Hن] ا8ـdH ?ـgI انـ&*ن .ـيlتفa ب<Ùة +ـي*+ـية، 
?ــgI +ــبي2n اYــث*ل، أو .ــض<*ن 5&ــتقبI] ا.ــ"ظــيفي o +ــI} ا.ــقض*ء. 
 o ـ*?ـة قـ*نـ"ن هللاfل إ  و*nا ا�5ـتثAًب جـMyأنـ] 5ـن ا.ـ Aـذ.ـ}، أ?ـتق.
�ثt 5ـن األ5ـ"ر، �ـ<* Wـ" بـ*.l&ـبة % �ـW*qـن �ـذ.ـ} بـ*.l&ـبة Yـن Wـ" 
 2Mفـ ºنH>5ـ~*�ـ<ن*، فـأنـ* أ5ـ*م هللا ي o *أ�ـن قـ*ضـًي dـ" .ـ. �V) Î*قـ
 gIــ; ?ــTة تظIيyــن*ك تــفW .(ــ"، أ.ــ{¾ �ــذ.ــ}؟W ذ.ــ}: فــ*�?�اف
ا.&ــ�X وتــ"ضــX أن Wــن*ك شــيًئn* غــ*5ــًض* o األ5ــ;: إنــ] غــي*ب ا8ــب 
 ،dHقــض*تــ z? o») [ــت ?ــب*رة نــ{'ش&Àاقت ÄMYــذا اTشخ¼. وبIــ.
64ي%ء % اÂــSد دائــً<* ب&ــيف] اÂــIيAي»). وأيــًض* ألنــT* دائــً<* - 

 ،Î*أ ا.ـقAإذا بـ ،a>جت>Iة وا8ـقيقية .ـnئـي*Tة ا.ـن~IyـYا Aدائـً<*! - ضـ
ا.ــذي يــ<ث2 اYــجت<o a ذ.ــ} اYــ"قــف ا.ــMyب، بــق;اءة تــبAnو غــ*ضــبة 
و5ـب*.ـغ فـيT* .ـ<* يـ<Iي] ا.ـق*نـ"ن بـAون 5ـ;ا?ـ*ة األشـي*ء ا.� قـIن*Wـ*: Wـذه 

 .
ً
ا.تبMية ﮻ وا.� Wي تبMيتn] أيض*

    جـ*ن Eـ*ر.ـ" تشـÙانـ*: 5ـن نـ*Vـية أخـ;ى، يـ<Hن ا.ـق"ل أيـًض*، بـ<* أن ا�نـ&*ن 
يlتí دائـً<* إ5ـ* إ  هللا أو .Iشـي�*ن، �ـ<* قـي2، خـ*Kـة إذا .ـd يـVSـظ 

* .�I&Iة اTYي<نة. 
ً
ا�ن&*ن ذ.}، فإن] dHb وفق

 «Xـي<نة «تـنجTYة ا�Iن، فـإن ا.&ـHو.ـ !Aاألب .ـ")- جـ"+ـ*(: بـ*.ـتأ�ـي     
- ?� جـ<يa و+ـ*ئـTI*، وتـزداد o اخ�اقـT* .ـI~ي*ة ا.ـشخyية وبـ�;)ـقة 
 ،aجـ<يI. 5شـ�ك AMُبـ dيـAتـق gIـ? A2 �5ايـqقـ*درة بـش Xبyنف&ـية، وتـ
o ا.ــAMيــA 5ــن األشــي*ء - إذا .ــd نــHن نlتí بــ*.ــف2M إ ¸ء 5ــ*، .ــ{¾ 
 [IMي] و5ـ* نـفI5ـ* ^ـن ?ـ gIأنـف&ن*: و?ـ gIـ? dH~ن �ـHفة 5ـؤقـتة، و.ـyبـ
o ا.ـM*.ـd، �ـ<* +ـ<Mتd بـ*أل5ـ¾ 5ـن ?ـب*رات ا.ـ;+ـ2 األوائـ2، ا.ـقAيـ¾ 
 AٍـVـي* ِ.ـَنفِ&ِ]، و5ـ* 5ِـْن أbَ * يـ"Vـن* وا.ـقAيـ¾ بـ".ـ¾: «فـ<* 5ِـْن أVـAٍ 5ِـنَّ
بِّ َنـ<"ُت.  َّ;IIفـ *nـي*، وإذا 5ُـتن

َ
بِّ ^ َّ;IIفـ *nـيـينVَ ن «إذاHَيـ<"ُت ِ.ـَنفِ&ِ]»؛ .ـ

ُن». 
َ
بِّ ^ َّ;IIف ،*nأْم 5ُتن *nي{نVَ 65وَ+"اء

 aوا+ــ 
ً
*Mف ا.ــ&ؤال ا.ــذي أقــ;أه اآلن وضــyانــ*: يــÙــ*ر.ــ" تشــE جــ*ن    

ا�نــ'ش*ر و)ــتd ا.تMبt ?ــن] بــMب*رات أو.ــية إ VــA 5ــ*، .ــHنT* واضــ~ة: 
 Xـي&Yا o gIا.ـذي يتجـ dـيWإن إ.ـ] إبـ;ا .AMأرتـ ºIM� د.ـة*Mـن*ك 5ـW»
وا.ــذي ي&ــت<; o ا.ــHن{&ة وا.ــذي يــ2y إ.ــينn* بــ<"Wــبت} ا.ــ;وVــية، 
 :dTMــيfين� وا.ــذيــن أAــن 5ــ? z.ــ&ؤوYا oا�شــخ*ص و o Aيتج&ــ

ت&بب % 5شIqة. ÄM5 *5 ا�نت<*ء f o*?ة Wؤ�ء األشخ*ص؟». 

	   راجع فريدريك نيتشه، هكذا تحدث ذرادشت، مؤلف سبق ذكره، ص ٧٦. 	64

	   راجع رو 14: 8-7. 	65
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     األب .ـ")- جـ"+ـ*(: إن «ا.ـ�*?ـة» Wـي EـI<ة ¡ـب أن تظTـ; ?ـgI نـ�*ق 
وا+ـo a ا.ـتأ5ـ2 �ـ<* قـ5Aـن*Wـ* Wـذا ا.ـM*م. ألنـ] إذا ُوِ.ـA اإلنـ&*ن 5ـن آخـ; - 
وإذا �ـنت 5ـن Kُـنa آخـ; (هللا) - فـ<ن ا.ـبAيTـي أنـ] ¡ـب أن يـ�يW aـذا 
اآلخـ;. وإذا ُوِضـMَت أ5ـ*م 5ـ* انـÀثقت 5ـن]، فـ*.ـ�*?ـة Wـي ا.ـفضيIة ا.� 
?ـ�g .ـ]. .ـHن ?ـgI ا.ـHM¾ 5ـن ذ.ـ}، يـتd ا�?�اض 

ُ
تـض<ن نـ<" 5ـ* أ

 o ،*نt>ـإغـ"اء .ضE ـ2 ¸ءE 2ـ*د، أوً� وقـبV 2qة وبـشAا.ـ�*?ـة بشـ gIـ?
?ـy; 5ـث2 ?ـy;نـ* ، Vـيث � يـتd ?ـgI اإلfـSق 5ـVSـظة بـيn*نـ*ت وأVـAاث 
 d5ـة وبـ*.ـت*% يـت"T5ـف tهللا بـ{&"ع، أي غ *Tية وا.� �ـشفMا.ـ"?ـي ا.ـ�بي
ا.ـتغ*Î ?ـنT*، ألنـT* تظTـ; ?ـgI أنـT* إنـq*ر 8ـ;)ـ'نn* أو 8ـ;)ـة أو YـتMة، 
 *nينIـب ?ـ¡ AيـAوجـ] ا.ت~ـ gIن ?ـHا.ـ"جـ"د. و.ـ aرض 5ـ*Mتـت *Tو أنـAnو)ـب
fـ*?ـة 5ـن نـ'بM] و5ـن خـIقن*. ألن � ¸ء ÅـW {yـ" 5ـo {HI األKـ2، إن 
 o ـب. فـ*آلب ا.ـذيVـ*ء وEون ذAـ�ي .ـ} .ـ{¾ بـ?

ُ
?ـِ�ي .ـ}. وأ

ُ
Eـ2 ¸ء أ

ا.ـ&<"ات .ـAيـ] خـ�ة .ـ}. وWـي 5ـ* أ?ـ�*ك .ـMI{ش و.ـI"جـ"د يت<Ù بـ 
«+ـ<*ت» o تـ�"ره - o 5ـH"نـ*تـ] و�ـيف ¡ـب ا+ـتخAا5ـ] -: وWـذه Wـي 
ا.ـق"انz، ا.ـق"انz األخـSقـية (ا.ـق*نـ"ن األخـáS .ـ�Å d?] اإلنـ&*ن، بـ2 
وضـM] انـ&*ن واٍع و?ـ*رف بـأKـI]). فـفي األKـ2، تـتd ا�شـ*رة إ ظـ"اWـ; 
تــ�"ر ا.ــقAرات ا.� ¡ــب أن يــ<تTHI* اإلنــ&*ن. .ــذ.ــ} فــإن ا.ــ�*?ــة 
 �V Xـي&Yـ*ع اfأ ،aا.ـ"اقـ o .¬ـي&Yـي أ5ـ; خـ*ص بـ*�نـ&*ن اW ةIـفضي�
اYـ"ت 5ـث2 5ـ"ت ا.ـIyيب. يـبAnو أن Eـ2 ¸ء V oـي*تـنn* قـA تـd، و)ـبAnو أنـ] 
يت~ــAث ضــW Aــذه ا.ــIq<ة. 5ــن نــ*Vــية أخــ;ى، اYــMي*ر ا.ــذي نــM{ش بــ] 
األشـي*ء، و5ـ* نـ;غـب فـي]، و�ـيف ^ـ*ول ا8ـy"ل ?ـgI 5ـ* نـ;غـب فـي]، و5ـ* 
Wــ" 5ــفيA .ــن*، و5ــ* Wــ" جــ<ي2، واYــMي*ر (.ــقA رأيــنn* ذ.ــ} أيــًض* W oــذه 
األيـ*م ) Wـ" o نـT*يـة اYـ�*ف 5ـن آخـ; (هللا). فـ*.ـ�*?ـة Wـي فـ2M األشـي*ء 
 *TIــE [ــي*تــV هللا، فــإن aــنK ــ*ن اإلنــ&*ن 5ــنE ي*ر آخــ; (هللا). إذاM>بــ
تـMت<A ?ـgI هللا، و.Tـذا بـAأنـ*، 5ـنذ ثـSث +ـن"ات، o ا.ـ;)ـ*ضـة ا.ـ;وVـية 
قـ*ئzI: «هللا Wـ" ا.ـo 2q ا.ـ2q». و.ـHن، o ا.ـMقIية ا8ـAيـثnة، ا.ـM*5ـ2، 
ـIq] هللا وKـنM]، ا8ـ*ضـ; فـي] 5ـنذ 

َ
أي اإلنـ&*ن ا.ـذي يـM<2، ا.ـذي ش

?ـ�ي ا�نـ&*ن األKـ2 
ُ
األKـ2،  و.ـHن ا�نـ&*ن õـgI ?ـن األKـ2: فـقA أ

 بـ] وWـHذا يـyبX ضـب*بـيn*ً بـ<;ور ا.ـز5ـن، Å �Vـتفي. 
ً
*>Iره أ5ـً;ا 5&ـ*nبـ*?ـتب

 5ـن روضـة 
ً
وbـ2 5~ـI] «ا.ـM*.ـd» - �ـ<* يـق"ل ا.&ـيA اY&ـيX - بـAءا

األfـف*ل وo ز5ـSء ا.ـAرا+ـة و�V اÂـ*5ـMة  o تـزايـA دائـd  بـأVـq*5ـ] 
ود?ــ"اتــ] ونــy*'ــ] وجــ*ذبــ{تn]. ثــd ن�H  و)ــبAnو .ــن*  أنــنK *nــ;نــ* �ــب*ر 
بـ*.ت~ـAيـA ألنـنn*، بـAM أن ن&ـينn* أKـIن*، نـق"م بـ<M*رضـة ا.ـ"اجـب. إن ?ـAم 
fـ*?ـة أي شـخ¼، أو بـ*ألVـ;ى ?ـAم fـ*?ـة األب واألم، و?ـAم fـ*?ـة 
  *TIMبـ"اجـب فـ ،Î*>ا.ـ gIًء ?ـ*nـ;ء، بـنYا ;Mـ*ت ا.� يـشVوا�ق�ا ،Î*>ا.ـ
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 Î*>ا.ـ aة 5ـMـإلنـ&*ن. فـ*.ـق�ي. 

ً
 EـS+ـيHي*

ً
وتـنفيذWـ* أKـب~ت +ـE"Iـ*

 .*n5*تن"HV o dيIMي ?بق;)ة وزراء ا.تW

    جـ*ن Eـ*ر.ـ" تشـÙانـ*: و5ـن اÂـ*نـب اآلخـ;، 5ـن يـ�يa يـب~ث ?ـن ا.ـq*رـ)ز5ـ* 
(اYــ"Wــبة)، أي يــب~ث ?ــن األKــ2، و5ــن يــتnذ�ــ; � يــتnذ�ــ; نــف&]، بــ2 

يتnذ�; ا.q*ر)ز5* و5* ت�Mف ب] ا.Hن{&ة. 

     األب .ـ")- جـ"+ـ*(: أشـH;ك ?ـW gIـذه اYـVSـظة، ألنـ} Y&ـت نـ'يجة 
fـبيMية شـيقة .ـIغ*يـة تـتIMق بـ<شIqة fـ*?ـة ا.ـHن{&ة وا8ـ;�ـة، وا.� 
 aـ" 5ـقنW *نـ] 5ـن"M>&ن 5ـ* تـHة. .ـM5ـقن t5ـت�*بـقة، وغ tو غAnغـ*.ـًب* 5ـ* تـب
 o أخـ�أ Aأن هللا قـ AبـSوإ� ، فـ .dHـتVـ;اKو dHـتf*&بـ aـب 5ـ+*nبـ<* يـ'ن
، فــIن تــH"ن Wــن*ك EــW 2ــذه 

ً
أن يty إنــ&*ًنــ*! ألنــ] إذا .ــd يty انــ&*نــ*

ا.ـM"اقـب. و.ـHن، �ـ<* قـ*ل ا.ـقAيـ¾ غـ;)ـغ"ر)ـ"س ا.Ý(Ýي: «.ـ" .ـd أ�ـن 
 ،
ً
Hَُ} أيـT* اY&ـيX، .ـشM;ت بـأنº خـIيقة 5نتTـية»، و.ـن أ�ـ"ن انـ&*نـ*

ْ
I5ِ66ـ

. .ـقA أراد 
ً
ألنـ} أنـت (أيـT* اY&ـيX) أ?ـ�يتE [nـ2 ¸ء �ـي يـH"ن انـ&*نـ*

 zــتف;قYن أيــًض* اHو.ــ ،zشــ; ا.ــي*ئ&ــÀ.ث و+ــ· اAو)ت~ــ Uهللا أن يــأ
 بــ{ننn*: �ــ<* 

ً
وا.ــت*ئTــz ب&ــبب ا.ــبIبIة وا�ضــ�;اب؛ فــy*ر هللا انــ&*نــ*

VـAث 5ـنذ أ.ـفي ?ـ*م، واآلن Wـ" بـ{ننn*. وWـن* ا.ـنق�ة األKـIية. .ـقE Aـ*ن 
بـ*5ـq*ن .I<&ـيX أن يـق"ل و)ـفE ;Hـإنـ&*ن: «أنـ* Wـن* إ األبـA، .ـقA أ?ـ�*( 
اآلب ا.ـM*.ـE dـI] بz يـAي وأنـ* Wـن* إلنـق*ذه؟ و.ـHن إن قـبIت اYـ"ت، وإذا 
قـبIت أن ُتـIyب، فـHيف يـ<Hن فـ2M ذ.ـ}؟». إذن، Wـن*ك، ?ـنW Aـذه 
* YـثI] األ?ـgI، اYـث2 

ً
ا.ـنق�ة، ا.� õـي2 فـيT* �ـيف يـH"ن Vـ*ضـً;ا ، وفـق

األ?ـgI ا.ـذي قـ*م األب، +ـ; هللا بـزر?ـ] o قـIب] ا�نـ&*(: وفـW o ;Hـذا 
ا.Ãء ا.ـMظيd  ا.ـذي Wـي ا.ـHن{&ة؛ ا.ـHن{&ة ا.� تـبAnأ o ا.ـظT"ر ?ـن5Aـ* 
¡ـت<a اثـنn*ن أو ثـSثـة بـ*+ـ<] (وWـذا Wـ" 5ـبAأ أخـ")ـ'نn*، األخـ")ـة). .ـHن 
 فقtًا، وربـ<* � يـ�Mي] أVـA قـ�Mة نـق"د 

ً
رئـ{¾ جـ<*?ـت} قـA يـH"ن انـ&*نـ*

واVـAة. و5ـa ذ.ـ}، فـقA تـM"دنـ* ?ـgI ?ـAم وجـ"د Wـذا ا�?�اض 5ـن هللا 
 zا و5ـؤ5نAًـ;ة جـT5 ـ*نـ"اE وا.ـذيـن ،dـW*و�ـذ.ـ} 5ـن ا.ـب*بـ*وات ا.ـذيـن ?ـ;فـن
* و5ـؤ5نz بـذEـ*ء. وWـHذا 5ـث2 ا.ـHن{&ة، فـإن ا8ـ;Eـ*ت o ا.ـHن{&ة 

ً
Vـق

بـ*ألVـ;ى، وEـ2 5ـ* يـش*رك o ا.ـHن{&ة: 5ـن أبـ;شـي*ت ور?ـي*ت وVـ;Eـ*ت 
وEـW 2ـذه اYـؤ+ـ&*ت ا.ـثSثـة جـ<يTM* تـنAnد بـ"ضـ"ح أ�» بـأن EـI<ة هللا 
ونـM<ت] تـنقTI* أيـ*دي 5ـ;تـMشة، 5ـث2 أيـAي إنـ&*ن o ا.&ـبzM 5ـن ?ـ<;ه، 
 Aس 5ـن ا.ـيAـقY5ـن* ا.ـق;بـ*ن ا AـVول ا.ـ"ا*nشة: و)ـ'نMـ;تـYا Aـن*ك ا.ـيW dثـ
اYـ;تـMشة �ـ<* Eـ*ن يـlبغي أن يـ'نn*و.ـT* ?ـن5Aـ* تـH"ن ا.ـيA 5&ـتقي<ة! .ـHن 
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 aـيث أنـ] � ي&ـت�يVو *T&ـ" 5ـؤ+ـW Xـي&Yـ*8ـة ألن اK ن{&ةHتـظ2 ا.ـ
 o ،ذراءMة ا.ــAا.&ــي gIا.ــ;+ــ2 و?ــ gI؛ ألن ا.ــ;وح نــزل ?ــ*Tي ?ــنIا.تخــ
ا.ـبAايـة، وأ?ـ�g ذاتـ] .ÀIشـ;)ـة جـ<M*ء: و)ـبقg اY&ـيW Xـن* .Iجـ<يa إ 

أبA ا.WA"ر. 
   وWـHذا، تـ"جـA أدوار .ـIبMض o اÂـ<*?ـ*ت اY~ـIية؛ وا�Vـتيn*ج Wـ" 
أن 5ـ* يـق".ـ"ن إنـdT يـفIM"نـ] ¡ـب أن يـ'&*وى تـ<*5ًـ* 5ـa 5ـ* ¡ـب ?ـE gIـ2 
 gـظb قـ*ت، ¡ـب أنSMا.ـ oة و(tاأل?ـ<*ل ا� o �V أو ،[IM5&ـي¬ فـ
 gIء ?ـ¸ ñب وأقMـKـي أW إن ا.ـ�*?ـة .zI5*qام وا8ـب ا.ـ�V�*بـ

ا.ف;+*ن وا.;Wب*ن وا.IM<*نيo z اE;8*ت ا.lH&ية. 

 ***
 dيــت dت<"ه ربــ<* .ــM>ــ2 5ــ* +ــE AMة. بــnأ5ــني dHأود أن أتــ;ك .ــ   
ا+ـتيM*بـ] وفـT<]، و5ـa ذ.ـ} أتـ;ك .ـdH األ5ـنيnة ألنº � أ?ـ;ف أن أقـ"ل 

 .*Tآخ; أفض2 5ن ً*nشيئ dH.
   أت<Ä .ـdH أنـ] o ا8ـي*ة، بـAM .ـق*ئـdH بTـذا ا.Ãء ا.ـMظيd، ا.ـذي Wـ" 
 aجـ<ي o ي و?ـف"يMـبيf 2qيـق*ل اآلن بـش [M>&نـ *>Iة 5ـن هللا، 5ـث>Mنـ
األ5ـ*�ـن ا.� يـت"اجـA فـيT* أي 5ـن* … وب&ـبب ا.ـنM<ة ا.� نـIن*Wـ* 5ـن Wـذا 
ا.ـIق*ء، Wـن*ك o ا.ـ"اقـa إ5ـq*نـيnة فـيdH، إ5ـq*نـيnة وضـTM* ا.ـ;وح ا.ـقAس 
داخـdHI، بـ�;)ـقة +ـ;)ـة أو ?ـIنيnة، V&ـب تـ*ر)ـخ Eـ2 واVـA، وWـي قـAرة 
 AـيV"ء ا.ـÃ.ـ" اW ا.ـذي ،Xـي&>I. دة*Tا شـ"�Mـي تـ� dHا.ـ;وح فـي *TMوضـ
ا.ـذي يـlتظ;ه ا.ـM*.ـd، ألنـ] Vـيث يـ"جـA اY&ـيX، فـTن*ك تـنdM ا.ـSMقـ*ت 
بـ*.&ـSم وا.ـ"VـAة، و�ـذ.ـ} ا.ـSMقـ*ت بz ا�Yوجz (فـ*.ـ"VـAة وا.&ـSم 
)… ?ـgI أيـة 

ً
  5ـ&*ر ا.ـM*ئـIة؛ و.ـHن .Iجـ<يa أيـض*

ً
¡ـب أن يـH"نـ* أيـض*

Vـ*ل، 5ـE *>Tـ*ن شـ2q ا.ـA?ـ"ة، أت<Ä .ـdH أنـ] W oـذه ا.ـنM<ة ا.ـMظي<ة، 
و5ـن أجـW 2ـذه ا.ـنM<ة ا.ـMظي<ة ا.� أ?ـ�*�ـd ا.ـ;ب إيـ*Wـ*، إذا Kـ*رت 
 aإضـــف*ء ا.ـــ�*بـــ �V [ـــ*?ـــة (ألنـــf «ـــية، أي أ�K"yأ�» خـــ 

ً
دائـــ<*

ا.شخ" Wـ" fـ*?ـة 5ـM*شـة بـذEـ*ء)، أن تـIتق"ن بـأب وأن تـM{ش"ا خ�ة 
 E oـ2 

ً
اآلب. ألن ا�نـت<*ء األول، بـ*ÄMY اÂ&ـAي وا�جـت<*?ـي،  وأيـض*
?ِ�َي .ن* 5ن خSل أب وأم.    

ُ
واAV فينW ،*n" .ألب واألم. ألن هللا أ

   وأن يـMيE Aـ2 واVـA 5ـنdH ا�ـ'ش*ف ?ـظ<ة Wـذا ا.ـAور، ا.ـذي Wـ" 
 Aا.� يـنظ; فـي] اإلنـ&*ن، و)ـ;ى هللا، وُ)ـ&ن aـ" ا.ـ"ضـW 2ـ{¾ دوًرا ، بـ.
هللا إ.ــي] 5ــ* ـيـ;)ــA 5ــن]؛ األب وبــ*.ــت*% األم، ألنــT<* 5ــت<*ثــSن، و.{&ــت* 
وظيفتz روVــ*ن{تz 5ختIفتz؛ إذ تتغt األشــي*ء 5ــ*دًيــ* فــق·، ?ــن5Aــ* 
يـH"ن ألVـWAـ<* VـA و.ـآلخـ; VـA آخـ;. .Tـذا ا.&ـبب أردت اY-ء إ Wـن* 
ألVـــــييdH. أت<Ä أن تـــــM{ش"ا خ�ة األب؛ أي األب واألم: أت<W Äـــــذا 
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 ،dHفـي AـV2 واqن أيـًض* .ـHو.ـ ،dH5ـ&ؤو% جـ<*?ـ*تـ aـ<يÂا.ـق*دة و aـ<يÂ
 
ً
 ألKـAقـ*ئـ] Wـن*ك، و)ـجب أن يـH"ن أ5ـ*

ً
ألن Eـ2 واVـA ¡ـب أن يـH"ن أبـ*

.ـIن*س ا.ـذيـن ?ـنAه Wـن*ك؛ بـAون ��)*ء أو ا+ـتSMء، و.ـHن بـ<~بة وود. 
فـفي ا.ـ"اقـa، � يـ<Hن ألVـA أن يـH"ن WـHذا 5~ـظ"ًظـ* و+ـMيAًا �ـ;جـ2 
وا5ـ;أة يـشM;ان أن ا.ـ;ب KـنTM<* آبـ*ء وأ5ـT*ت. آبـ*ء وأ5ـT*ت EـW 2ـؤ�ء 
ا.ـذيـن يـIتق"ن بـW .dTـ2 تـتnذ�ـ;ون - �ـ<* يـyف] ا.ـHت*ب ا.ـث*( YـAر+ـة 
اÂـ<*?ـة - ?ـن5Aـ* Eـ*ن يـ&"ع ي<o Ã ا8ـق"ل 5ـa ر+ـI]، ورأى بـ*.ـق;ب 
5ـن قـ;)ـة تـA?ـg نـ*يz ا5ـ;أة تـبHي وتـlت~ب خـIف نـMش ابـنT* اYـيت؟ 
وذWبـ إ Wنـ*ك؛  و.dـ يقـT. 2ـ*: +أـ?يـA ابنـ} إ ا8ي*ة. .Hـن] ق*ـل: «� 
 o 
ً
تـبHي يـ* ا5ـ;أة» Ñـن*ن يـؤ�ـV Aـن*ًنـ* واضـً~* وVـًب* .ـإلنـ&*ن! و�Vـق*

 aـنK ن آلخـ;)ـنH>ـذا، ألنـ] يـW ¾}ن .ـHـًي*. .ـV *Tابـن *Tأ?ـ*د .ـ ،a67ا.ـ"اقـ

 Xـي&Y*ـذا ا8ـب .ـإلنـ&*ن ا�ـ*ص بـWـ~بة وYـذه اW نHجـزات أيـًض*، .ـMYا
� 5ثيo *T. 2n أي ¸ء! Wي* نذWب. 

	   راجع لو ٧ : ١١ - ١٧.    	67
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              A5اخSت و ½ي*ت 
 (٢٠٠٠ - ٢٠٠٤)              

     تــ"قــف األب جــ"+ــ*( 5ــنذ ?ــ*م ٢٠٠٠ ?ــن قــي*دة ا.ــ;)ــ*ضــ*ت ا.ــ;وVــية 
ألخـ")ـة ا.شـ;ا�ـة وا.ت~ـ;ر. و�V 5ـش*ر�ـت] ?�  ا.ـفيAيـ" �ـ"نـف;انـ¾ Kـ*ر 
 .ــتWAــ"ر Vــ*.ــت] ا.ــy~ية ا.� 5ــنMت] 5ــن إ.ــق*ء 

ً
 ?ــIي] نــظ;ا

ً
 شــ*قــ*

ً
أ5ــ;ا

 Aروس. .ـقAا.ـ AـVت أو ألSا.ـتأ5ـ AـVب أل"Iـ�Yا�ـ�*ب ا.ـ�")ـ2»  ا»
 gIاإليـ<*ن ?ـ tم تـأثAأ+ـب*ب ?ـ zد 5ـن بAـV ـنY ـ*نـت تـض~ية ج&ـي<ةE
 *Tت بـVم وجـ"د األ+ـب*ب ا.� اق�Aـ;، إ جـ*نـب ?ـK*MـYـي*ة اإلنـ&*ن اV
 gIـ* إجـ*بـة ?ـWر*nبـ*?ـتب *Tـ.*yإيـ gIرة ?ـAم ا.ـقAـي~ية و?ـ&Yا.ـ;+ـ*.ـة ا

أ+ئIة ا."ج"د ا�ن&*نيnة وا."اقMية.    
 ،tبMا.ت o ;>وا+ـت dI&'ي&ـ dـ*نـت ?ـ*دتـ]، .ـE *>ذ.ـ}، و�ـ aو5ـ   
بـأشـq*ل 5ـختIفة، ?ـ<* Eـ*ن يـH'شف] o ظـ;وف Vـي*تـ]، و?ـ<* o و?ـي] 
ا.ــذاU، وا.ــتأ5ــSت ا.� أثــ*رتــT* فــي] ا.ــق;اءات واYــ"+ــيقg واألVــAاث، 
ـlبn] .ـT* بشـAة دائـً<*. 

َ
وردود األفـM*ل واألVـq*م ?ـgI ا8ـي*ة اYشـ��ـة ا.� ت

.ــقE Aــ*نــت 5ــAاخــSت o 5ــؤتــ<;ات َ?TِــA بــق;اءتــT* إ 5ــ&*?ــAيــ]، 
و5ــق*بــSت و5ــق*�ت o ا.ــy~ف ا.ــ"fــنيnة ا.ــي"5ــية، ور+ــ*ئــ2 إ 
اÂـ<*?ـ*ت، o 5ـن*+ـب*ت 5ـMينnة أو بـ*.�ا5ـن 5ـa �ـ<M*ت 5ـن أ?ـض*ء 
 �ا8ـ;�ـة، ور+ـ*ئـ2 إ األخـ")ـة - تـI} ا.� تـ<ت �ـت*بـتT* 5ـ* بo z ?ـ*
٢٠٠٢ و ٢٠٠٤ - وا.ــتق*ر)ــ; ا.ــتIفز)ــ"نــيnة. فــبAM ا.ــTج"م ?ــgI اÂــن"د 
اإليـ�*.يo z ا.ـن*Kـ;)ـة (بـ*.ـM;اق)، وبـAM اÂـن*زة o رو5ـ*، وا.� أثـ*رت 
5ـش*?ـ; اÂـ<يf ،aـIب 5ـAـي; نشـ;ة األخـب*ر بـ*.ـقن*ة ا.ـث*نـيnة بـ*.ـتIيفز)ـ"ن 
ا�يــ�*% 5ــن األب جــ"+ــ*( �ــت*بــة نــ¼ «ا.ــغSف» �فــتتn*ح ا.ــ�بMة 
ا�خـب*ر)ـة .lشـ;ة ا.ـث*5ـنة وا.ـنyف 5ـ&*ًء. وo ا.ـن¼ ا.ـذي تـd بـثn]، ?ـIق 
?ــgI ديــ"ان ا.ــبq*ء ا.ــقAيــd .ــIش*?ــ; Eــ*ردوتÃ واألنــش"دة ا.ــث*.ــثة 
وا.ـثSثz ?ـن ا.ـف;دوس و?ـV gIـdH زوجـة ا.ـM<يA �ـ".ـيتn*، وت<º وجـ"د 
«تـIMيd وتـ;بـيnة .ـقI"ب ا.ـن*س»، 5ـن أجـ2 إVـAاث Wـزة شـMبيnة (.ـI"?ـي): 
1«ألنــ] .ــ" Eــ*ن Wــن*ك تــIMيً<* .ــIن*س، ألKــبX اÂــ<يa أفــضV 2ــ*ً�». 

 dد تـSـيYا Aتـ] ?ـن ?ـيSتـأ5ـ AـVة ا�يـ�*.ـية 5ـ;ة أخـ;ى أnث ا.ـقن*ة ا.ـث*نـيÀوتـ
قـ;اءتـ] o +ـي*ق ا.lشـ;ة ا�خـب*ر)ـة .ـIقن*ة ا.ـث*نـيnة بـ*.ـتIيفز)ـ"ن ا�يـ�*% 
?شـية ?ـيA اYـيSد o ?ـ*م ٢٠٠٤، وا.ـذي Eـ*ن آخـ; 5ـش*ر�ـة ?ـ*5ـة .ـ] وا.� 
 Xــي&Yــب اV "ــW دSــيYا Aأشــي*ء أخــ;ى، أن «?ــي z5ــن ب ،*Tقــ*ل فــي

	   األب لويجي جوساني، صدمة القلب، مجلة «آثار»، العدد ١١، نوفمبر ٢٠٠٣، الصفحات ٢٦-٢٧. 	1
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2.ـSنـ&*ن. [...] Eـ*ئـن جـAيـA يـAخـ2 ا.ـM*.ـd».  قـب2 شTـ; Eـ*ن قـA اخـت*ر، 

�ـن¼ .ـب"+ـ� ?ـيA اYـيSد، ?ـب*رة �ـتبT* األديـب تشـÙاري بـ*فÙي: «إن 
ا.ـف;ح ا.ـ"Vـيo A ا.ـM*.ـW dـ" أن تـبAnأ. و5ـن اÂـ<ي2 أن ½ـي* ألن ا8ـي*ة Wـي 

4أن تبAnأ دائً<* 2E o 8ظة». نفgI? dT ا.ف"ر W *5" أ2K أنف&ن*».  3

* .Iخـ�*ب، Vـ"ل 5ـ&أ.ـة 
ً
* دقـيق

ً
   fـ"رت ا.ـ;)ـ*ضـ*ت ا.ـ;وVـية 5ـن�ق

ا.ــذات وا.ــتخyي¼ بــMن*و)ــن بــIيغة: 5ــ* Wــ" اإلنــ&*ن و�ــيف يــ<Hن 
 o ش}Mا.ـــ dو�دة ا.ـــذات (٢٠٠١)  ورغـــ :dـــيWفـــت] (٢٠٠٠) و إبـــ;ا;M5ـــ
اÂ&ــA، أ?ــ{ش o إيــ<*ن ابــن هللا  (٢٠٠٢) وVــAث ا8ــ;)ــة (٢٠٠٣) 

وty5 اإلن&*ن (٢٠٠٤). 
 
ً
*T5ـ"جـ [.Ý5 ة 5ـنtبH.ا�جـت<*?ـ*ت ا o )*ـ<* شـ*رك األب جـ"+ـ�   
o ا.ــنT*يــة ½ــي*تــ] إ اYــش*ر�z ا.ــذيــن إجــت<M"ا o 5ــAيــنnة ر)<يº أو 

ب*.فيAي"  ?� ا�ن�نت، ب*+تàنn*ء ?*م ٢٠٠٣. 
   إنـE *TـI<*ت شـب] 5ـ;�ـIة، �M5ة ?ـن Kـ5Aـت] 5ـ<* +ـ<M]، و5ـIيئnة 
بــ*.ــفH; وا.ــf*Mــفة وا8ــب .ــ2q 5ــن ا+ــت<a إ.ــي] o ا.ــق*?ــ*ت ا.Hبtة 
 gIــ? dIqه يــتAــW*تــفي أو شــ*Tل ا.ــ*yبــفض2 ا�تــ ºض ر)<ي;M>بــ
 *Tل أيــ*Mي»، و  «تــHيــ* إ5ــ;أة � تــب») ñlت � ُت*>IــE *Tا.ــش*شــ*ت. إنــ
 o تIودخـ 

ً
ا.ـ;وح ا.ـقAس» و «إ¡ـ*بـيnة ا8ـي*ة»)، �ـ;رWـ* أKـAقـ*ئـ] �ثtا

ا.ـ"?ـي ا.ـف;دي، تـ*ر�ـة فـي] ?ـ5Sـة � ُت<&. إنـT* ا.ـIq<*ت ا.� جـIMت 
األب جـ"+ـ*(، 5ـثE 2ـ2 ا.ـIq<*ت األخـ;ى، يـشM; بـأنـ] قـ;)ـب 5ـن Vـي*ة 

اÂ<يa، آنذاك و� يزال إ ا.ي"م.  
   وبـAM 5ـش*ر�ـت] 5ـa اآلخـ;)ـن، 5ـن خـSل درس أو o إجـت<*ع ?ـ*م 
خـت*�، قـ*د األب جـ".ـي*ن Eـ*رون ا.ـ;)ـ*ضـ*ت ا.ـ;وVـية .ـألخـ")ـة بـ*.ـq*5ـ2 
5ـنذ ?ـ*م ٢٠٠٤. و5ـن خـSل «5ـAاخـSتـ]» بـ*.ـفيAيـ" ?� ا�ن�نت، أ?ـ;ب 

 .[M>+ *>ب [?*nواقتن [+*>V األب ج"+*( ?ن
 AMـ*م ٢٠٠٥ بـ? o ـيةVـ*ن ?ـن"ان ا.ـ;)ـ*ضـة ا.ـ;وE «ـيبÅُ � ا.ـ;جـ*ء»   

وف*ة األب ج"+*( o ٢٢ ف�اي; 5ن ذ.} ا.M*م. 

	   األب لويجي جوساني، رهان سلطة اهلل عبر الزمن، مجلة «آثار»، عدد ١، يناير ٢٠٠٥، ص ١٢٨. 	2


	   تشيزاري بافيزي، حرفة العيش. يوميات الفترة من ١٩٣٥ حتى ١٩٥٠ باملفكرة السرية، عمل سبق 	3

	    ذكره، ص ٩٦ 	

	   األب لويجي جوساني، املذكور في كتاب ألبرتو سافورانا، حياة األب جوساني، عمل سبق ذكره، ص 	4

.١١٦٦    	 	
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                  اAYاخIة ا�ت*5ية .ألب ج"+*( 
                 o ا.;)*ضة ا.;وVية ?*م ٢٠٠٠ 

                   «W *5" ا�ن&*ن و�يف نM;ف]» * 

     أ½ـAث إ.ـيdH …  و^ـن نت~ـAث إ بـMضن* ا.ـبMض fـ"ال ا.ـي"م وأ5ـ¾ 
وأول أ5ـ¾ وfـ"ال Vـي*تـنn*، ألن 5ـ* ÇـAه o نـy"ص تـ;انـي<ن* األو Wـ" 

  .
ً
K~يV Xق*

 *yًشــخ 
ً
  ١) «أنــ* � أ+ــت~ق 5ــ* تــفIM] ألجــIي، أنــت يــ* 5ــن ½ــب �ثtا

 Ê و?ــي o5ــ~بة و o *nاأل5ــ; بــأن هللا قــ*م ب�ب{تن *
ً
55ــثIي». إنــ] 5ُــ; Vــق

ا.IتW zـ<* ِقـ"ام Vـي*ة اإلنـ&*ن وVـي*ة ا8ـ;�ـة وVـي*ة ا.ـHن{&ة بـأ+ـ;Wـ* 
ونTـ*يةـ ا�ن&ـ*ن وغ*ـيتـn] - بتـ"افقـ األخtـة a5ـ نTـ*يةـ اإلن&ـ*ن -، و^ن � 

ن&ت~ق ذ.}.  
     «أنـ* � أ+ـت~ق 5ـ* تـفIM] ألجـIي».  فـH;وا �ـيف، 5ـE aـ2 يـ"م يـ<;، 
 2M2 ا.ــي"م ألنــ] فــMهللا! وهللا يــف [IMي 5ــ<* يــفIداخــ o ــشةWأزداد د
 *Tإنـ .dـ.*Mوا.ـذي دخـ2 إ ا.ـ dـ.*Mا.ـ o AيـAجـ aـ" واقـW {بـ*أل5ـ¾! .ـذ.ـ
 أن نـضيف أن 

ً
وVـAة جـAيـAة دخـIت ?ـ*.ـd ا.ـHن{&ة - .ـذا يـ<Hن أيـض*

واقـMً* جـAيـAًا داخـ2 ا.ـHن{&ة يـن<" وُ)ـِشÑ aـب وإشـ;اق �ـبي;)ـن 5ـ* Wـي 
ا.Hن{&ة. 

   أنـظ; ، «أنـ* � أ+ـت~ق 5ـ* تـفIM] ألجـIي، أنـ* ا.ـذي .ـ{¾ ?ـنAي 5ـ* 
أ?�ي] .}». .ºH أق"ل .}: «إن �نت ت;)A ذ.}، فُخذ(». 

    ٢) �ـنت أ?ـ"د بـفH;ي Wـذه األيـ*م إ EـW 2ـذا ا.ـdH  ا.ضخـd 5ـن ا8ـي*ة 
وا.ـفH; ا.ـIذان       Eـ*نـ* بـ{ننn*. ألنـ] أ5ـ; Wـ*م وذو 5ـغزى أن ا.�ني<ة األو 
 AM2 ا.ـبMي بـ*.ـف�Mتـ ({ـذ.ـ� *Tثـت» ألنـAـV» أقـ"ل) *nثـت بـ{ننAـV �.ا
ا.ــq*5ــ2 .ــI&ؤال - أي ا.&ــبب - ا.ــذي bــ;�ــن*؛ و5ــن اÂــ*نــب اآلخــ;، 

 .2Mاب ب*.ف"Â5ت اAق
 *TتIت ا.� أ5ــ*>Iqا.ــ {Iتــ oو *nــ;�ــتنV تــ;نــي<ة o tHــ*و.ــ"ا ا.تفV   
 tـ"ت فقK» :)*qأدر)ـ*نـ* 5ـ*+ـ *Tا.� أ.ـفت gـ"+ـيقYا a5ـ ،ç5*ـE *n5ـ*ر)ـت
�نـ&*ن � وجـ"د .ـ]، (Wـذا Wـ") Kـ"تـنn* إذا .ـd يـAM .ـAيـ] +ـبب». .ـHن 


	  * الرياضة الروحية ألخوية الشراكة والتحرر، ١٩-٢١ مايو ٢٠٠٠، ريميني. 	

	   كالوديو كييفو، «أنا غير مستحق»، في كتاب الترانيم، الجمعية التعاونية للنشر «عالم جديد»، ميالنو 	5

	    ٢٠١٤، الصفحات ٢٠١ - ٢٠٢. 	
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«¡ـب أن يـy;خ و)ـجب أن يـت"+ـ2 �ـي � تlتTـي نـ&<ة  ا8ـي*ة». إن 
ا.ـتأثt ا.ـذي فـينn* وا.ـذي ½ـAثـ"ا ?ـن] جـيAًا o ا�جـت<*ع ا.ـM*م Wـذا ا.ـyب*ح 
وWـ" ا.ـتأثt ا.Hبt .ـI;غـبة o ا8ـي*ة بـ*.ـf*Mـفة  وا�.�ام بـf*Mـفة اYـش*?ـ; 

  .*Tت*زه �ض;ورة ¡ب ½قيقÇت�ه وß ن أنH>ب*.�ام ا8;)ة، ي
   «Kــ"ت فقt �نــ&*ن � وجــ"د .ــ]»: إن .ــd يــHن .Tــذا ا.ــy"ت 
+ـبب، ف&ـيH"ن خـ*fـًئ* وفـ*رًغـ*. .ـذ.ـ}،إن Eـ*ن ?ـIي] أن يـy;خ و)ـت"+ـ2 
�ـي � تlتTـي نـ&<ة ا8ـي*ة، فـIMي] أيـًض* أن «يغº ألن ا8ـي*ة 5ـ"جـ"دة». 
 *TIـE ة أخـ;ى. «ا8ـي*ة>IـE دون 5ـق*رنـة بـأي ،dظيMـ" ا.&ـبب ا.ـW ـذاW
تlشـA ا�ـI"د». و?ـنA ا+ـتيق*ظـن* o ا.ـyب*ح .ـي"م 5~ـ<"م ا�يـق*ع و.ـي"م 
5ــ;Wــق و.ــي"م ÅــI" 5ــن أي اتــف*قــ*ت zM5، «¡ــب ا.ــغن*ء ألن ا8ــي*ة 

5"ج"دة؛ وا8ي*ة TIE* تlشA ا�I"د».    
   ا8ـي*ة EـTI* تlشـA ا�ـI"د. Vـ*و.ـ"ا ا.تفo  tH األربzM +ـنة ا.� 
نـ*شـAت فـيT* ا8ـي*ة ا�ـI"د! «� يـ<Hن أن يـ<"ت و يlتTـي Kـ"تـنn* بـأن 
 tــ"ت فقK ¾}أنــ] «.ــ o ــ" ا.&ــببW ــذاW .«ا8ــب Aشــlا8ــي*ة ت

�6ن&*ن  �وج"د .]: بK 2"تنn* يغº .&بب». 

   ?ـن5Aـ* ?ـAت بـفH;ي W oـذه األيـ*م o 5ـن قـ*م بـتnأ.ـيف Wـذه األغـنيnة، 
بـ*.ـIq<*ت واYـ"+ـيقE - gـ*نـتK *nـAيقتY zـAة خـ<&ة ?شـ; أو +ـتة ?شـ; 
 tبMت gIث"ر ?ــMا.ــ  gIــ" ا.ــق*در اآلن ?ــW ن 5ــنHــ*5ًــ* - ، وتــ&*ء.ــت: .ــ?
5ـ"جـز و5ـفdM بـ*8ـي*ة، وقـ*در ?ـgI ا.ـ�Iب وا.ـذي يـ<Hن .Iجـ<يa ا.ـتM;ف 

?Iي] �تMبt ج*د وK*دق؟. 
   ٣) ?ــن5Aــ* انتTــg يــT"ذا 5ــن بــق*ئــ] 5ــa يــ&"ع وذWــب �ــي*نــتn]، يــق"ل 

  .«Sًن     .ي*Eي2: «وÇ7اإل

   إن ا.l&ــي*ن أو ا.تخــIي ?ــن 5ــ* ِقــي2 وُ)ــق*ل .ــن* ربــ<* يــH"ن بــ<ث*بــة 
إغـ;اق Vـي*تـنE *nـo *TI ذ.ـ} ا.ـظSم ا.ـذي يـبAnو أنـ] 5ـ* +ـتؤول إ.ـي] Vـي*ة 

غ*.بيnة ا.Àش;. 
   إنـنn* نـتقAم o ا.ـ"جـ"د ?� أ5ـن bـ;ق Eـ2 أثـق*.ـن* وEـ2 5ـخ*وفـن* 5ـن 

نق¼ ِق"ان*. 
   فـ*.ـ;جـ*ء بـ*.l&ـبة .ـن* Wـ" يقz و)قz بـ*Y&ـتقب2. وبـ*.l&ـبة Yـن 
ي&ــt بــAون يقV zــ"ل اYــقAyِ ا.ــذي ¡ــب ?ــIي] ا.ــ"Kــ"ل إ.ــي]، ربــ<* 

 .tي ب] األ5; �<أ+*ة .;ج2 فقTتlي
   .ــHننn* نــ&<X .ــIظSم بــ*�+ــت~"اذ ?ــIينn* 5ــ;ات ?ــAيــAة، خــ*Kــة 
 o م اإليــ<*ن أ�» 5ــن ا.ــ;غــبةAة أ5ــ2 5ــن ?ــnــن*ك خــيبW ن"H5ــ* يــAــن?

ا8قيقة. 

	   ماريتا كامبي - أدريانا ماسكاني، «صوت فقير»، كتاب الترانيم، ص ٢٠٨. 	6

	   يو ١٣: ٣٠. 	7



153
2ـ % اآلن �يـف ي<ـHن إلن&ـ*ن o يAـه 2Eـ ¸ء أن ي;ـج"ـ  و.Hـن] � 

ُ
   «ق

8يـغف;». إن Wـذا ا.ـب{ت 5ـن أغـنيnة EـSوديـ" �ـييف" ربـ<* يـH"ن اYـVSـظة 

 ?gI اإلSfق. 
ً
األ�» إن&*نيnة واأل�» ا+ت~"اذا

    «�يــف ي<ــHن Yن ي<ــ2E {Iــ ¸ء أن ي;ــج"ــ وW"ــ � يغــف;»؛ و� 
 وإقـن*ً?ـ* o ?ـSقـة ا.&ـ; 

ً
ي�Mف بـ*.ـغف;ان ا.ـذي Wـ" اÂـ*نـب األ�» درا5ـي*

 Ó+2 األqـ* ا.ـشWر*nـغف;ة بـ*?ـتبY*ف بـ�Mن*، إ درجـة أنـ] � يM(هللا) 5ـ
.ـSMIقـ*ت بـ{نn]  وبz اآلخـ;)ـن 5ـن ا.Àشـ; (�ـ<* تـق"ل ا.ـSyة ا.ـ;بـ*نـيnة: 
 .ـI<ذنبz إ.ـينn*»). و.ـHن ا�نـ&*ن 

ً
«اغـف; .ـن* ذنـ"بـنn* �ـ<* نـغف; ^ـن أيـض*

 .ـ<* يـق".ـ] 
ً
ا.ـذي يTـي<ن ?ـIي] ا�Vـ&*س بـ5AMـيتn] وبـقIق]، يـyبX ?ـبAا

 zـ"ل يقV ر*qـي<نة ا�نـW ;شـlب ،Sًأم آجـ Sًـ*جـ? ،dـ.*Mيـق"م ا.ـ dثـ .dـ.*Mا.ـ
ا.&M*دة ا�ن&*نيnة. 

   وEـ*ن .ـيSً. إنـنn* نـ'بa ا.ـظI<ة ا.� يـ&ق· فـيT* 5ـنبa رجـ*ئـنn* وقـ"تـ]،  
 o ا8ـ*ل. فـن~ن إذن 

ً
 و5ـت~قق*

ً
 يظTـ; Vـي*

ً
ألن Wـذا ا.ـ;جـ*ء .ـ{¾ جـ"ابـ*

5ـث2 ض<t اإلنـ&*ن ?ـن5Aـ* يـH"ن o 5&ـت"ى ا�ـAاع. وWـذا Wـ" ا.&ـبب 
 o ن{&ةHـي*ة ا.ـV *ـ2 5ـزايـEو *nوأخـ")ـ'ن *nاقـتنAـK *ـ2 5ـزايـE ـجبV وراء

ا.ت*ر)خ. 
   إذ ت&ـ"د 2Eـ ا.&Iـبيnة ?نـ5A*ـ يHـ"ن ا�ن&ـ*ن W"ـ يTـ"ذا، و?نـ5A*ـ � 
ي&ـت�يa �ـنب Wـذا ا.ـت"افـق 5ـa يـT"ذا ، أي 5ـa ا�ـ*ئـن؛ .ـHن] بـAً� 5ـن أن 

يy;خ، ¡ب أن يت"+�V 2 � تH"ن Wن*ك نT*ية tyY ا8ي*ة. 
 .*
ً
   و5ـa ذ.ـ}، .ـن يـH"ن Wـن*ك ¸ء o ا.ـM*.ـd يـ<Hن أن يـ&*?ـAنـ* Vـق

9و.ـHن بـ<* أن Wـن*ك «Vـ*جـة إ 5ـن bـ;رنـ* 5ـن ا.شـ;»،  فـقA جـ2M هللا 

نــف&]، أي  جــ2M ا.&ــ; نــف&] Vــ*ضــً;ا بــش2q 5ــI<"س، ج&ــA 5ــن 
ج&Aن*.  

   إن ا.ـنظ;ة إ يـ&"ع o رVـd ا.&ـيAة ا.ـMذراء Wـي أ�» شـ7 5~ـ;ر 
 gIض ?ـMضن* ا.ـبMبـ Aـ?*&lـ. .[Iن أن نـتخيH>ء يـ¸ dنـ&*ن، وأ?ـظSـ.
ا.&ــt أ�» وأ�» o ضــ"ء Wــذا، b � �Vــجب خــ<"ل fــ*قــتنV *nــقيقة 

ا.ن"ر. 

	   كالوديو كييفو، «رقصة السلطة»، في كتاب الترانيم، السابق ذكره، الصفحات ٢١٩ - ٢٢٠. 	8

	   نفس املرجع املذكور أعاله 	9
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                    اAYاخIة ا�ت*5ية .ألب ج"+*( 
    o ا.;)*ضة ا.;وVية ?*م ٢٠٠١ 
                            «إب;اWيd: 5يSد األن*» * 

   ا+ـت�Mت 5ـت*بـMة 5&ـtتـdH بـ*.ـ�;)ـقة ا.� +ـ<X % بـT* ا.ـ;ب، أي 
 5ــن ذي قــب2. .ــHن Eــ2 ¸ء Wــ" 

ً
بــ�;)ــقة أ�»  5~ــAوديــة وأ�»  إرWــ*قــ*

5&ــtة هللا V oــي*تــنn*. ?ــgI أيــة Vــ*ل، .ــ{¾ Wــن*ك ¸ء +ــ"ى Wــذه 
 ?ـgI ا.ـتأ.ـd 5ـن 

ً
 وقـ*درة دائـ<*

ً
ا.ـyيغة �ـي Çـ2M قـI"بـنn* 5&ـتAMة أخـSقـي*

أج2 5* خIقن* هللا .].  
   .Hن�V ،º � أفـ;ط o إfـ*.ـة أ5ـA إقـ*5ـتW dHـن*ك، أقـ"ل ا.ـي"م أن 
 [nنـ{ت*qإ5ـ o ·ـ] يـ&ق?Aن إغـف*.ـ] - د?ـ"نـ* � نـH>ا � يـAًـVوا *nـن*ك شـيًئW
-: فــ<ن ا.ــض;وري ا.ــSyة بــ*ÄMY ا8ــ;o .ــIqI<ة أي ا.ــتض;ع إ 5ــن 

 .*nن* ?بًث"?Aي d. [إ.ي] ألن íتlن
 oـ2 8ـظة. وEـ2 دقـيقة وEـ2 +ـ*?ـة وEـ2 يـ"م وE ـ")ـن?A5ـ *nإنـن   
ا.ــ"اقــa، إن 5ــ* ي<Ù األنــ*، و5ــ* bــAد األنــ* أ5ــ*م Eــ2 اYــ"اقــف ا�نــ&*نــيnة 
األخـ;ى، و5ـ* ي<Ù األنـ* Wـ" ½ـAيـAًا ا.ـ"?ـي بـأنـT* ?ـSقـة 5ـa ا.ـ5SـتنW*nـي: 
فـgIM +ـبي2n اYـث*ل، تـق"م إ5ـ;أة بـ*8ـي*�ـة أو بـ*.�Tـي o اYـ�بخ، وWـي 
 zـف*رق بYا AMـذا ا.ـبW "ـW اإلنـ&*ن Ù>ود. إن 5ـ* يA5~ـSا.ـ aقـة 5ـSـ?
ا.ــــقIي2 ا.ــــذي Wــــ" �ــــذ.ــــ}، وا.ــــضئي2n جــــAًا ا.ــــذي Wــــ" �ــــذ.ــــ}،  
و’’ا.ـفتي2n‘‘ ا.ـذي Wـ" �ـذ.ـ}، أي بz ضـآ.ـت] وا.ـSMقـة اÂـ"Wـ;)ـة ا.� 

Wي ا.SMقة a5 هللا. 
 .2Mبـ*.ـف *Mً5ـ *Tو.ـ*nدة إ أشـي*ء +ـبق .ـن* تـن"Mا.ـ Aن اآلن � أر)ـHـ.   
أر)ـA بـf*&Àـة أن أقـ"ل: .ـنIyي ونـIyي، �V يـ<Hن .ـI<;ء ا.ـقي*م بـذ.ـ} 
 o ثAـb 2ة، 5ـثnنـي gIـ? Xة تـنفتnِنـي  *Tء قـي*5ـ] بـأي ?ـ<2 آخـ;. إنـ*nأثـن �V
يـ"م 5ـ<�;، �õق ا.ـش<¾ ا.ـغي"م بـشM*ع نـ"رWـ* ا.ـذي تlشـ;ه، و�ـIMن* 

 .[IMي] و5* نفI? 2 5* ^نE gI? ش; ا.ن"رlن
   .ـقf Aـبقت وا�ـ'شفت W oـذا األز5ـنة بـ2q قçI اYـتأثـ; اYـش*?ـ; 
Kــيغة «ا.ــIy"ة ا.قtyة ا�ــت*5ــية» ا.� يــ<Hن أن يــق".ــT* ا�نــ&*ن، 
وWــي ا.ــyيغة األ�» ا�ــت<*� ا.� يــ<Hن تــy"رWــ* 5ــن وجــTة ا.ــنظ; 
اY&ـي~ية: «تـM*ل أيـT* ا.ـ;وح ا.ـقAس. تـM*ل 5ـن خـSل 5ـ;)ـd ا.ـMذراء». 
 :dHا.ـ;ب .ـ&<*?ـ dـت*ر�ـÅ *5ـAـ2 +ـ*?ـة ?ـنEـ2 يـ"م وE يغةyـذه ا.ـW ـ;روا�
إنـT* 8ـظة يـتd فـيT* إ?ـ*دة ربـ· Eـ2 ¸ء وا+ـتM*دتـ]، و)ـyبE Xـ2 ¸ء 

 .Sًا وج<يAًV2 +;ي واqبش

 .ºية ألخ")ة ا.ش;ا�ة وا.ت~;ر، ١٨-٢٠ 5*ي" ٢٠٠١، ر)<يVا.;)*ضة ا.;و *                           
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   تــM*ل أيــT* ا.ــ;وح ا.ــقAس، ألن ا.ــ;وح Wــ" ا.ــ;ب، وا.ــ;وح Wــ" هللا 
(فــ*﮻ Wــ" روح وا.ــ;وح Wــ" هللا). ا.ــ;وح Wــ" هللا ا.ــذي نlتí إ.ــي]. ألن 
 :dTن* نـفIMـذا ا.ـ"?ـي، فـإنـ] ¡ـW *nـ" و?ـي بـ*.ـذات. وإذا تـ;+ـخ فـينW ا.ـ;وح
أن اإلنــ&*ن يــAرك أنــ] يlتí وانــت<*ؤه Wــ" آلخــ;  (﮻) وإنــ] يlتí إ 
 ÄM>ـذا ا8ـض"ر، بTـض"رنـ*، فV ¾}ـن* (+ـ;ي ألنـ] .ـW �V ـض"ر  +ـ;يV

5*، .{¾ �ذ.} ؛ ألن] إذا E*ن 5ن Ay5ر آخ;، فT" .{¾ 5ن Ay5رن*). 
   «تــM*ل أيــT* ا.ــ;وح ا.ــقAس» E oــ2 أفــM*% و»تــM*ل أيــT* ا.ــ;وح 

 .U*يV 2 8ظة 5ن 8ظ*تE o «سAا.ق
   تـM*ل 5ـن خـSل 5ـ;)ـd، وWـذا Wـ" بـ*.ت~ـAيـA ... فـ*.&ـيAة ا.ـMذراء Wـي 
 KـنTM* هللا �ـ*ه أ?ـ<*.ـ] 

ً
?ـgI وجـ] ا.ت~ـAيـA أقـ"ى Yـ&ة انـ&*نـيnة وإقـن*?ـ*

a5 اإلن&*ن. 
 o *Tـ;)ـقتfـ;أة وYـذه اW تـ�"ر o ;Hد?ـ"نـ* نـف .dل 5ـ;)ـSل 5ـن خـ*Mتـ   
ا.ــبق*ء o ا.ــت*ر)ــخ! .ــHن 5ــن ا.ــ"اضــX أن ذ.ــ} 5ــن ?ــنA هللا، فــأ+ــ*س 
انـت<*ئـW *Tـ" o هللا. و.ـHن، 5ـن نـ*Vـية أخـ;ى، فـإن 5ـ;)ـW dـي شـ<".ـية 
 aقـة 5ـSMIأداة ضـ;ور)ـة .ـ *T2 5ـنMهللا إ درجـة جـ *TMاإلنـ&*ن ا.� رفـ
 ÄMY*بـ2 بـ ،XI�y>Iا.ـف"ري واآل( .ـ ÄMY*هللا (ضـ;ور)ـة، أي .{&ـت بـ
 و.ـd يـ&<X .ـT* هللا أن 

ً
ا.ـنÉ*T .ـ]). 5ـن خـSل 5ـ;)ـd، ألنـT* .ـd تـ;تـHب خـ�أ

ــ* .ــTج"م ا.شــي�*ن ا.ــُ<M*ِرض .ــI~قيقة. إنــT* ?ــذراء نــقية 
ً
تــH"ن WــAف

وجـ<يIة: واÂـ<*ل Wـ" ا.ـ5SMـة ، و)ـq*د يـH"ن ?ـ5Sـة +ـّ;)ـة .Iجـ<*ل ا.ـذي 
 .d.*M.ق ب] هللا اIخ

   .ـذ.ـ}، ي&ـ;( أن أتـ;ك .ـdH تـذ�tًا بTـذه ا.ـIy"ة ا.قtyة  أي Wـذا 
اYجـA ا.ـy*?ـA دائـً<* 8ـي*تـنn* اY&ـي~ية، «تـM*ل أيـT* ا.ـ;وح ا.ـقAس. تـM*ل 
 Aـن+ *Tأنـ gIـ? *T&شف ?ـن نـفHوتـ ،

ً
5ـن خـSل 5ـ;)ـd» ا.� تـش2q +ـنAا

نفµ واضX، ألنT* 5تجذرة بM<ق o أK"ل ا.�بيMة ا�ن&*نيnة. 
   أت<Ä أن �ــW Aــذه ا.ــSyة ا.قtyة  وWــذه ا.ــق"ة o اإلخــSص 
وا.ـf*&Àـة 5ـ&*Vـة o قـI"بـE dHـ2 يـ"م .ـIتذ�t بـ"اقـMن* ا�نـ&*( ا.ـذي 
* .ـذ.ـ} ا.�ت{ب ا.ـنÉ*T ا.ـذي ُخـIِقن* 5ـن أجـI]. وWـذا Wـ" 

ً
¡ـب تغيtه وفـق

اtyY، وWذـا 5*ـ نفـتقAه o أغIـب األVيـ*ن، .Hـن] � يتـ"قفـ .I~ظـة: إذ � 
يـ<Hن أن يـت"قـف هللا و.ـ" .I~ـظة ?ـن أن يـH"ن 5ـAyر +ـM*دتـنn* و½ـقيق 

 .*nذواتن
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  اAYاخIة ا�ت*5ية .ألب ج"+*( 
  o ا.;)*ضة ا.;وVية ?*م ٢٠٠٢ 

    «رغd ا.M{ش o اA&Â أ?{ش ا�ي<*ن ب*بن هللا» * 

    o ذ.ـ} اYـ&*ء، تـd 5ـق*fـMة يـ&"ع  وإيـق*فـ] وWـ" f oـ;)ـق] إ ا.ـق;)ـة 
ا.� Eـ*ن 5ـتجTً* إ.ـيV ،*Tـيث Eـ*ن Wـن*ك بـq*ء و?ـ")ـ2 ?ـ*% ا.ـy"ت �5ـ;أة 
تـy;خ Kـ;خـة أ.ـd أد5ـت قـI"ب جـ<يa ا8ـ*ضـ;)ـن، و.ـHنT* أد5ـت أو�ً 

 .Xي&Yب اI10ق

11   «ي* ا5;أة، � تبHي!»  ا.� .d  ي;W* ق· و.d يM;فT* 5ن قب2. 

 *TيI2 ?ـyن أن ½ـH>ة ا.� يـAـ&*نـYـي اW *ي!» 5ـHيـ* ا5ـ;أة، � تـب»   
تI} اY;أة ا.� ا+ت<Mت إ ا.Iq<ة ا.� ق*.T. *T* ي&"ع؟ 

   «يـ* ا5ـ;أة، � تـبHي!»: فـMن5Aـ* أ?ـ"د إ اÝYل و?ـن5Aـ* أر�ـب ا.�ام 
و?ـن5Aـ* تـAMy إ ا.ـق�*ر و?ـن5Aـ* تـ;ى fـ*بـ"ر ا.&ـي*رات o ا.ـش"ارع 
 zيSــYوا zيSــYــي*ة اV dTــ2 5ــز)ــج األشــي*ء ا.� تــE o ;H5ــ* تــفAو?ــن
و5ـئ*ت اYـSيz 5ـن ا.Àشـ; ... 5ـ* 5ـAى أWـ<ية ا.ـنظ;ة ا.� أ.ـق*Wـ* fـف2 أو 
رجـ2 ?ـظيd ?ـgI ذ.ـ} ا.ـ;جـ2  ا.ـذي أ, ?ـgI رأس 5جـ<"?ـة Kغtة 5ـن 
األKـAقـ*ء و.ـd ـي;ى تـI} اYـ;أة قـ·، .ـHن] تـ"قـف ?ـن5Aـ* وKـ2 إ.ـي] دوي 
 *TيIف ?ـ;Mأو يـت *Tفـ;Mيـ dـأن .ـEي!»، وHء! «يـ* ا5ـ;أة، � تـب*qى ا.ـبAـK

أAV ب�;)قة ق")ة وش*I5ة وV*+<ة أ�» 5ن]! 
   «يــ* ا5ــ;أة، � تــبHي!» ?ــن5Aــ* نــ;ى - �ــ<* أخ�تdH 5ــن قــب2 - أن 
Vـ;�ـة ا.ـM*.ـd بـ;5ـتT*، ا.� o نTـ;Wـ*، وo روافـWAـ*، ¡ـ2M جـ<يa ا.ـن*س 
أنـف&V dTـ*ضـ;)ـن .ـI~ي*ة، و)ـجIM"ن ا8ـي*ة Vـ*ضـ;ة .ـdT، و?ـAم 5ـM;فـة 
ا.ـنT*يـة .ـ{¾ شـيئn*ً آخـ; +ـ"ى ?ـAم اYـM;فـة بـHيفية ا.ـ"Kـ"ل إ Wـذا األ5ـ; 
 5ـن 
ً
;اه 5ـ�Iق* اÂـAيـA ا.ـذي يـؤدي إ ا�ـ'ش*ف وا�.ـتق*ء بـإنـ&*ن .ـd ـي

قـب2 وا.ـذي يـقف أ5ـ*م أ.ـd اYـ;أة ا.� ـي;اWـ* .ـI<;ة األو و)ـق"ل .ـT*: «يـ* 
ا5;أة، � تبHي!».«ي* ا5;أة، � تبHي!» 

   «يـ* ا5ـ;أة، � تـبHي!»: Wـذا Wـ" ا.ـقIب ا.ـذي نـضa بـ] أنـف&ن* أ5ـ*م 
 o ا.ـ�;)ـق أو o dTM5ـ2 5ـ*Mـ2 ا.ـن*س ا.ـذيـن نـتE ـزان و آ�مVنـظ;ات وأ

رIVتنn* وo أ+ف*رن*. 
   «يــ* ا5ــ;أة، � تــبHي!» يــ* .ــ] 5ــن ¸ء � يــ<Hن تــy"ره أن هللا - 
«هللا»، ا.ـذي يـyنa ا.ـM*.ـE dـW o [Iـذه ا.I~ـظة -و?ـنA رؤ)ـتn] و+ـ<*?ـ] 
 dـ. ºي!» ألنHي!» ، «� تـبHن] أن يـق"ل: «يـ* انـ&*ن، � تـبH>نـ&*ن، يـSـ.


	  * الرياضة الروحية ألخوية الشراكة والتحرر، ٣ - ٥ مايو ٢٠٠٢، ريميني. 	
	  لو ٧ : ١١-١٧. 	10

	  لو ٧ : ١٣.  	11
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 dـ.*Mأتـ{ت بـ} إ ا.ـ Aـ"ت بـ2 5ـن أجـ2 ا8ـي*ة! .ـقYق} 5ـن أجـ2 اIأخـ

ووضMت} K o~بة رائMة 5ن ا.ن*س!». 
   يـ* رجـ2، يـ* ا5ـ;أة، يـ* ف�،  يـ* فـت*ة ، أنـت، أنـتd، � تـبH"ن! � تـبH"ن! 
 o �V dHـــبbو dHـــ*ع ?ـــظ*5ـــß �V dHق�Å بIن*ك نـــظ;ة وقـــTفـــ
y5ــd�tــ، فTــ<* نظــ;ة وقIــب � ي&تــ�يa أAVــ إبMــ*د�dــ ?نــT<*، و� 
ي&ـت�يa أVـA أن ¡ـTIM<* غt قـ*در)ـن ?ـgI قـ"ل 5ـ* يـفH;ا فـي] و5ـ* يـشM;ا 

ب] و� أAV ي&ت�يa أن ¡TIM<* ?*جز)ن! 
12   «5جــA هللا Wــ" ا�نــ&*ن ا.¬»  Gloria Dei vivens homo. إن 

اإلنـ&*ن ا.ـذي يـM{ش Wـ" 5جـA هللا و?ـظ<ة  ا.ـذي يـyنÇ aـ"م ا.ـ&<*ء 
و)ضo a ا.ب~; ق�;ة بAM ق�;ة 2E ا.I"ن األزرق ا.ذي يت<Ù ب]. 

   .ـ{¾ Wـن*ك ¸ء يـ<Hن أن يـ"قـف Wـذا ا.ـزخـd اآل( .ـI~ب وا.ـتIMق 
وا.تـقAي;ـ وا.;ـج*ـء. ألن]ـ K*ـر رج*ـًء .qـ2 5نـ رآه  و+<ـM]: «ي*ـ ا5;ـأة، � 

تبHي!»، و5ن +<a ي&"ع يق"ل: «ي* ا5;أة، � تبHي!». 
   .ــ{¾ Wــن*ك ¸ء يــ<Hن أن يــ"قــف ا�fــ<ئنn*ن ب<ty غــ*5ــض 

 !tِوَخ
   و^ـن 5ـMً* نـق"ل: «وأنـت، يـ* 5ـن .ـd أرك 5ـن قـب2 و� أ?ـ;ف 5ـن 
أنـت: � تـبHي!». ألن ا.ـبq*ء Wـ" ty5ك، فـT" يـبAnو أنـ] ty5ك اYـ~ت"م: 

«ي* ان&*ن، � تبHي!». 
   «5جــA هللا Wــ" ا�نــ&*ن ا.¬»«Gloria Dei vivens homo»: إن 
5جـA هللا - ا.ـذي bـ<2 ا.ـM*.ـd وا.ـH"ن - Wـ" ا�نـ&*ن ا.ـذي يـM{ش وEـ2 
 d&'Àـ;أة ا.� تـYي واHـ;أة ا.� تـبYش وا}Mش: ا.ـ;جـ2 ا.ـذي يـ}Mانـ&*ن يـ

وا.�ف2 واY;أة ا.� ت<"ت وWي أم. 
 Gloria Dei vivens» ا.ـ¬»  ا�نــــــ&ـ*ن  Wــــــ"  هللا   A5ـجــــــ»   
homo» .نــ;)ــW Aــذا و� ¸ء آخــ; غW tــذا، أي أن يــنHشف 5جــA هللا 
.ــMI*.ــd أجــ<a و)ــ<¾ جــ<يa 5ــن*fــق األرض: األوراق ، وجــ<يa أوراق 

األزW*ر و2E قI"ب ا.Àش;. 
   ^ـن .ـd نـَ; بـMضن* 5ـن قـب2، .ـHن Wـذا 5ـ* نـ;اه بـ{ننn* و5ـ* نـشM; بـ] فـي<* 

ب{ننn*.  إ ا.Iق*ء! 

	   القديس إيريناوس من ليون، ضد الهرطقات، املجلد الرابع، ص ٢٠، فقرة ٧. 	12
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  A5اخSت األب ج"+*( 
  o ا.;)*ضة ا.;وVية ?*م ٢٠٠٤ 

    «ty5 ا�ن&*ن» * 

  A5اخIة أ?قبت ا.Aرس األول 

 aجـ<ي o [>Tـ" أفـض2 ¸ء أ?ـ�*( ا.ـ;ب .ـفW ـذاW ـ*رونE إن درس األب    
 dHنتTب"ا 5ـن �ـIأن تـ� dHـية. وأتـ"+ـ2 إ.ـيVا.ـ;و *nاجـت<*?ـ*ت ر)ـ*ضـ*تـن
وقــ*دتــdH أن يــ�M"�ــd ا.ــl&خة اYــy"رة .Iخــ�*ب ا.ــذي أ.ــق*ه األب 
Eـ*رون. إنـ] أجـ<2 5ـ* +ـ<Mت] V oـي*U وأوضـX وأجـ<2 د?ـ"ة، Vـيث أن Eـ2 
5ـ"ضـ"ع ا.ـنM<ة ا.� وWـبنn* إيـ*Wـ* اY&ـيW Xـ" V oـقيقة  ذ.ـ} ا.ـشMب 
 dيــAا8ــي*ة +ــيق"م بــ*.ــتق o ثAة األشــي*ء ا.� ½ــT5ــ"اجــ o ا.ــذي

ا.شغ"ف .Ãء ?ظيd � 5ثيo [. 2n ا.Mظ<ة. 
   وأت<Ä أن ي�Mيº ا.ـ;ب نـM<ة اYـش*ر�ـة E oـ2 اجـت<*?ـ*تـdH وأن 
أ+ـ<a فـيT* 5ـ;ة أخـ;ى ÄM5 األشـي*ء ا.� +ـ<Mن*Wـ* ا.ـي"م. ألنـنK ،*nـAقـ"( 
 gIـب أن أ�ـ"ن قـ*دًرا ?ـ¡ ºـ&ن ا.ـق"ل، ألنVأن أ aأ+ـت�ي � ºأن dTأفـ -
ا.ــقي*م ?ــgI ا.ــف"ر بــ<* أVــ&ن فــIM] اآلن األب Eــ*رون - نــ;)ــA أن نــH"ن 
 ÄM5 ــي األ5ــ*نــة 8ــقيقة وجــ"دW Xــي&>I. واأل5ــ*نــة .Xــي&>I. أ5ــن*ء
ا8ـي*ة ا.ـذي ظTـ; وانـHشف .ـ2q واVـA 5ـن*، Vـيث أن اYثt .ـإل?ـج*ب Wـ" 

أن تH"ن ا8*.ة ا8ي*تيnة إ¡*بيnة ?gI أية V*ل. 
   أنـ* o وضـa يـ&<X % بـ «Vـ&*ب" ا�+ـT*م ا.ـذي يـ<Hن أن تـ�Mي] 
 SًMـ]، و�;ـ+نـ* .]ـ: إن]ـ .{ـ¾ فIـقن* هللا 5نـ أجIا.ذـي خ ty>ـI. Uخ�ـ
5ـMيًنn* و.ـ{¾ انـتy*ًرا 5ـMيًنn*، و.ـHن] ا�نـتy*ر ا8ـقيقي ا.ـذي Wـ" ا.ـy;اخ 
بـإ¡ـ*بـيnة Vـي*تـنn*. ألن انـتy*ر اY&ـيo X 5ـ"تـ] يـأU 5ـن Wـذا: 5ـن قـ;اءتـ] 
.Iـ~ي*ة ا.�ـ � يTيـ<ن ?IـيT* ا.ش;ـ، و� تTيـ<ن ?IـيMK *Tـ"بةـ ا.Iـغة، و� 
تـ"Kـف بـ<ف;دات جـAيـAة، و.ـHنT* 5ُ~ـAدة بـ�;)ـقة 5ـyM"5ـة 5ـن ا�ـ�أ 
- نــdM، بــ�;)ــقة 5ــyM"5ــة 5ــن ا�ــ�أ - ألن Wــذه ا.ــ�;)ــقة وWــذه 

ا�¡*بيnة .ز5ننn* و."ج"دن* Wي yM5"5ة 5ن ا��أ. 
   

 .ºية ألخ")ة ا.ش;ا�ة وا.ت~;ر، ٢٣-٢٥ إب;)2 ٢٠٠٤، ر)<يVا.;)*ضة ا.;و *  



159
 o Xــي&Yر ا*yق و�نــت~Iدة .ــ*Tإل?ــ�*ء شــ ºد?ــ"ة ا.ــ"ث �Vو   
Vـي*تـ]، Wـ" بـ*.ـتأ�ـيA ¸ء +ـن~ت*ج إ ا+ـتA?ـ*ئـ] وتـذ�ـ;ه. إذ يـlبغي أن 
نـتnذ�ـ;ه فـي<* بـ{ننE *nـ2 يـ"م، و)ـجب أن نـتnذ�ـ; Eـ2 يـ"م انـتy*ر ا.ـy~ة 
 º~ا.ـذي +ـي Xـي&Yر ا*y؛ إن انـتXـي&Yر قـي*5ـة ا*yوانـت ;yر ا.ـن*yوانـت
قــI"بــنn* .ــيH"ن و+ــيً�* .ــتI} اYــM;فــة بــأن رفــ*قــن* 5ــن ا.ــشMب، ورفــ*ق 
جـ<*?ـتنn*، ورفـ*قـن* o ا.شـ;�ـة +ـيH"ن .ـdT ا8ـق وا.ـ"اجـب o إبـSغـن* 

2MÐ إ¡*بيnة ا8ي*ة خKًS* .<* أردن*ه ?gI ا.Aوام. 
   فـ*YـشIqة .{&ـت انـتy*ًرا  بـ*?ـتبn*ره ارتـيn*ح داخـ2 5ـ"ت، بـW 2ـ" 

ÄM5 اY"ت V o<*+ة Vي*ة.  
   أرجــ" 5ــنdH ا�تــy*ل o è أ+ــ;ع وقــت 5ــ<Hن وا?ــ�*É فــ;Kــة 
 oو ،dHرفــقت o صSوبــ*�خــ ،dوبــأ5ــ*نــة قــ;ار�ــ ،dHاإل?ــج*ب بــأ5ــ*نــت

 .d.*M.ي ا.;فقة ا.� تنقذ اW ذهW ألن ،*nرفقتن

اAYاخIة ا�ت*5ية 

 *>IــE ،;األ5ــ o يtHازداد تف *>Iq5ــ;ة أخــ;ى. فــ dHــييVا+ــ<~"ا % أن أ     
شــM;ت بــ;غــبة أ��  o أن أشــH; ا.ــ;ب وأن أشــE ;Hــ2 واVــA 5ــنdH، ألن 
 *W«ـ"ضـ"?ـ*ت وأ�Yـ" 5ـن أجـ<2 اW م*Mـذا ا.ـW ـيةV5ـ"ضـ"ع ا.ـ;)ـ*ضـة ا.ـ;و
رVـ*بـة ا.ـذي يـ<Hننõ *nـيI]. ألن انـتy*ر اY&ـيW Xـ" انـتy*ر ?ـgI اYـ"ت. 
 2qة، فـn2 ¸ء .ـ] إ¡ـ*بـيqا8ـي*ة. فـ gIر ?ـ*yـ" انـتW ـ"تYا gIر ?ـ*yوا�نـت
¸ء Wــ" خt  5ُــXIِ إ درجــة أنــ] ?ــن5Aــ* يــ�Mينn* ا.ــ;ب إشــM*ًرا ونــT*يــة 

 .d.*M.ذا اW قIخ [Iا.ذي 5ن أج dظيM.ء ا*b2 اإلqِ
ّ
+ُ{ش

   .ـذ.ـ} Wـن*ك ا.ـشج*?ـة ا.� ¡ـب ?ـE gIـ2 5ـن* أن ¡ـIبT* إل¡ـ*بـيnة 
 إ¡ـ*بـيo ً*n "?ـ;بـة" 

ً
ا8ـي*ة، .ـAرجـة أن أي تـنn*قـض أو أي أ.ـd يـH"ن .ـ] ردا

Wذه ا8ي*ة. 
   و�ـ<ث*ل zM5، أت<Ä أن نـت<Hن 5ـن ا.ـتM*يـش o تـ"افـق 5ـa ا.ـ;ب 
 �V ،2>MIة" .ـAيـAـÂا.ـظ;وف "ا o *ـن. [Mـ2 ¸ء +ـيضE o *نtين �V
نــ;ى �ــيف أن Vــي*ة اإلنــ&*ن Wــي EــTI* إ¡ــ*بــيnة وأنــT* إ¡ــ*بــيnة بــ�;)ــقة 

 .É*Tا.ن *WAy5ق o يقة>?
   ألن ا8ــي*ة Wــي جــ<يIة: ا8ــي*ة جــ<يIة، فTــي و?ــA قــ�M] هللا 
بـ*نـتy*ر اY&ـيX. .ـذ.ـ}، Eـ2 يـ"م نـنTض فـي] 5ـن نـ"5ـن* - 5ـE *>Tـ*ن 
، وا.ـذي 

ً
وضـMن* ا.ـذي يـ<Hننn* إدرا�ـ] o ا8ـ*ل وتـ"ثـيق]، و�V أ�»ه أ.ـ<*

� ي<Hن تy"ره - W" خgI? t وش} أن ُي".AV o Aود أفقن* �Àش;. 
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 أن ^ـ*ول تـ;جـ<ة Wـذا إ انـ&ج*م وتـ"افـق 

ً
   و+ـيتzM ?ـIينn* أيـض*

 aـي*ة جـ<يÑ ºM5 *nـي*تـنV 5ـن أن نـف¾ تـ*ر)ـخ Aأ�ـnتـ*ر)`. ¡ـب أن نـت
شـM"ب ا.ـM*.ـd ، 5ـن بـAايـتn] إ أقV âـA - و�ـ<* قـIن* 5ـن قـب2 - إ 
أقV âـAود ذ.ـ} ا.ـ"اقـa ا.ـذي Wـ" Vـي*ة ا�نـ&*ن. ألنـT* تـت�Iب اWـت<*5ًـ* 
جـAيـAًا، واWـت<*5ًـ* bـ<V o 2ـA ذاتـ] اÂـ*ئـزة ا.�Hى - اÂـ*ئـزة ا.�Hى! - 
 2qـ2 ¸ء .ـE يـة*Tنـ o ـيW �.ى ا�H.ـ*ئـزة اÂ2 اMبـ*.ـف [Iداخـ o 2>ـb [أنـ
انـ&*ن. 5ـ* ¡ـب أن نـ&*?ـA فـي] بـMضن* ا.ـبMض، و5ـ* ¡ـب أن نـ&*نـA فـي] 
بـMضن* ا.ـبMض، و5ـ* ¡ـب أن نـH"ن إخـ"ة فـي] Wـ" Wـذه اإل¡ـ*بـيnة ا.ـنT*ئـيnة 

o 5"اجTة 2E أ.d: إن] ا.ATوء ا.ذي يضa اتبn*?ن* S+ oم. 
   و تـyبX "درا+ـة" تـ*ر)ـخ ا.Àشـ;)ـة بTـذه ا.ـنيnة ا.�W*نـيnة و+ـيIة 
جـAيـAة .ـشH; أو.ـئ} ا.ـذيـن ¡ـIM"نـنn* ننفجـ; فـ;zV أ5ـ*م KـSح هللا 

وخtه. 
، �V ¡ـE Aـ2 واVـf o Aـ;)ـق Vـي*تـ] 

ً
*Mجـ<ي dHـ. U*nـيب تـ<نيfأ a5ـ   

ظـT"ر ا�t ا.ـذي Wـ" اY&ـيX ا.ـق*ئـd 5ـن بz األ5ـ"ات، و)جـA اYـ&*?ـAة 
 M5ق"ً�. 

ً
5<* ي"قظ اإل¡*بيnة .ÀIش; ا.� �2M ا�+ت<;ار o ا.M{ش أ5;ا

 !
ً
*Mج<ي dH.  U*و½ي !*nينI?ت و"Yا gI? ;yنتYا.;ب ا Xب&l.   
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              اyY*در 

     تــd ½ــ;)ــ; و5ــ;اجــMة ا.ــنy"ص ا.ُ<جــ<Mة W oــذا ا.ــHت*ب .lشــ; Wــذه 
 5ــن ا.ــ'&جيSت ا.ــy"تــيnة واYــ;ئــيnة اYــ~ف"ظــة o دار 

ً
ا.ــ�بMة بــAءا

5~ف"ظ*ت أخ")ة ا.ش;ا�ة وا.ت~;ر.  

    l5ش"رات +*بقة جزئيnة: 

 ١٩٩٧   
   «اYــق5Aــة واÂــزء األول»، 5ــن �ــت*ب األب .ــ")- جــ"+ــ*(، ا�نــ&*ن 

وty5ه. t&5 oة، 5*ر)ي� ١٨٢٠، جن"ا ١٩٩٩، ا.yف~*ت ٧ - ٦٠. 
    أنـت أم ?ـن ا.ـAyاقـة. 5ـAونـ*ت 5ـن تـأ5ـSت األب .ـ")- جـ"+ـ*( و األب 
+ــتيف*نــ" أ.ــب;تــ". ر)<يº، ١٦-١٨ 5ــ*يــ" ١٩٩٧؛ 5ــI~ق 5جــIة «آثــ*ر»، 

ا.AMد ٦، ي"ني" ١٩٩٧، ا.yف~*ت ٤٣-٤٦.    

 ١٩٩٨   
 o .هty5ـزء ا.ـث*.ـث»، 5ـن �ـت*ب األب .ـ")- جـ"+ـ*(، ا�نـ&*ن وÂا»   

t&5ة، �ت*ب +بق ذ�;ه، ا.yف~*ت ١٠٣ - ١٥٤. 
 ºت األب .ــ")- جــ"+ــ*(. ر)<يSونــ*ت 5ــن تــأ5ــA5ــ .tجــزة ا.تغيM5   
٢٤-٢٦ إبـ;)ـ2 ١٩٩٨؛ 5ـI~ق 5جـIة «آثـ*ر»، ا.ـAMد ٧، يـ".ـي"-أغ&ـ�¾ 

١٩٩٨، ا.yف~*ت ٤٩-٥٦. 

 ١٩٩٩   
    اY&ــيW Xــ" Eــ2 ¸ء E oــ2 ¸ء.  5ــAونــ*ت 5ــن تــأ5ــSت األب .ــ")- 
جـ"+ـ*(. ر)<يº، ٢٣-٢٥ ابـ;)ـ2 ١٩٩٩؛ 5ـI~ق 5جـIة «آثـ*ر»، ا.ـAMد ٧، 

ي".ي"-أغ&�¾ ١٩٩٩، ا.yف~*ت ٤٧-٥٤. 

 ٢٠٠٠ - ٢٠٠٤   

 ٢٠٠٠   
   «اYـAاخـIة ا�ـت*5ـية .ـألب .ـ")- جـ"+ـ*(»، o �ـت*ب 5ـ* Wـ" ا�نـ&*ن 
 AيـAجـ dة ?ـ*.ـnونـي*M١٩-٢١ 5ـ*يـ" ٢٠٠٠؛ تـ ،ºفـت]. ر)<ي;Mن 5ـH>و�ـيف يـ

.lIش;، 5يSن"، ي"ني" ٢٠٠٠، ا.yف~*ت ٤٧-٤٩. 
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 ٢٠٠١    
    «اYــAاخــIة ا�ــت*5ــية .ــألب .ــ")- جــ"+ــ*(»، o ا.ــ;)ــ*ضــة ا.ــ;وVــية 
ألخــ")ــة ا.شــ;ا�ــة وا.ت~ــ;ر ا.� ?ــقWAــ* األب +ــتيف*نــ" أ.ــب;تــ" و األب 
يـ".ـي*ن Eـ*رون، إبـ;اWـيd: 5ـيSد األنـ*. ر)<يº، ١٨-٢٠ 5ـ*يـ" ٢٠٠١؛ 5ـI~ق 

5جIة «آث*ر»، ا.AMد ٦، ي"ني" ٢٠٠١، ا.yف~*ت ٤٨-٤٩.  

 ٢٠٠٢    
    «اYــAاخــIة ا�ــت*5ــية .ــألب .ــ")- جــ"+ــ*(»، o ا.ــ;)ــ*ضــة ا.ــ;وVــية 
ألخــ")ــة ا.شــ;ا�ــة وا.ت~ــ;ر ا.� ?ــقWAــ* األب +ــتيف*نــ" أ.ــب;تــ" و األب 
 ،ºإيـ<*ن ابـن هللا. ر)<ي o أ?ـ{ش ،Aـ&Âا o Ã}? dـ*رون، رغـE يـ".ـي*ن
٣-٥ 5ــ*يــ" ٢٠٠؛ تــM*ونــيnة ?ــ*.ــd جــAيــlI. Aشــ;، 5ــيSنــ"، يــ"نــي" ٢٠٠١، 

ا.yف~*ت ٤٧-٤٨.   

 ٢٠٠٤   
    «اYــAاخــIة ا�ــت*5ــية .ــألب .ــ")- جــ"+ــ*(»، o ا.ــ;)ــ*ضــة ا.ــ;وVــية 
ألخــ")ــة ا.شــ;ا�ــة وا.ت~ــ;ر ا.� ?ــقWAــ* األب +ــتيف*نــ" أ.ــب;تــ" و األب 
يــ".ــي*ن Eــ*رون، ty5 ا�نــ&*ن. ر)<يº، ٢٣-٢٥ ابــ;)ــ2 ٢٠٠٤؛ تــM*ونــيnة 

?*.d جAيlI. Aش;، 5يSن"، 5*ي" ٢٠٠٤، ا.yف~*ت ٣٠-٣١ و ٤٨-٤٩. 
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             فT;س ا.Hت*ب                                                            

«U*يV ي*ةV "W Xي&Yرون: «ا*E ل األب ي".ي*نST5 ا+ت

22 أنت أم ?ن ا.Ayاقة - ١٩٩٧

24 اYق5Aة

«2q.ا o 2q.ا "W 25 «هللا

25 ١) ان�Sقة جAيAة: ?f dIبيMة ا."ج"د 

26 ٢) اثنz 5ن ا�غ;اءات: ا.5AMية ووAVة ا."ج"د

٣28) وج"د األن*

31 ٤) ا.�Iب بأن أ�"ن

32 ٥) إختيn*ر ا.غ;بة

34«اY&ي2E "W X ¸ء 2E o ¸ء»

١34) fبيMة ا�ن&*ن وty5ه

Xي&Y*اء بA٢35) ا�قت

٣37) هللا W" آب

٤38) +I"ك ي&"ع �*ه اآلب

41 ٥) 5ن ا.Ayاقة، األخSق

٦42) ن"ر وق"ة و?"ن .Sن&*ن

٧45) داخ2 ت*ر)خ ا.d.*M: اH&Y"نيnة وا.&Sم 

50 ا�جت<*ع ا.M*م

54 اY&يV Xي*ة ا8ي*ة

«dI?2 وM54 ١) «ف

٢56) AVث V*ض;
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١٩٩٨ - tجزة ا.تغيM561

64هللا وا."ج"د

١64) 5شIqة M5;فة

٢65) ا��ة وا.Mق2

٣68) ثSثة اخ�ا�ت خ�tة

٤73) ف&*د ا.تAين

٥76) ا.تقIيA وا.q*ر)ز5*

Xي&Y*ا�ي<*ن ب "W 79 ا�ي<*ن ب*﮻

١79) ?قIية جAيAة

٢83) إي<*ن 5ُف;غ: ا�<&ة «بAون» .I<ذWب ا.MقS(  اA8يث

٣90) األخSق اAÂيAة

95  ا�جت<*ع ا.M*م

103«ا.WAشة فق· Wي ا.� تM;ف»

107 اY&ي2E "W X ¸ء 2E o ¸ء - ١٩٩٩

IE109<ة ف*IKة 5ن أج2 ا."ج"د

109 ١) ا�Vتيn*ج إ ا�نت<*ء وا.A.يI? 2ي]

113 ٢) انq*ر ا�نت<*ء و?"اقب]

٣118) ت*ر)خية ا�نت<*ء

5126ن o "W اY&يW X" خIيقة جAيAة

126 ١) AVث �ن&*نيnة 5غ*ي;ة

٢132) ا.ATف 5ن ا�نت<*ء

141 ا�جت<*ع ا.M*م وا�KSة

A5149اخSت و½ي*ت -    ٢٠٠٠-٢٠٠٤



165

                          
             

                
            

        
  

151 اAYاخIة ا�ت*5ية .ألب ج"+*( o ا.;)*ضة ا.;وVية ?*م ٢٠٠٠

«W *5" ا�ن&*ن و�يف نM;ف]»

154اAYاخIة ا�ت*5ية .ألب ج"+*( o ا.;)*ضة ا.;وVية ?*م ٢٠٠١

 «إب;اWيd: 5يSد األن*»

156اAYاخIة ا�ت*5ية .ألب ج"+*( o ا.;)*ضة ا.;وVية ?*م ٢٠٠٢

«رغd ا.M{ش o اA&Â، أ?{ش ا�ي<*ن ب*بن هللا»

158اAYاخIة ا�ت*5ية .ألب ج"+*( o ا.;)*ضة ا.;وVية ?*م ٢٠٠٤

«ty5 ا�ن&*ن»

161اyY*در

163ا.فT;س


