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 "Mأ<ب"ني ،"Mت"3.ني"P ،QيRة ب.بMين<Fب Tي>H*U*3ب"ن اW23ت6ف دي2 اFرة ا3غ\ف: «أيق.نة ا+*ي(»، ب.^



«ي*ـ2 ا%f األeـظc  تـ.جـيb Qـي"تـQ ا3ـقRبيMة إ` ا+ـش"رT8 _ ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية ألخـ.-ـة 
ا3شـ2ا8ـة وا3ت6ـ2ر اl3 <ـتg.ن 'ـ.ل Eـ.ضـ.ع «ا+*ـي(، 'ـي"ة ا%ـي"ة». و-ـأEـh أن تـg.ن 
Wـذه األيـ"م ا3ـ2و'ـ"نـيMة فـ2^ـة <ـخية 3تجـ>يـ> ا3ـتp*F بـ"+ـ=cR اإلo3ـي، Eـن خـ\ل 'ـض.ر  
 v-.ـبة  خـ"دم هللا األب 3ـW.ـE ع"Mوبـ"تـب ،yFة وا+ـجت*Uنgا3ـ _ cدائـ h{2  بـشFـثEخـ~ب و
 "Mـ"نـنEز  �Fت l3ـب"�ة اE\ة ا3ـف2ديـة وا3ـe�3ة اoـ.اجـE _  ،األب األقـ>س "Mـثن� "F8ـ .�جـ.<ـ"
وا�Fُ3*ـببMة _ ضـي"ع 'ـي"ة ا3ـ=>يـ> Eـن ا3ـن"س، eـ�R ا3ـ.ضـy _ ا�eـتبM"ر  أن إجـ"بـة ا+*ـي6ية 
 ،�"Fإ` ا3ـ Tبـ.جـ.د ا3ـفق2 ا3ِقي� ا3ـي.م  و�  _ بـ}"ء ا%ن cR*ن _ ا�قـ2ار  ا+*ـ�Fُgتـ �
ـييo"  ا3ـثقة _ ا3ـ=ن"يـة اإلo3ـية، واl3 تـ=2ف 8ـيف bـب ا3ـزEـن 

ُ
b l3ن _ ا+ـ6بة اFgن تـgو3ـ

 �Rـe �ا3ـذي تـ=Uش فـيQ، وتـق.م بتجـ>يـ> Pـh شـ� _ تـ.اضـy. و-ـؤ8ـ> قـ>ا<ـتQ بoـذه األEـ"
 R3خ� ا3ـذي  ي�شـ>ه 

ً
تـذ8ـ82ـc _ ^ـ\تـQ وـ-2<ـe hـن �ـيب خـ"�ـ2  بـ82ـتQ ا3ـ2<ـ.3ـية، ضـF"نـ"

hP ان*"ن». 

                        نيM"فة ا3}"ردينM"ل بUيHو  ب"روT3 وز-2 خ"رجية دو3ة ق>ا<ة ا3ب"ب"  
  ٢٠٢٢  h-2١١  إب                                                                                                                                                                     

 ٣



 ٢٠٢٢ h-2ة ا+.افق ٢٩ إب=Fء ا�"*E

eن> ا3>خ.ل و ا�2وج:  
<�  ر'F"نUن.ف، اR3يت.رجية اإلo3ية R3ق>ي� ي.'ن" ا3ذ�W، ا�زء ٣١ 

ف"�3ي ب.3ي"ن*gي - ا�نش"د ا3*يFف.� R3>و3ة ا23و<ية 
«ا23وح اAR3يف» رقc ٢١، (ت*جي\ت P\ف�U) ا3="+ية 

bية ا+ق>Eة 
3>افي>ي ب2و<ب�ي  

2افـقن" �ـ.ال E*ـ�تـنW "Mـذه األيـ"م، �ـ"3بE TـنQ بـ}E hـ"  3ـنتض2ع إ` ا3ـ2وح ا3ـق>س 8ـي ـي
وتـUنE "Mـن قـ.ة وتـ.اضـy نـ=Fة ا�<ـت=>اد 3ـRقي"م بـ=QRF، '¥ يـgFننM" أن نـتMذوق أ8£ 'ـ\وة 

ُ
أ

ا+*ي( ا%"ض2 بUننM"  ون=.د إ` بي.تنM" بFي\د ج>ي> و 8خRيقة ج>ي>ة: 

ت="ل أيo" ا23وح ا3ق>س 

_ ا3ب>اية، أق2أ Reيcg ب2قية ق>ا<ة ا3ب"ب": 
«ي*ـ2 ا%f األeـظc  تـ.جـيb Qـي"تـQ ا3ـقRبيMة إ` ا+ـش"رT8 _ ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية ألخـ.-ـة 
ا3شـ2ا8ـة وا3ت6ـ2ر اl3 <ـتg.ن 'ـ.ل Eـ.ضـ.ع «ا+*ـي(، 'ـي"ة ا%ـي"ة». و-ـأEـh أن تـg.ن 
Wـذه األيـ"م ا3ـ2و'ـ"نـيMة فـ2^ـة <ـخية 3تجـ>يـ> ا3ـتp*F بـ"+ـ=cR اإلo3ـي، Eـن خـ\ل 'ـض.ر  
 v-.ـبة  خـ"دم هللا األب 3ـW.ـE ع"Mبـ"تـب ،yFة وا+ـجت*Uنgا3ـ _ cدائـ h{2  بـشFـثEخـ~ب و
 "Mـ"نـنEز  �Fت l3ـب"�ة اE\ة ا3ـف2ديـة وا3ـe�3ة اoـ.اجـE _  ،األب األقـ>س "Mـثن� "F8ـ .�جـ.<ـ"
وا�Fُ3*ـببMة _ ضـي"ع 'ـي"ة ا3ـ=>يـ> Eـن ا3ـن"س، eـ�R ا3ـ.ضـy _ ا�eـتبM"ر  أن إجـ"بـة ا+*ـي6ية 
 ،�"Fإ` ا3ـ Tبـ.جـ.د ا3ـفق2 ا3ِقي� ا3ـي.م  و�  _ بـ}"ء ا%ن cR*ن _ ا�قـ2ار  ا+*ـ�Fُgتـ �
ـييo"  ا3ـثقة _ ا3ـ=ن"يـة اإلo3ـية، واl3 تـ=2ف 8ـيف bـب ا3ـزEـن 

ُ
b l3ن _ ا+ـ6بة اFgن تـgو3ـ

 �Rـe �ا3ـذي تـ=Uش فـيQ، وتـق.م بتجـ>يـ> Pـh شـ� _ تـ.اضـy. و-ـؤ8ـ> قـ>ا<ـتQ بoـذه األEـ"
 R3خ� ا3ـذي  ي�شـ>ه 

ً
تـذ8ـ82ـc _ ^ـ\تـQ وـ-2<ـe hـن �ـيب خـ"�ـ2  بـ82ـتQ ا3ـ2<ـ.3ـية، ضـF"نـ"

 .«Qوز-2 خ"رجية دو3ة ق>ا<ت T3و ب"روHل بي"Mان*"ن».  ا3}"ردين hP

 ٤



<ـيتM"بـy ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية Eـ=ن" _ إيـA"3ـي" Wـذه األيـ"م أ^ـ>قـ"ء  Eـن ٤٢ دو3ـة بـ"3ـت.ا^ـh ا+ـ2§ 
 l3ش ٤٨ دو3ـة أخـ2ى  نـف� ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية اU=ة <ـتRا+ـقب yنت، و_ األ<ـ"بـيHا�ن fe
 .Qا3ذي نق.م ب hF=R3 ةRE"ي ا3~.رة ا3شW ذهW .نف� ا3.قت إ` ٧  3غ"ت _  "oتFت2ج cت

3ـF"ذا ¯ـن Wـن" ا3ـRيRة؟ 3ـF"ذ نـبق� EجتT=F �ـ.ال Wـذه األيـ"م ا3ـث\ثـة، بـ"%ـض.ر ا�*ـ>ي 
وبـ"%ـض.ر eـن بـ=> fe ا�نHنت، و3ـgننE "Mجتe T=Fـ�R أيـة 'ـ"ل؟ Eـ" ا3ـذي أقـن=ن" Eـ2ة 
  fش ا3ـ=ز3ـة و°تU=ن" نـR=ـن ا3ـ.بـ"ء ا3ـذي جـE TE"ـe <=ـن جـ>يـ>، بـE "=ًـE تقيRأخـ2ى بـأن نـ
 �Rـe أثـ2ت l3ـزات اo3بـ=> ا+ـ6ن وا 

ً
; و3ـF"ذا نـظh <ـ.-ـ"

ً
أ3ـc فـق>ان ا3ـ=>يـ> Eـن أ'ـب"ئـنM"  أيـض"

 QبRـ>د بشـب( ا+ـ.ت وا3شـ2 ا3ـذي ±ـo+ا hـ"ه ا+*ـتقب± Tـ>م ا3يقe ةoـ.اجـE _و "Mـ82ـتن'
ا%2ب o=E"؟ 

وقـ> أجـ"ب األب جـ.<ـ"� eـ�R نـف� ا3ـ*ؤال _ تـق>يـQF 3ـ2R-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية 3ـألخـ.-ـة eـ"م 
١٩٩٢ �Re ا3ن6. ا3ت"³: 

" o3ـذه ا3ـُ~6بة ا%ـ"ضـ2ة Wـ. µء EشـHك بـUننM" � شـp فـيQ. فـ}h وا'ـ> 
ً
«... إن Eـ" يـco 'ـق

 "Mن*ـبًي hيRـ>د قـe ـن"كWو ،Q=و�ـب ، QـزاجـEو ،QبRوقـ ،Qoا�ـ"^ـة، ووجـ QMشـخ~يت Q3ـ "Mفـين
Eـن ا3ـن"س يـ=2فـ.ن بـ=ضco ا3ـب=ض بoـذه ا3ـتف"^ـيh؛ و3ـgن Wـن"ك أيـًض" األشـخ"ص ا3ـذيـن 
3ـc أرWـE cـن قـبh، وا3ـذيـن يـضR.ن _ ا3ـظ\م ا3ـذي زاد بoـذه األضـ.اء ا3ـق.-ـة اb l3ـ2ق 
 أو3ـئp ا3ـذيـن 3ـc أرWـc يشـ8Hـ.ن Eـ=ي _ ا%ـي"ة 8ـFoFة ºـب إ¹ـ"زWـ" أو ا3ـقي"م 

ً
eي¼، وأيـض"

بـo" ؛ EـFoة 3ـc تـgن Eـق~.دة أو EـRA.بـة  E¼ أو Eـنco، بـE hـFoة Eشـ8Hـة  وEـF"ثـRة بـ"�3*ـبة 
 yـ. شـ"ئـW "ـE إن .Qف بـR{ـE ةFoـE :cgنUـن بـE 

ً
³ وبـ"�3*ـبة آلخـ2 وأبـ=> إنـ*"ن جـغ2افـي"

وEشـHك Wـ. أنـنM" نـ2-ـ> أن نـ=2ف eـن Wـذه ا+ـFoة ون�شـ> Eـن Pـh قـR.بـنM" أن نـ=2ف «ا3*ـبب 
 "MنUتـف"نـ hـPقـ>رة ت=ب�ن"  و hـPو "Mـي.-ـ�ن' hـP ـيoـ"»؛ ونـ2-ـ> أيـًض" أن نـ=2ف إ` أيـن ت�تWوراء
 l3قـض"ت ا"Mوا3ـتن "oRFـb ـبº l3ا+ـشقة ا yـE ،شU=ـن ا3ـE ـ>فo3ـ. اW "ـEو "Mـي"تـن' hـPو
ºـب أن نـ2F بـo" وeـ"ر ا3ـذات ا3ـذي ºـب bـQRF ("^ـRي Eـن أجـRن" ¯ـن ا�ـA"ة"). Wـذه 
األشـي"ء Eشـ8Hـة بT ا�ـFيy، فoـي أWـc األشـي"ء بـ"�3*ـبة 3ـ}h وا'ـ> Eـن". فـن6ن ¹ـتE yFـً=" 
فـق¿ إلeـ"دة فـW ¾6ـذه ا3ـ}FR"ت، واl3 ، 3ـg.نـo" ا3ـ}FR"ت األ<ـ"<ـية _ 'ـي"ة Pـh وا'ـ> 
Eـن"، تـظh دائـW "Fًـي نـف� ا3ـ}FR"ت و� تـ�*"وى أبـً>ا eـن>Eـ" نـ2gرWـ" ألنـف*ن". وWـذه Wـي 
بـ"3ت6ـ>يـ> E=جـزة و<ـ2 ا%ـي"ة اW l3ـي 'ـي"ة، واl3 يـتc ا3ت=ب� eـنe "oـE �R*ـت.ى Wـذه 
 Qأن يـ>وم إ` األبـ>: ا3ـ.جـ Qـق>ر 3ـEو ،"Fًيـ>وم دائـ Q8ب� 3ـ.جـ h{ة بـشFت ا%ـ"<ـ"FR{ا3ـ

  .  «"M1األب>ي 3ذواتن

Wـذا ا+ـ*"ء، Pـh وا'ـ> Eـن" Eـ>eـ. ألن يـ*أل نـف*Q شـخ~ًي"  ا3ـ*ؤال ا3ـ=ظيc ا3ـذي تـ=FRن" 
أن نـ*أ3ـQ ألنـف*ن" _ PـE hـ2ة نـRتقي فـيo": 3ـgن أنـ"، أنـ" ديـفي> وأنـت، EـP "Foـ"ن ا<ـpF، 3ـF"ذا 

أنت وأن" Wن" اR3يRة؟ 

 ٥

1 األب لويجي جوساني، «حدث في حياة االنسان»، بور، ميالنو، الصفحات ٨٦-٨٧.



أنـ" Wـن" ألن¼ eشـت 3ـق"ًء  Eـنذ  <ـن.ات  eـ>يـ>ة. 3ـc  يـgن  _  ا3ـب>ايـة  أE  £8ـن  خfة  إ¹ـذاب 
وانـبo"ر بـ"نـ*"نـيMة EـRيئMة بـ"3ـ.eـ.د: ا3ـ.eـ> بÁ=F ا%ـي"ة وا3ـ.eـ> بـFoFة وا3ـ.eـ> بـFثh قـ"در 
eـ�R جـ=h ا%ـي"ة أ8ـhF وأeـظE cـئة ضـ=ف، وا3ـ.eـ> بـFث"3ـية قـ"درة eـ�R شـ2ح األفـ2اح 

  .yيFو'ي"ة ا� Â"ي' �Fت l3وا3*="دة وا3ت="<ة ا ،cRواأل'زان، وا3=>ل وا3ظ
3ـق> أدخـW ¼Rـذا ا3ـRق"ء إ` تـيM"ر Eـن ا%ـي"ة اÄـذ شـ}h ا3ـُ~6بة اÃ3شـ2-ـة اl3 ا<ـتA=ت أن 
أختe fـظFتo" وقـ.تـo": قـ.ة 3ت6*ـT وتـنFية بـذرة ا��  اl3 بـ>اخـRي، وقـ.ة تFن=¼ Eـن 
ا3ــش=.ر بــ"�ــزي وا3ــ="ر أEــ"م شــ2ي وبــؤÆ. 3ــذا إذا Pــ"ن eــRّي ا<ــتخ>ام PــFRة وا'ــ>ة 
3ـتRخي¾ Á=E ا3ـق~ة اl3 أتـت È إ` Wـن" ا3ـRيRة، فـإن ا3ـ}FRة اl3 تـ�بM"در إ` ذW ¼Wـي  
PــFRة «ا3ــ2'ــFة». ا3ــ2'ــFة، ألن¼ أدرك أن¼ إذا تــgFنت Eــن ا3ــبق"ء وفــية وأEــينMة o3ــذه 
 ،Â"ء ب*ـبب إخـ\ص ا3ـ2ب %ـيµ hـP hًن" قـبgFـE pـ"ن ذ3ـP <ـذا ، فـقW "ـنE.ا3ـق~ة '¥ يـ
اإلخـ\ص ا3ـذي اÄـذ Eـ\Eـ( وجـ.ه ا3ـgثي2-ـن Eـن ا3ـ2فـ"ق ا3ـذيـن وضـ=É coـ"ن� _ E*ـ�ة 
'ـي"W Âـذه. ا3ـ2'ـFة - eـFRن" األب جـ.<ـ"� - Wـي PـFRة بـ"3ـغة ا3ـ*.ء ºـب إزا3ـتE "oـن 
ا3ـق"Eـ.س. 3ـgن Eـن واقـy خÂf، ا3ـ2'ـFة ت=¼ Wـذا: ¯ـن 3ـ*ن" نـ�يجة %ـ*"بـ"تـنM" ا�ـ"^ـة. 
 l36ـظة اR3ـذه اW _ ،"ـE "ـEً.ـن" يـW Êـن.ات أن¼ <ـأجـ> نف> yبـض hقـب cـW<أ'ـ �fوإذا أخ
أbـ>ث فـيo" إ3ـيcg، 8ـنت <ـأنفجـE 2ـن ا3ـضp6 بـ"3ـتأ8ـي>. 3ـgننM" 3ـ*ن" نـ�يجة %ـ*"بـ"تـنM": إذ 

 .  «Âَر<
ُ
=ِف َيظF8َ 2ُoَ"ُل ق 2يق.ل ا23ب R3ق>ي� ب.�3: «تgفيpَ ِن=lFَ. _ ا3ضُّ

ا<ـ6F.ا ³ بـف2gة أخـ2ى: 'ـ.ل وجـ.دنـ" Wـن" ا3ـRيRة، وإ` Eـ"ذا نـق.ل نـ=c بـ"3ـضب¿؟ وا` Eـ"ذا 
 �أقـ.ل نـ=c؟ وإ` أي «واجـب وEـFoة» - 3ـR=.دة إ` ا3ـ}FRة اl3 ا<ـتخ>Eـo" األب جـ.<ـ"
_ ا3ــن¾ ا3ــذي ا<ــ�شo>نــ" بــQ 3ــRت. -؟ يــبM>و ³ أنــE Qــن ا+ــco أن أخf ا�ــFيy بــ.ضــ.ح 
 l3ـ2 ا+ـ*ؤو3ـية اW.ـ. جـW "ـE ،ـذه ا3ـب"درة األ<ـ"<ـية  _ 'ـي"ة األخـ.-ـةW أ<Mوشـ"فـية، و¯ـن نـب
PـRفن" بـo" ا3ـ2وح ا3ـق>س، Eـن خـ\ل <ـARة ا3ـgنU*ة، _ Wـذه ا6R3ـظة Eـن تـ"ر-ـخن". أيـًض" 
 �Rـe أ<Mن ا3ـ~.اب أن نـبF3ـذا فـ ،"Mاألخ�ة، أيـًض" 8ـت"بـًي yاأل<ـ"بـي _ �ألن ا3ـgثي2-ـن قـ> <ـأ3ـ.

ا3ف.ر بe"*F>ة ب=ضن" ا3ب=ض _ ا3نظ2 إ` Wذه ا�A.ة. 
 _ ،Qـة ا3ـبن.-ـة _ اآلن ذاتـe"Aـ. أن نـش"رك، بـشغف وبـ2وح ا3ـW "ـنE ب.RAبـ"خـت~"ر ، ا+ـ
±ـ>يـ> ا3ـgنU*ة _ eـ~2نـ". فـفي نـo"يـة ا3ـ�*=ي�يM"ت Eـن ا3ـق2ن ا3ـF"�، اHeفت ا3ـgنU*ة 
ر<ـFًي"، _ شـخ¾ ا3ـب"بـ" آنـذاك ا3ـق>يـ� يـ.'ـن" بـ.3ـ� ا3ـث"�، بـ"+ـ.رد األ<ـ"Æ ا3ـذي Pـ"نـت 
 _ "Fـي> � ،cا3ـ="3ـ _ "oة ور<ـ"3ـت*Uنgة 3تجـ>يـ> ا3ـMنـي"FR=ـ"ت ا3ـP2ا%ـ QRثFـ" زا3ـت تـEو
 pذ8ـ2 ذ3ـMـن" يـتE ث�g3ـ"يـ. ١٩٩٨ - اE ايـ>. _ ٣٠ÏE h{ن بـشFِR=ا+ـت È2ا3ـغ cـي"ق ا3ـ="3ـ>
جــيً>ا - Pــ"ن Wــن"ك تــق2-ــًبM" جــFيE yــؤ<Ê ا%ــP2ــ"ت ا�g3*ــية األ8£ شoــ2ة _ <ــ"'ــة 
ا3ـق>يـ� بـ2Aس. اg3ث� Eـنco - وEـن بـUنe coـزـ-زنـ" األب جـ.<ـ"� - ا3ـذيـن 3ـU*.ا eـ�R قـي> 

ا%ي"ة ا3ي.م.  

 ٦

2 ٢ كور ١٢: ٩.



و_ Eـ.ا8ـبة ا+ـ2'ـRة ا�نـتق"3ـية ا3ـ>قـيقة 6R3ـP2ـ"ت Eـن Eـ2'ـRة ا3ـتأ<ـ�U إ` ا+ـ2'ـRة ا3ـت"3ـية - 
وWـي Eـ2'ـRة انـتق"3ـية 3ـc يـgن eـ�R 'ـ82ـتنM" فـق¿ ا3ـقي"م بـo"، بـh جـFيy ا%ـP2ـ"ت - تـgFنت 

   <.اء  ب"3قيFة  اfg3ى 
ً
قي"دة اg3نU*ة Eن ا�8*"ب وeي أ8£ نض.ج"

 Qـت"جـb ء، أو بـ"�3شـذيـب ا3ـذي"=Fة جـ*UنgRة 3ـMنـي"FR=ـ"ت ا3ـP2ا%ـ "oـE<تـق l3ـب اWا.FR3ـ
 hF=ـذا ا3ـo3 ،<ة بـ"3ـتأ8ـيMئـي"oـت نـ*U3 ـيWًرا أ8£. ا3ـن�يجة األو`، و"Fثـ Âـ"ت 3ـتؤP2ـذه ا%ـW
 �ا3ـتأEـRي - Wـ. eـhF 3ـc يـبM>أ fÑ-ة ا3ـب"بـ" فـ2ن*ـ�U، بـh أثـنM"ء 'fّ-ة ا3ـب"بـ" يـ.'ـن" بـ.3ـ� ا3ـث"
 2Fن"<ـبة ا+ـؤتـFبـ (ل جـ.ز-ـف رات*ـينج2 آنـذاك"Mرديـن"{Rم 3ـ"oقـ2اءة ا3ـتق2-ـ2 ا3ـ "Mفينgيـ)
ا3ــ="6R3 �3ــP2ــ"ت ا3ــ=FR"نــيMة _ Eــ"يــ. ١٩٩٨) - Pــ"نــت ر<ــ"3ــة Eجــe yFــقي>ة اإليــF"ن، 

Iuvenescit Ecclesia، (اg3نU*ة تتج>د) وثيقة ºب ق2اءتo" وا3تأhE فيo" أيًض".  
 «TنEؤFRي"ت ا3ـ>و3ـية 3ـ=Fيً=" - ا+ـ2<ـ.م ا3ـ="م «ا�ـFجـ cR=نـ "Fـذه ا3ـ2<ـ"3ـة - 8ـW ـقبeأ
وخـA"ب ا3ـب"بـ" فـ2ان*ـ�U ا3ـذي أ3ـق"ه _ ١٦  <ـبتE  fFـن ا3ـ="م ا3ـF"�. إذن ، Wـh تـRAب 
ا3ـgنU*ة Eـن" أن نـ~ب( شـيًئE "MـختRًف" eـF" 8ـن" eـRيQ دائـFً"؟ ألن Wـذا <ـؤال �ـ2'ـQ ا3ـ=>يـ> 
 �Uت=يي¼ 8ـ2ئـ �Rـe ا3ـت~>يـق cـ" تـE<ـنe .QيRـe ـن" أر-ـ> ا�جـ"بـةWو .Q2'ـ.نـAيـ "Fـن" أو ربـE
3ـألخـ.-ـة 3ـR*ن.ات ا3ـقRيRة ا+ـقبRة، قـ"ل ³ ا3ـ}"رديـنM"ل 8يفT فـ"ر-ـh: «أنـتc تـ2-ـ>ون أن 
تـg.نـ.ا eـ"Eـh ا3تجـ>يـ> Wـذا، إذن <ـ"WـF.ا _ أن تـg.نـ.ا eـ"Eـh ا3تجـ>يـ> Wـذا Eـن داخـh ا�fة 
 cإن أ^ـب6ت cgجـً>ا، ألنـ coـE ـذاo؟ فcأنـت cgـ.-ـتW أ^ـ"3ـة cg=ـE Tجـ"3ب ،"oRFـية بـأ8ـ*�g3ا
شـيًئM" آخـ2 غ� Eـ" أنـتe cـRيQ، فـRن يoـتc أ'ـ>، � بـcg و� بغ�c8، وبـ"3ـت"³ 3ـن يـتc بـنM"ء أي 

8نU*ة». 
3ـذ3ـp 3ـc ُيـRAب Eـن" أE £8ـن أن نـg.ن أنـف*ن" '¥ ا3ـنo"يـة، 'ـ"TRE أ^ـ"3ـتنM" إ` 'ـي"ة 
ا3ـgنU*ة بـأ8ـoRF"، أ8£ وأ8£ ، بoـذا ا3ـ.eـي. وWـذا Eـ" تـ>eـ.نـ" ا3ـgنU*ة 3ـقب.3ـQ ا3ـي.م. وWـذا Eـ" 
 cg3ـ 
ً
8ـتبQM 3ـن" األب جـ.<ـ"� بـ=> ا3ـRق"ء 8ب� 3ـق>ا<ـة ا3ـب"بـ" Eـy ا%ـP2ـ"ت ا�g3*ـية: «شـ2gا

 Wـن"ك أيـًض". فـق¿ 
ً
أيـo" األ^ـ>قـ"ء! إن Eـ" 'ـ>ث يـ.م ا3*ـبت ٣٠ Eـ"يـ. 'ـ>ث ألنـcg 8ـنتE cـ="

ا3ـ}W hـ. ا3ـذي يـ~نy. فـفي ا3ـ.اقـy، يـ.جـ> هللا 'ـيث تـ.جـ> ا3ـ.'ـ>ة. فـي.م ا3*ـبت، يـ.م 
 hيـ.م _ تـ"ر-ـخن"، بـفض cـظeـ"ن بـ"�3*ـبة ³ أP ،�ا3ـRق"ء Eـy قـ>ا<ـة ا3ـب"بـ" يـ.'ـن" بـ.3ـ� ا3ـث"
اHeاف ا3ـب"بـ" Ñـ82ـتنM". 3ـق> Pـ"نـت "ا3ـ~2خـة" اl3 أeـW"Aـ" 3ـن" هللا 8ـشo"دة eـ�R ا3ـ.'ـ>ة،  
eـ�R و'ـ>ة ا3ـgنU*ة جـF="ء. وeـ�R األقـW hـذا Eـ" شـ=2ُت بـQ: ¯ـن و'ـ>ة وا'ـ>ة. قـRت Wـذا 
أيـًض" 3ـgي"را و8ـيg. ا3ـRذيـن Pـ"نـ" Éـ.اري _ <ـ"'ـة ا3ـق>يـ� بـ2Aس: _ Eـن"<ـب"ت o8ـذه، 
8ـيف � يـgFنp أن تoـتف بـ.'ـ>تـنM"؟ ثـc أدر8ـت 3ـ2FRة األو` 'ـقيقة أنـنE "Mـن أجـh ا3ـgنU*ة، 
 l3هللا وا+*ـي( ا yـأخـ.ذ بـأيـ>ي وأ^ـ"بـE ¼ة. فـق> شـ=2ت بـأن*Uنgيب¼ ا3ـ hـE"ـe فـن6ن
 l3وأ8£  _ يـ.م ا3*ـبت - ا+ـ*ؤو3ـية ا - "

ً
ُتـشِ}h ا3ـت"ر-ـخ. Wـذه أزEـنة بـ>أت أفـco فـيo" 'ـق

دeـ"� هللا إ3ـيo". 3ـc أفـco، 3ـgن يـ.م ا3*ـبت Pـ"ن واضـ6ً". وWـذه ا+ـ*ؤو3ـية Wـي 8ـذ3ـp 'ـيث 
يتc تبRيغo" 3آلخ2-ن �Re وجQ ا3ت6>ي> F8*ؤو3ية.  

 ٧



 ."oRـP 6ـ82ـةR3 ³"ء وبـ"3ـت"=Fة جـ*UنgRن 3ـ.gـ" تـE<ـنe ـذه ا+ـ*ؤو3ـية 'ـقيقيةW )وتـ~ب
" َ�ـي"  eـن>Eـ" تـg.ن �ـ"eـة %ـقيقة أن - 8ـF" يـق.ل ا3ـق>يـ� بـ.3ـ� - «فـEِ "Fـْن أ'ـٍ> Eِـنَّ
بِّ َنـF.ُت.  َّ2RRفـ "MـتنEُ ـي"، وإذا

َ
بِّ ¯ َّ2RRفـ "Mفـإذا َ'ـيـين .Qِ*ُِت 3ِـَنف.Fـْن أ'ـٍ> َيـEِ "ـEو ،Qِ*ِ3ِـَنف

ـُن»  (روم ١٤: ٧-٨).  إن  هللا  Wـ. ا3ـذي يـ=P  _  hFـE hـ" 
َ
بِّ ¯ َّ2RRفـ ،"MـتنEُ أْم "MنUوَ<ـ.اء َ'ـي

  ."h{3ا _ h{3ا .W فـ"هللا :QR=نف
ـ2 '¥ أ^ــغµ 2ء جــي> _  إن Eــ*ؤو3ــي�نW "Mــي Eــن أجــh ا3ــ.'ــ>ة، إ` أن تــ~h إ` تــق>ـي

3اآلخ2» . 

أنـ" Wـن" Eـ=cg ا3ـي.م Eـن أجـW hـذا. 3ـق> قـِبh األب Eـ"ورو جـ.ز-� 3ـيب.ري، ا3ـ2ئـ�U ا3ـ="م 
 .p3ذ �Re 2هgن" ا3ي.م 3نف� ا3*بب ونش=E ن.gأن ي Tي>H*U*3ب"ن اW2R3

«ا+*ـي(، 'ـي"ة ا%ـي"ة» Wـ. eـن.ان Wـذه ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية. 3ـ=Rي أقـ.ل بـأنـe Qـن.ان ا3ـ=ن"يـة 
اإلo3ـية: Eـن أيـن، _ ا3ـ.اقـy، يـgFن أن يـ.3ـ> 'ـF"<ـن" 3ـRت"ر-ـخ ا3ـذي أ<ـت6.ذ eـRينM"، وEـن أيـن 

 إ`  
ً
يgFن أن ت�بFRP yة ن=c  اl3 ¯ن e<E.ون أن نق.o3"، إن c3 تgن Eن ا3نظE 2ج>دا

وجـQ ا+*ـي(، وإن 3ـc تـgن Eـن ±ـ>يـ> ا3ـذات بـتpR ا3ـ>Wـشة اl3 بـ>أ EـنP "oـµ hء، وا3ـذي 
بـ>أ Eـنo" تـ"ر-ـخن" PـQR، أي دWـشة إنـ*"ن، دWـشة األب 3ـ.-v جـ.<ـ"�، أEـ"م ا�*ـ>، وأEـ"م 

وجQ إن*"ن آخ2، ي*.ع ا3ن"^2ي ا�ن*"ن؟ 
أود أن أضـيف اإلجـ"بـة األخ�ة وربـF" األWـe cـ�R ا3ـ*ؤال ا+ـ2Aوح _ ا3ـب>ايـة: 3ـF"ذا أنـ" Wـن"، 
3ـF"ذا ¯ـن Wـن"؟ أنـ" Wـن" Eـن أجـpR أيـo" ا+*ـي(، 'ـي"ة ا%ـي"ة. ¯ـن Wـن" Eـن أجـpR، ¯ـن Wـن" 

3نت=2ف Reيp أ8£  و3نت=2ف ReيE pن ج>ي>. 
3ذp3 دe.ن" ن*ت=> 3\<تF"ع إ` Eن <بقن" _ Wذا ا2A3-ق. 

 ٨


3 األب جوساني، «رسالة إلى األخوية، ميالنو ٣ يونيو ١٩٩٨»، في نفس الرسالة، عمل الحركة. أخوية الشراكة
  والتحرر، سان باولو، تشيسيللو بالسامو - ميالنو ٢٠١١، الصفحات ٢٧١-٢٧٢.



Eق>Eة األب 

E"ورو ج.ز-� 3يب.ري 

«¯ت"ج إ` µء وا'> فق¿» 

اF~3ت ا3ذي ُي~غي 

  «."Mتن�*+ ÊUرئ yب"A8 Qاف بHeب ا�º "E .W ءµ hP _ QM6بتEع ا+*ي( و"M4«إن إتب

 ̀ إن Wـذا ا3ـت~2-ـ( ا3ـذي أد` بـQ األب جـ.<ـ"� _ ا3ـ2<ـ"3ـة اl3 8ـتبo" قـبe hشـ2-ـن eـ"Eًـ" إ
األخـ.-ـة، 8ـ2د فـ=e hـ"�ـفي eـ�R ر<ـ"3ـة ا3ـق>يـ� يـ.'ـن" بـ.3ـ� ا3ـث"� بـFن"<ـبة ا3ـذ8ـ2ى 
ا3=شـ2-ـن 3ـألخـ.-ـة نـف*P  ،"oـ"ن 3ـQ ^ـ>ى فـ.ري _ داخـRي بـ"eـتبM"ره أب*ـ¿  وأشـhF خـ\^ـة 
! إن 
ً
3ـe.Rـي بـأن eـE \ًFـثh ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية يـ>eـ.نـ" إ` ا�<ـتيق"ظ Eـً=" Eـن جـ>يـ>. Eـ="

 �g=ا3ـ �Rـe 2ـEـب"ن. إن األW2ـ" أ'ـ> ا3ـWـت 'ـ>يـث فـ2دي، '¥ 3ـ. قـ"د*U3 ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية
Eـن ذ3ـp: إذ ºـب أن يـg.ن ا3ـ2اWـب تـذ8ً�ا Eـت.اضـً=" بـ"3ـ2غـبة _ ا3ـ~Fت، ووضـy ا3ـ~Fت، 
وتـذ8ً�ا Eـت.اضـً=" بـ"3ـ.eـي بـأن ا3ـ~Fت ي=¼ ا�<ـتF"ع، و-=¼ انـفت"ح، 8ـF" يـق.ل ا3ـق>يـ� 
ذن ا3ــقRب».إذ يــبM>أ ا3ــق>يــ� 

ُ
بــنM>يــgت.س _ Eــق>Eــة قــ"نــ.ن ا3ــW2ــبنMة ا3ــبنM>يــgتيMة، «أ

 pبRأذن قـ hـEِوأ ،cR=ـ"3ـت"³: «إ^ـغي، يـ" ب¼، إ` و^ـ"يـ" ا+ـP ةMـبنW2ت.س قـ"نـ.ن ا3ـgيـ<Mبـن
 [أي إختf] ا3ـن~"Û اl3 تـأتـيE pـن آب PُـRي ا3ـ2'ـFة؛ 3ـgي 

ً
، وEـ"رس eـRFي"

ً
واقـبQR �ـ.اeـية

5ت=.د بe"Aة ش"قة إ` ا3ذي ابت=>ت eنFÉ Q.د ا3=~ي"ن».  

أوً�،  ا3ـe"Aـة U3*ـت µء ºـب ا3ـقي"م بـQ. ا3ـe"Aـة Wـي قـبP hـµ hء ا<ـتF"ع وا^ـغ"ء، 
يـ~ب( eـFً\ بـ"3ـ>رجـة اe l3ـشن" فـيo" ا�<ـتF"ع Pـإنـفت"ح يـقظ وEخـR¾ 3ـRقRب، «ذو 
Eـيh» 8ـF" يـق.ل Wـن" ا3ـق>يـ� بـنM>يـgت.س، Eـثh ا+ـ�*.ل ا3ـذي يـRAب Eـ" Wـ. ضـ2وري 
3ـU=Rش. فـ"3ـ~Fت ا3ـذي ُيـ~غي وا3ـذي ـي2غـب _ ا%ـي"ة Eـن آخـ2  (هللا)، إذا دخـh ا%ـي"ة 
 ،"oـب ا3ـقي"م بـº l3ـن، و_ األشـي"ء اEـج"ً� _ ا%ـي"ة، و_ ا3ـزE Q*ق، وإذا أفـ*( 3ـنفF=بـ
و_ WـF.م ا%ـي"ة و_ أفـ2ا'ـo" وأ'ـزانـo"، أي _ ا%ـي"ة بـE2ـتo"، وا3ـ~Fت ا3ـذي HÝق ا%ـي"ة 
و3ـ. قـRيً\، يـ~ب( ا3ـ2A-ـق ا3ـ2ئÊU ا3ـذي Eـن خـ\3ـQ تـتغRغh ا%ـي"ة PـoR" _ ا3ـ~Fت، أي 
Hق بـ"�<ـتF"ع وا�^ـغ"ء، ونـFيh ونن6¼ 3ـRAب ا%ـي"ة وقـب.3ـo". 8ـfّe "Fت <ـA.ر  

ُ
Ä "oأنـ

 / :hيRـ"ت ا3ـe"ر / و<ـ"oا3ـن Qgoـي شـ=.ر/  أنـW Âأنـش.د» :pـن ذ3ـe ر-ـب.را ا3ـ2ائـ=ة lنFيRP
6وP"نت تRAب ا%ي"ة».  

 ٩


4 األب جوساني، «رسالة إلى األخوية، ميالنو ٣ يونيو ١٩٩٨»، في نفس الرسالة، عمل الحركة. أخوية الشراكة والتحرر، نفس الكتاب
  السابق الذكر، صفحة ١٠.

5 مقدمة قانون الرهبنة البنديكتية، ١-٢.


6 كليمنتي ريبورا، «القصيدة الثانية والسبعني. أنا املحراث ألحرث األرض»، شذرات غنائية - ١٩١٣، من القصائد، جارزانتي، ميالنو
  ١٩٨٨، صفحة ١٢٣.  



 3ـgن ا3ـ~Fت ا+ـRA.ب Eـن" Wـذه األيـ"م � ºـب أن يـنgoن". بـh بـ"أل'ـ2ى، ºـب أن ـي�2ـن" Eـن 
ا�ضـ2Aاب وا3ـف.Þ وEـن بـRبRة ا3ـب6ث وEـن انـ>فـ"ع ا3ـتظ"Wـ2 وا�دeـ"ء، °ـ>ر فـيQ نـق"ء 
 "Mـ"ئـنeث بـ"د.Rتـت  � hة 8ـ2غـبة �ـفAـي رغـبة ب*ـيW l3يقة وا%ـقيقية  اF=ب ا3ـRرغـبة ا3ـق
   ،pا 8ـذ3ـ.*Uا3ـذيـن 3ـ pـن أو3ـئeو T3ـن ا+ـ*ؤوeة و*Uنgـن ا3ـeـن اآلخـ2-ـن وeـن أنـف*ن" وe
 h{و3ـ yيFجـR3 ج ا%ـقيقي"Mن"، وا�'ـتيRج ا%ـقيقي ا3ـذي _ داخـ"Mا�'ـتي "Mـ"ئـنeث بـ"د.Rو� تـ
ا+ـ.اقـف اl3 تـتgشف فـيo" ا%ـي"ة وا3ـت"ر-ـخ، بـF" _ ذ3ـp تـ"ر-ـخ أخـ.-ـة، أو تـ"ر-ـخ رWـبنMة 

Eثh رWبنl، و8ذhP p3 ا+ؤ<*"ت ا�g3*ية. 
3ـنRAب Wـن" Eـن <ـي>تـنM" ا3ـ=ذراء Eـ2-ـc قـبP hـµ hء Wـذا ا3ـ~Fت ا%ـقيقي وWـذه ا3ـ2غـبة 
ا%ـقيقية، ألن قـRبP "oـ"ن خـ"3ـًي" Eـن Pـh و^ـFة خـAيئMة وEـن Pـh شـo.ة R3خـAيئMة األ^ـRية، 
أي بـ"أل'ـ2ى قـب.ل Á=E ا%ـي"ة واEـت\ئـo"  بـ>ً� Eـن اEـت\8ـQ وا�<ـت6.اذ ا3ـذاe ÂـRيQ. 3ـق> 
  
ً
eـ"ش قـRب Eـ2-ـW cـذه ا3ـ2غـبة دائـP _ "Fًـµ hء. فـفي داخـP "oRـ"ن �ـRب Pـµ hء أEـ2ا
 "oبR2 3ـقFـ. ا3ـنبض ا+*ـتW ـ"نP ب، وا3ـ2غـبة _ ا%ـي"ةRAت، ألن ا3ـ"FRـP بـ>ون ¥' ،"Mق"ئـًيRتـ
ا3ـW"Aـ2. أEـ" بـ"�3*ـبة 3ـن" األEـ2 3ـ�U 8ـذ3ـp. إذ ¯ـت"ج eـ�R األقـh إ` %ـظة Eـن ا3ـ.eـي بـأن 
األEـ2 3ـ�U 8ـذ3ـp. %ـظة إدراك أن ا3ـ~Fت ا3ـذي يـ~غي بـ2غـبة ا3ـقRب 3ـE �Uـ.جـ.ًدا، 
فـE .oشـتت 3ـRغ"يـة و�Eشـبy بـأشـي"ء أخـ2ى وتـ~c آذانـQ ضـ.ضـ"ء أخـ2ى 8ث�ة. 3ـgن 3ـgي 
°ــRق فــينM" ا3ــ~Fت ا3ــذي يــRAب و-*ــتج>ي، فــفي نــo"يــة األEــ2 تــgفينM" %ــظة إدراك 
�3شـتت انـ�بW"Mـن" و<ـ6Aي�نM"، فـRتgن %ـظة أ3ـc أو ارتـبM"ك أو Eـذ3ـة، 8ـF" 'ـ>ث EـE yـ"رثـ" 
eـن>Eـ" شـ=2ت بـت.بـيخ يـ*.ع 3ـo" ألنـP Qـ"ن فـيo" اg3ث� Eـن ا3ـض.ضـ"ء وا3ـقRق و اإلدeـ"ء، 
وEـ=2فـة Eـف�2ـة «بـW "Fـ. ضـ2وري». Wـذا Wـ. 3ُـب ا+ـ.ضـ.ع! إنـنM" نـفتق2 إ` ا3ـ~Fت ونـفتق2 
إ` ا�^ـغ"ء وإ` ا3ـ2غـبة eـن>Eـ" يoـيFن eـRينM" ا�دeـ"ء وا3ـزeـc بـ"+ـ=2فـة ا+*ـبقة بـW "Fـ. 
ضـ2وري، وا�دeـ"ء وا3ـزeـc بـأنـنM" نـ=Uش بـ"3ـف=E hـ" Wـ. ضـ2وري وEـ" Wـ. Pـ"ِف 3ـن"، وEـ" يgفي¼ 

  .�وE" يgفي ا�Fيy، أو ربE "F" يgفي¼ أن" ب>ون ا�Fيy، أو E" يgفي ا�Fيy ب>و

ا�^غ"ء W. ا�'تيM"ج ا3.'ي> 

 _ نـo"يـة األEـ2. إذا 
ً
ا3ـ~Fت � ي=¼ إeـ"دة ا%ـي"ة إ` نـقAة ا3ـب>ايـة. إن Wـذا � �ـ>ث أبـ>ا

 Qبـأ'ـ> إخـ.تـ QR=نـف cن"ه أو 3ـR=ـ" فـE h{3ـ 
ً
�ـRب Eـن" ا+*ـي(، _ نـo"يـة ا3ـزEـ"ن، إeـA"ؤه 'ـ*"بـ"

 _ áـ"ء 3ـن ُي�E ء 8ـ.ب"Aـeو'¥ إ ،hـE"{ـ=>ود بـ"3ـE "ا3ـ~غ"ر ، ف6¥ شـ=2 رؤو<ـن Qوأخـ.اتـ
ا3ـ*F"ء ، وإن تـc اُ%ـe cgـP �RـP hـFRة نـق.3ـo". 'ـ*ًن"، إنـنM" � ن*ـتAيy ا3ـ>خـ.ل _ ا3ـ~Fت 
ب�*ـي"ن ا%ـي"ة. 3ـgن ا%ـي"ة، رغـc اضـ2Aابـ"تـo" وفـ.ضـ.-ـتo"، تـ>خـh _ 'ـ"3ـة ^ـFت eـن>Eـ" 
 pـ2تـ" _ ذ3ـE تR=فـ "Fأن تـق.ل، 8ـ "o*3ـنف )F*ـ" تـE<ـنeو "oـ. ضـ2وري 3ـW "ـE `ُتـ~غي إ
ا3ـي.م ، أن «Wـن"ك شـيًئM" وا'ـً>ا فـق¿ ضـ2ورً-ـ"»، وأن Wـن"ك فـق¿ «ا�ـزء األفـضh» ا3ـذي 
 إ` µٍء 

َ
Eــ.ٍر 8ث�ٍة، Eــyَ أنَّ ا%ــ"َجــة

ُ
Tَ بــأ ِّFــتo

َ
قTَ وت

َ
Rــ2تــ"، أنــِت تقEَ ،"ــ2تــEَ» :

ً
� ُينÏع أبــ>ا

  .«"oنEِ <ٌ'َأ Qُeَو3ن َي� ،hَيَب األفَض~ خت"َرِت ا3نَّ
َ
7وا'ٍ>. فcُ-َ2Fَ ا

 ١٠

7 لو ١٠: ٤١ - ٤٢.



eـRينM" أن نـ=Uش ^ـFت Wـذه األيـ"م، eـ�R األقـh 8ـق~> ونـيMة، و8ـ2غـبة، 8ـF" 3ـ. أن Eـ2تـ"، بـ=> 
نـ>اء يـ*.ع، بـقيت Wـن"ك، دون أن تـق.ل µء، Eـتأثـ2ة وEجـ2و'ـة بoـذه ا3ـ}FRة. وWـgذا 
 "o=ـ"نـت تـضP l3ا �eـ"دت إ` ا+ـ.قـ> وإ` األ�ـ=Fة اP l3ـ"نـت تـق.م بoAـيo"، وإ` األوا
 ̀ eـ�R ا3ـF"ئـ>ة، وإ` خـ>Eـة جـFيy ا3ـضي.ف ا3ـذيـن أتـ.ا Eـy يـ*.ع 3ـغزو o3�E". إنـo" 3ـc تـ=> إ
. إن يـ*.ع يـ=Rن و-ـ=cR و-ـgشف eـن 

ً
eـP "oRFـ"3ـ}Rب ا+ـض2وب. ألن يـ*.ع � يـض2ب أ'ـ>ا

ذاتـQ وeـن>Eـ" يـف=h ذ3ـp يـgشفن" ألنـف*ن". 3ـق> eـ"دت Eـ2تـ" إ` ا+ـAبخ وWـي Eجـ2و'ـة 
 Qُخـ2اج وتـنظيف yAبـق ،"oـفي> 3ـE ـذا ا�ـ2حW أن "oRا3ـف.ر _ داخـ �Rـe شـ=2ت "oنg3ـ ،yبAبـ"3ـ
وتoAـ�Wـ" Eـن eـ>وى <ـFFت قـRبo" و'ـي"تـo" وeـ\قـ"تـo"، و'¥ eـ\قـتo" بـ"﮻ و بـU*.ع، 
^ـ>يـق أ<ـ2تـo" ا3ـ=ظيP .cـ"ن Wـن"ك µء خـ"�ـئ فـيo" جـ=oR" تـغضب '¥ Eـن يـ*.ع، وWـ. 

 .<oا+ش p3ذ hا+*"ء وقب p3ذ hقب ،
ً
µء c3 ت2->ه أو تت~.ره RAEق"

دeـ.نـ" نـب6ث eـنQ ونـ>eـQ ُيـ>ِخـh إ3ـينM" ^ـFت Eـ2تـ"  وإ^ـغ"ئـo"، «ا3ـن~يب األفـضh» ا3ـذي 
اخـت"رتـE Qـ2تـ" _ ذ3ـp ا+ـ*"ء أيـًض"، ربـÑ "Fـزن _ ا3ـب>ايـة وربـE "Fـy رغـبة _ ا3ـ~2اخ أE £8ـن 
 وWـي تـغRق ا3ـب"ب بـ=نف. 3ـgن eـ�R ا3ـ=E �gـن ذ3ـp، تـبق� ^ـ"Eـتة. وتـ>ع 

ً
ذي قـبh، خـ"رجـة

 �Rـe 2ة ، قـ"درةFـثE بRأرض ا3ـق h=ـº ا+6ـ2اث ا3ـذي hـثE "oRداخـ _ hF=ة يـ*.ع  تـFRـP
قب.ل ا3بذرة و�Re أن ُتؤÂ بثF"ر. 

¯ـن Ñـ"جـة إ` ^ـFت Eـ2تـ"، 3ـ�U فـق¿ بـش}h فـ2دي، و3ـgن أيـًض" 8جـe"Fـة وPـأخـ.-ـة 
 "Fة خـ~بة بـ*Uنgـة و'ـي"ة ا3ـe"Fو'ـي"ة ا�ـ "Mتـ~ب( 'ـي"تـن ¥' Qـ"جـة إ3ـيÑ ة. ¯ـن*Uنgو8ـ
2-ـ>ه وبـW "Fـ. ا+*ـي(، PـFRة هللا. إنـنM" ¯ـت"ج إ` ^ـFت Eـ2تـ" 3ـقب.ل  يـق.3ـQ ا+*ـي( وEـ" ـي
'ـض.ر ا+*ـي( '¥ نـo"يـة 'ـي"تـنM"، ا3ـذي و^ـRن" بـ"3ـف=h إ` درجـة ا3ـبق"ء Wـن"ك _ 3�Eن" 
R3ت6ــ>ث وا3ــت.اجــ> Wــن"ك _ انــتظ"ر تــنM"ول ا3ــ=ش"ء Eــ=ن"، وانــتظ"ر Eــش"ر8ــتنM" _ تــنM"ول 
ا3ـA="م ا3ـذي نـق.م بoAـيQ 3ـQ وقـض"ء ا3ـRي3�E _ hن"، ألنـQ �ـت"ج إ` ا3ـ2ا'ـة، وWـ. ^ـ>يـقن"، 
 hFـe ء"M�3ت"ح أثـن "MبنRوقـ "M3ن" و'ـي"تـن�E اخـت"ر Q8ثً�ا، 3ـ>رجـة أنـ "M8ثً�ا، و-ـق>ر ^ـ6ب�ن "Mـبن�
ر<ــ"3ــتQ �ــ\ص ا3ــ="3ــP cــQR، _ <ــي"ق EــجيئE QMــن اآلب وا3ــ=.دة إ3ــيQ بتج*ــ>ه 3ــف>اء 

اÃ3ش2-ة جF="ء! يأÂ �3ت"ح بhW !³�F تفFo.ن eظFة Wذا األ2E؟!  

بUت ا3~>اقة yE ا+*ي( 

 _ داخـRي. 
ً
"Fدد ^ـ>اه دائـHـ2تـ" يE ة 3ـذ8ـ2ى ا3ـق>يـ*ةMنيUغة ا3ـ\تـRة بـ"3ـFت _ تـ2نـيUـن"ك بـW

_ ا3ـ.اقـW yـ. ^ـ\ة 3ـo" 8ـي تـش"ر8ـن" ^ـ>اقـتE "oـy ا+*ـي(: «ايـتo" ا+ـضيفة ا3ـ*=ي>ة 
 Q3 / بUتR3 ً"M~>اقة ا+FتنMة».   

ً
"Fن دائ.gتأججة، / '¥ تE "Mبن.Rي قR=3تج / ،cR=FR38

وeن>E" ±*> ابن هللا، أç 3ي>e.ا قR.بنM" 8ي تg.ن Q3 «بUت ^>اقة».  

 ١١

8 «٢٩ يوليو. ذكرى القديسني مرتا ومريم ولعازر، مضيفو الرب - ترنيمة صالة الغروب»، كتاب صلوات الرهبان



 ،QMـ6بتEـض.ره و' Qإ3ـي hب بشـ2ي و^ـRقـ hـP _ hفـق¿، بـ QـEأ cـ2-ـE بRقـ _ �Uـذا 3ـWو
 ¥' Q3�E _ Qيب بـ'HR3 ـ"ه يـ*.عeـ" ا3ـ=ش"ر  ا3ـذي دPب زRقـ hـثE ،ة"Aب ا�ـRقـ pو8ـذ3ـ
 eـن>Eـ" أç ا+*ـي( إ` بـUتQM، ثـc أeـRن تـ.بـتQM و_ ا3ـنo"يـة 

ً
ـي2'ـب بـQ _ قـRبQ ا3ـذي اEـتأل فـ2'ـ"

 بـ"3ـ=2فـ"ن 
ً
8ـشف eـن Eـ6بتQM اl3 3ـc تoـب أEـ.ا3ـQ 3ـRفق2اء وإ` ا3ـذيـن نoـبco فـق¿، بـh أيـض"

FR3*ــي( ا3ــذي أç 3ــز-ــ"رتــW Qــ. بــ"3ت6ــ>يــ> و_ W Q3�Eــ.، «3ــRب6ث eــن وخــ\ص Eــ" قــ> 
ِق>».  

ُ
9ف

إنـنM" ¯ـت"ج إ` ^ـFت Eـ2تـ" 3ـن=Uش Wـذه ا�fة، أو بـ"أل'ـ2ى: Wـذه ا3ـن=Fة، 'ـ>ث هللا Wـذا 
ا3ــذي يــأÂ 3ــيج=h 'ــي"تــنM" بــUت ^ــ>اقــتQ. وeــRينM" أن نــg.ن _ ^ــFت 3ــ\^ــغ"ء إ` Wــذا 

  .cR=+3ن" ا QE<ا3=2ض ب"%ض.ر ا3ذي يق

ج.2W ا+.ض.ع 

 ³ pب ذ3ــRوأ�ــ ÁFــذه األيــ"م،  وأتW Qأن نــ~غي إ3ــي ÁFــ"ذا يــق.ل 3ــن" ا+*ــي(؟ أتE نg3ــ
و3ـcg، 8ـF" أتÁF أن تـRAب.ا ذ3ـp أيـًض" Eـن أجـRي وEـن أجـcgR جـFيً=". 3ـgن Wـذا ا+ـ*"ء، 
 l3وا ،"oتFـ^ _ "oتRـEتـأ l3ة اFR{2 _ ا3ـgـ.نـ" نـفeـ2تـ"، دE yـE ـ>ث' "F2 فـيgو¯ـن � نـزال نـف
 yَـE ،ـ.ٍر 8ث�ٍةE

ُ
Tَ بـأ ِّFـتo

َ
قTَ وت

َ
Rـ2تـ"، أنـِت تقEَ ،"ـ2تـEَ» :"oتFئت ^ـRـE l3ت واF~بـ"3ـ "oـألتـE

 .«"oنEِ <ٌ'َأ Qُeَو3ن َي� ،hَيَب األفَض~ خت"َرِت ا3نَّ
َ
 إ` µٍء وا'ٍ>. فcُ-َ2Fَ ا

َ
10أنَّ ا%"َجة

 Qم ا3ـذي أدر8ـت.Rا3ـ �Rـe  ـ82ـزةEُ ،ت"FR{ا3ـ pRـ"رثـ" _ تـE تRـEت - _ ا3ـب>ايـة تـأRقـ "F8ـ - "Fربـ
 veـن األشـي"ء و� تـزE ث�g3ـت.تـ2ة ب*ـبب اE ـ2تـ"، فـأنـتE "ـ>§ يـWإ » :"oت ا+*ـي( 3ـ"FRـP _
أخـتp، ودeـي eـ\قـتE "oـ=ي تـ=pFR أنـِت يـ" Eـن تـ=تق>يـن دائـFً" وقـبP hـµ hء أنـQ �بـ> أن 

� األفـضh اl3 � غe Áـنo" …». ربـF" _ ا3ـب>ايـة فـ2gت _ ذ3ـp بـ"Eـت="ض و'ـزن. 3ـgن .gتـ
 ."oــي"جــWــ" وW2يــ*.ع ، أي: إزديــ"د تــ.تــ  Qــ" قــ"3ــE �Rــe <ء <ــ.ى ا3ــتأ8ــيµ h=يــف cــذا 3ــW

 وWي"ًج". 
ً
فW�8H" فق¿ W �Reذه األشي"ء ج=oR" أ8£ قRق"

 cgـ'ُ ،"Mـن"<ـب _ 'ـي"تـنE غ� yـن وضـe شفgأو نـظ2ة تـ cgن" ُ'ـR~ـ" يـE<ـنe ،"و¯ـن أيـًض
يـ~66ن"، ا3ـذي غـ"3ـًب" Eـ" يـg.ن غ� واضـ( 3ـن" Eـن 'ـيث ا+ـب>أ، وبـ"3ـت"E ³ـن ا3ـAبي=ي أن 
 _ cـن"ك جـ2ح و أ3ـW .قي ُ'ـقنة 3ـق"حRتـ Qـ2 يشـبEن األg3ـ .Qـ>شـ° "Fـن ا�ـ2ح ا3ـذي ربـE cأ3ـMنـت
ا3ـgتف وWـن"ك أeـ2اض قـRيRة، 3ـgن ا3ـغ2ض Eـن ا%ـقن 3ـW �Uـذا، و3ـW �Uـ. ا3ـثقب ا3ـذي 
 "oـ2'ـº .ـWـ2تـ" وE _ ـ"ذا 'ـقن يـ*.عE .Qـ.3ـ' h{نـ" أو ا3ـ.رم ا3ـذي يـ�ش<Rجـ _ Q=تـ~ن
 pRبـ=> تـ 

ً
 و-جـ2ح 'ـبo" 3ـذاتـo"؟ Eـ" Wـ. ا�� ا3ـذي ا<ـتe"Aـت Eـ2تـ" إدرا8ـQ تـ>ر-ـجي"

ً
ظـ"Wـ2-ـ"

 "oوتـ=ز-ـ "oـ>ئـoـ" وتW<ن أن تـفيgFـن ا+ـE ـ"نP l3ت ا"FR{ـي ا3ـW "ـE؟ و"oأ+ـت l3اُ%ـقنة ا
و±=oR" أ8£ <="دة ت>ر-جًي" بف2ح ج>ي> c3 يأE Âنo"، بE hن FRP"ت ي*.ع؟ 

 ١٢

9  لو ١٩: ١٠.

10 لو١٠: ٤١-٤٢. 



فـإذا ا<ـتب=>نـ" EـF" قـ"3ـQ يـ*.ع +ـ2تـ" ا3ـ}FR"ت eـنo" أو eـن أخـتo"، فـأي جـ.Wـ2 يـبق�؟ يـبق� 
 .«Qء وا'> فق¿ ¯ت"جµ ن"كW» ، «ء وا'> فق¿ ض2وريµ ن"كW» :2W.11ا�

 ¥' ،"oـبe.وت*ـت "oRـEأM8ـي تـت ،"oفـي hأن تـ>خـ �Rـe "~ًـ"ن يـ*.ع 'ـ2-ـP l3ة اFR{ـي ا3ـW ـذهW
تـأÂ بـ"�� 3ـo" و%ـي"تـo" وتـشفيo"، وÄـo~R"، وbـفظE "oـن ا3ـتبM>د. إن W Á=Eـذه ا3ـ}FRة 
3ــ�U قــRيً\ Eــن ا3ــنظ"فــة ا3نف*ــية أو ا3ــ2و'ــية، أو دeــ.ة 3ــ\Ï3ام بــ�نظيc 'ــي"تــo"، بــ>ًءا 
بـAب=o" ا3ـذي �ـت"ج إ` تـ2و-ـض. فW Á=Fـذه ا3ـ}FRة Wـ. ا+*ـي( نـف*Á=E ،Q ا+*ـي( 
 "oأن تـ>ر8ـ h8ـة '¥ قـبHشـE يةAـe h=ـي بـ"3ـفW l3ية ا+*ـي( +ـ2تـ"، اAـeبـ"�3*ـبة +ـ2تـ"، و
Eـ2تـ". W Á=Eـذه ا3ـ}FRة Wـ. أن يـ*.ع و'ـ>ه Wـ. ا3ـذي ي*ـتجيب 3ـ2Rغـبة األ<ـ"<ـية 3ـRقRب 
و3ـ6Rي"ة: ا3ـ2غـبة _ ا3ـ.'ـ>ة، وا3ـ2غـبة _ إºـ"د º Á=EـP yFـµ hء Eـً="، و-جـF=ن" جـFيً=" 
Eـً="، وÝـR¾ «و'ـ>تـنM"» اb l3ـتضن Pـµ hء وPـh شـخ¾، ونـش=2 فـيo" بـ"'ـتض"نـنE "Mـن 
Pـµ hء وPـh انـ*"ن، وا'ـتض"نـنE "Mـن هللا ا3ـذي Wـ. Pـµ hء _ Pـµ hء، اوWـ. اآلب، وWـ. 
ا+*ـي(، ا+*ـي( ا3ـذي Wـ. ±*ـ> ر'ـFة اآلب وبـ"3ـت"³ ±*ـ> ا'ـتض"ن اآلب ا3ـ~"3ـ(، ا3ـذي 

  .Q3 ي2'ب ب=.دة ا�بن ا3ض"ل بف2ح � '>ود

 h=ب"3ف Qك فيH�8 نش

«µء وا'> فق¿ W. ا3ض2وري» - «إننM" ¯ت"ج إ` µء وا'> فق¿». 
 8ـF" قـRت، يـق>م يـ*.ع +ـ2تـ" Wـذه ا3ـ}FRة اÝ l3ـت~W2ـ" _ اé3ء ا3ـ.'ـي> ا3ـض2وري وWـ. 
 cـ2-ـE "oوأخـت .yيFجـR3 "oـE<ـبة يـقo8 ،"oـش"رك بـEُو h=ـت"'ـة بـ"3ـفE ـبةo8 ،Q*يـ*.ع نـف
 ."o3�E ئ.اRF3ـي Q=ـE ـيذ ا3ـذيـن جـ"ءواE\ـ" 3ـ="زر ، وا3ـتW.أخـ 

ً
تـ2'ـب بـQ بـ"3ـف=h، وربـF" أيـض"

 cـ2-ـE ـن ا3ـ=ذراءE ،h=ـ" بـ"3ـفW.Rا3ـذيـن قـب yيFجـ yـE ـبةo3ـذه اW _ h=ت ا+ـش"ر8ـة بـ"3ـفFوتـ
إ` Eـ2تـ". وتـFت ا+ـش"ر8ـة فـيo" بـ"3ـف=E hـy يـ.'ـن" ا+ـ=F>ان وأ3ـي~"بـ"ت و-ـ.<ـف، ورeـ"ة 
بـUت %ـc، و<ـF="ن و'ـنة وا+ـج.س وEـنذ بـ=ض ا3ـ.قـت Eـy أنـ>راوس و-ـ.'ـن" وبـ2Aس  
وفـيRي�Ã ونـêنM"ئـيhM، وE¥ جـ"È ا3ـض2ائـب، ثـE cـ2-ـc ا+جـ>3ـية وا3ـ�*"ء األخـ2-ـ"ت ا3ـ\§ 8ـن 
يـ�ب=ن ا3ـ2ب وÝـ>Eـ.نـQ بـ"3ـف=h. و3ـ�U ذ3ـp فـق¿: 3ـق> تـc تـق"<ـoF" بـ"3ـف=E hـy اآل�ف Eـن 
ا3ـن"س، وEـy ا3ـف2-*ـيT وEـy ُجـب"ة ا3ـض2ائـب، وEـy ا3ـبغ"يـ"، وا+ـE Þ2ـن جـFيy األنـ.اع 
 lر8ب �Rـe األ�ـف"ل ا3ـذيـن قـفزوا yـE h=بـ"3ـف "oـش"ر8ـتE cوتـ .T�"ـن ا3شـيE وا+ـقي>يـن
 QـE<ء ا3ـ.'ـي> ا3ـض2وري ا3ـذي قـé3ن شـ"ر8ـ.ا ا.RـE"ـP أنـ"س h=ـن"ك بـ"3ـفW ـ"نPيـ*.ع. و

ي*.ع اآلن +2ت". 
 _ 2Fوت*ـت "Mإ3ـين h~ـ" تـE<ـنeة ، وFR{ـذه ا3ـW "Mإ3ـين h~ـ" تـE<ـنe ؟¼e ـ"ذاEو pـنe ـ"ذاEو
ا3ـ.^ـ.ل إ3ـينE "Mـ2اًرا وتـ2gاًرا ، دائـE "Fًـ" تـg.ن جـ>يـ>ة ، فـE 2gـe yـ>د Wـ"ئـE hـن األشـخ"ص 
ا3ـذيـن نـش"ر8ـE "oـ=co بـ"3ـف=h. أ3ـفي <ـنة Eـن ا+*ـي6ية ، Eـن قـ>ي*ـT وخـA"ة، وخـA"ة 

  .T*قّ>ي

 ١٣

11 لو ١٠: ٤٢.



 coشف.ن أنــ�gأو ثــ\ثــة يــ T~ــ2 شخEب األRAــ*أ3ــة أرقــ"م ... إذ يــتE ــت*U3 "oنg3ــ
يـش"ر8ـ.ن أن ا+*ـي( Wـ. ا�جـ"بـة ا3ـ.'ـي>ة وا3ـش"EـRة وا3ـg.نـيMة %ـ"جـة قـRب اإلنـ*"ن 3ـنFتRئ 
بـ"3ـ>Wـشة، بـ>Wـشة 'ـ>وث Wـذا ا3ـ.eـي فـينM" و_ Pـh وا'ـ> Eـن"  و³!  3ـن" ¯ـن ا3ـذيـن بـ"3ـتأ8ـي> 
 "oبـ=>. يـ" 3ـ pذ3ـ coـ>ث 3ـ� cاألشـخ"ص اآلخـ2-ـن ا3ـذيـن 3ـ Tـن بـ\يE £8أ pن*ـت6ق ذ3ـ �
Eـن دWـشة و-ـ" 3ـE "oـن Eـ*ؤو3ـية! يـ" 3ـE Qـن اEـتنM"ن وانـ*6"ق 3ـRقRب! ألنـQ إذا 8ـنت Eـن 
 pأنـت وإخـ.تـ �Rـ" 'ـيث ±ـEً"Fجـ"3ـً*" تـ ،p=ـE و-شـ2ب hـPـيث يـأ' p3�E _ <جـ>يـ
3ـتنM"ول ا3ـA="م و3ـR>ردشـة Pـh يـ.م، وإذا 8ـنت _ E p3�Eـy ا%ـقيقة ا3ـ.'ـي>ة وا3ـ.جـ.د 
ا3ـ.'ـي> ا3ـذي �ـت"جـP Qـh قـRب بشـ2ي، و�ـت"جـW _ Qـذه ا6R3ـظة بـ"3ـذات قـR.ب ٨ EـRي"ر 
 pأن �  تـش=2 بـ>وار ا+ـ*ؤو3ـية ؟! ألنـ pنgFـذه األرض .. 8ـيف يـW �Rـe إنـ*"ن تـ�بض
  وWـ. ا3ـذي 

ً
eـAي 3ـE pـج"نـ"

ُ
تـ~ب( بـ2A-ـقة أو بـأخـ2ى Eـ>يـ.ًنـ" ÃR3شـ2-ـة جـF="ء Eـن أجـE hـ" أ

ي�تظ2ه جFيy اÃ3ش2!. 

ا'تض"ن ا+*ي( اآلن 
3ـgن � ºـب eـRينM" ا3تف�g  _ ذ3ـp اآلن. وWـذا ي=¼ أنـنº "Mـب أ� نـف2g اآلن _ Eـن ا3ـذي 
 "oا+*ـي()، ألنـ) "o2 _ ا%ـقيقة ذاتـgـب أن نـفº ـذه ا%ـقيقة (ا+*ـي(). اآلنW Qت> إ3ـيFتـ
Eـ.جـ.دة Wـن"، وإذا 3ـc أقـبoR"، وإذا 3ـc أفـت( ذاÂ، فـ\ فـ"ئـ>ة E ³ـن ا3ـقRق بـشأن ا�'ـتيM"ج 
ا3ـ="�3 ا3ـذي يـ�تظW 2ـذه ا%ـقيقة (ا+*ـي(). فـق> أدرك <ـF="ن ا3شـيخ eـ�R ا3ـف.ر أن 
 cِـE
ُ
o" . نـ.ًرا o3ِـ>ايـِة األ

ِّ
RـPُ ُش=.ِبR3ِـ Qُـ

َ
ت
ْ
أ ـذي Wـيَّ

ّ
ذ3ـp ا3ـAفP hـ"ن «eَـينM"َي رأتـ" اَ�ـ\َص. ا3

 .Qإ3ي QFوض ،Qيeذرا Tب hفA3ا p3بأخذ ذ p3ذ h=ف Qنg3  ،« َhM2ائي> ëإ pَِب=
َ
12وEَجً>ا 3ش

ºـب eـRينM" بـ=> ذ3ـp أن نـفco، وأن نـ*"eـ> بـ=ض" ا3ـب=ض eـ�R فـco، 8ـيف o3ـذه ا3ـ}FRة 
اl3 قـ"3ـo" يـ*.ع +ـ2تـ" أن تـأÂ 3تخـR~ن" اآلن، وÄـP ¾Rـh وا'ـ> Eـن" اآلن، _ ا3ـ.ضـy ا3ـذي 
¹ـ> أنـف*ن" فـيQ ا3ـي.م واآلن، وÄـR¾ 'ـي"ة Pـh وا'ـ> Eـن" و'ـي"ة ا�ـe"Fـ"ت، واألخـّ.-ـة، 

 .c3"=3ة وا*Uنg3ت، وا"Mب"نّيW23وا
3ـنضy أنـف*ن" _ Eـ}"ن Eـ2تـ"، ذ3ـp ا3ـي.م، ذ3ـp ا+ـ*"ء. ودeـ.نـ" نـف2g 8ـيف انـ*6بت Eـن 
 ̀ Wــن"ك، إ` ا+ــ.قــ> 'ــيث Pــ"نــت تــق.م بoAــي ا3ــA="م؛ ودeــ.نــ" نــف2g 8ــيف ا'ــت"جــت إ
ــRُت _ ا3ــب>ايــة أنــQ ربــP "Fــ"ن eــRيo" ُتoــ>ئ Eــن 

ُ
ا�نــ*6"ب بoــذه ا3ــ}FRة اl3 جــ2'ــتo". ق

 Êب"ع ا3نفAـ. ا�نـW ـذاW ـ"نP :hاألقـ �Rـe ."oFoو-ـف "oإ3ـي yFي*ـت cألن يـ*.ع 3ـ "oغـضب
 hاألقـ �Rـe "oـ}"نـEـ"ن بـإP ،pذ3ـ hـ" بـ"%ـزن. قـبWـألE6ـظة وR3ا pRـ" _ تـWوا3ـ="�ـفي ا3ـذي غـزا
أن تــ�تق>، 8ــF" فــ=Rت دائــFً"، وPــ"ن Wــذا Eــتنف� 3ــغضبo"، و�ــ2رWــ" Eــن Eــزاجــo" ا3*ــ� 
وُ-ـشِ=W2ُـ" بـ"3ـ2ا'ـة. ثـe cـ"دت إ` EـE"oـo" ا+�3ية، Eـ>ر8ـة تـEً"Fـ" أن ا'ـت>اEـo" وغـضبo" 3ـن 
 �Rـe "oنg3ـ ."Fًـ. ا%ـ"ل دائـW "Fو8ـ ،hـن قـبE QR=ـ"نـت تـفP "ـE hـت.ا^ـ> "oوأن أخـت ،"Mيغ� شـيًئ
 cـ" تـ=تق>ه، '¥ 3ـ. 3ـE قـ"3ـت "oإنـ "o*أن تـق.ل 3ـنف "oنgـEوأ ،"oـن غـضبe قـ> نف*ـت ،hاألقـ

 ... Qق"3ت "E "Fًن ت=¼ دائgت
 ١٤

12 لو ٢: ٣٠-٣٢.



 "oـأنـP وأ^ـب6ت ."oRيـ*.ع تنفجـ2 _ داخـ "oR=ـذه ا+ـ2ة، فـق> جـW وتـأجـجت ن�ان ا3ـغضب
تــ=Uش _ بــ"�ــن األرض، 3ــذ3ــp بــ>ً� Eــن نشــ2 شــظ"يــ" وإشــ="eــ"ت (غــضبo") آل�ف 

 ."oتUق ب"�ن أرض إن*"ن"Feأ yيFا3ذر-ة بغزو ج ("oغضب) ت �"قةE"ات، قHE.Rيg3ا
 �Uو3ـ ،íAـ> h{بـش �U3ـ ."oذاتـ "oة يـ*.ع 8ـشفت 3ـFRـP ـ2تـ" ُتـ>ِرك أنE بـ>أت ،yا3ـ.اقـ _
 "oن 3ـ.g3ـ>ى اآلخـ2-ـن، وأن تـ "Fًب"ع جـي> دائـAتـ2ك انـ _ "oـ'.FA3ـ �Uقة، و 3ـRـ"نـت قـP "oألنـ
اo3ـيFنة _ جـFيy ا+ـ.اقـف، وبـ"3ـت"e ³ـ�R جـFيy األ�ـ2اف ا3ـف"eـRة _ ا+ـ.اقـف اP l3ـ"نـت 
تـ=Uشo". إنـP "oـ"نـت تـ=2ف Pـh ذ3ـp، وربـF" أشـ"ر أخـ.-ـo" بـذ3ـp 3ـo" بـ"3ـف=h آ�ف ا+ـ2ات.       
 "oـن نف*ـيتE ث�gق بFـeف 8ثً�ا، وأRـتÝ ا3ـذي ،"oبRـن قـe ة يـ*.عFRـP فـق> 8ـشفت ،�
 ،"oـزاجـEِ ـ2فـت أن يـ*.ع �ـبe ـيW ،ـن نـ"'ـية أخـ2ىE و."oـزاجـEِو "o=ـن �ـبE6ية، وAا3*ـ
فـP .oـ"ن يـنظ2 دائـFً" إ` Eِـزاجـo" بـت="�ـف، وربـP "Fـ"ن يـFزح 'ـ.ل ذ3ـp، وWـي Pـ"نـت تـتظ"Wـ2 
بـأنـo" تـ=2ضـت 3ـ\Wـ"نـة، 3ـgنP "oـ"نـت تـشFت بـأن ا3ـ2ب Pـ"ن ي*خـE 2ـنo"، ألنـQ بoـذه ا3ـ2A-ـقة 
Pـ"نـت تـش=2 بـF.دتـQ وفـQFo 3ـo" وا'ـتض"نـQ إيـ"Wـ". وإ� 3ـP "Fـ"ن يـ*.ع يHدد eـ�R ذ3ـp ا+�ل 
8ثً�ا وا3ـذي تoـيFن eـRيE Qـ2تـ" 3ـ>رجـة أن اإل¹ـيh � يـق.ل أن 3ـ="زر أو Eـ2-ـc قـ"Eـ" بـضي"فـة 

13ي*.ع، ب2E hت". 

ا3قRب W. ا'تيM"ج FR3*ي( 

Eـ" Wـ. ا3ـقRب؟ eـن>Eـ" يـق.ل يـ*.ع أن شـيًئM" وا'ـً>ا فـق¿ Wـ. ا3ـض2وري، eـRينM" أن نـ>رك أن 
PـــFRة «ضـــ2وري» تHِجE cـــ~6ًRA" يـــ.نـــ"نـــًيM" ي=¼ _ 'ـــ> ذاتـــQ «إ'ـــتيM"ج» و«eـــ.ز» 
و«نـق¾». فـفي ا3ـ.اقـy، تـق.ل اH3جFة ا�ـ>يـ>ة: «Wـن"ك إ'ـتيM"ح إ` µء وا'ـ> فـق¿». 
فـ=ن>Eـ" نـق.ل أن شـيًئE "Mـ" ضـ2وري، فـإنـنM" نـف2g قـبP hـµ hء _ قـيFة Wـذا اé3ء، وأنـµ Qء 
 'ـي.ً-ـ". 3ـgننM" غـ"3ـًب" � نـف2g _ 'ـقيقة أن ضـ2ورة Wـذا 

ً
Wـ"م، وأ'ـي"ًنـ" يـg.ن إEـت\8ـQ أEـ2ا

 "oــي( بــ"�3*ــبة 3ــن" 3ــ*FR3 قةRAفــ"3ــض2ورة ا+ــ .Qجــن"، أو إفــتق"رنــ" 3ــ"Mء �ــ>ده إ'ــتيé3ا
«تـ=2-ـف» غـ"Eـض و<ـ2ي، وWـ. فـينM"، وا3ـذي Wـ. ¯ـن، Wـ. قـRبنM" ا3ـذي �ـت"ج إ3ـيQ فـق¿، 
وا3ــذي يــنق~Q و'ــ>ه. وبــ>ون وeــي ألنــف*ن" Pــإ'ــتيM"ج، � يــgFننM" أن نــقبh بــ~>ق Wــبة 
ا+*ـي(، ا3ـRق"ء ا3ـذي يـgشف فـيQ ا+*ـي( eـن ذاتـQ 3ـن"، EـثFR" 'ـ>ث +ـ2تـ"، فـo. ا3ـض2وري 

 .Q3 ج"Mو¯ن إ'تي ،"
ً
ا3.'ي> 3قRب ا�ن*"ن، وW. ا3.'ي> ا3ذي ¯ت"جQ 'ق

8ـيف يـgFننe "Mـ>م ذ8ـ2 ا+ـقyA ا3ـ=ظيc 3ـF"ر-ـ. 3ـ.زي ا3ـذي تـأEـRن" فـيQ أثـنM"ء 3ـق"ء ر-Fي¼ eـ"م 
٢٠١٥14: «Eن E"ذا Wذا ا3نق¾/ أيo" ا3قRب/ ا3ذي فجأة/ أنت FEتRئ بQ؟». 

 Q2'ـAـذا ا3ـ*ؤال ا3ـذي يـoئة بRتFـE "oة، وشـ=2ت بـأنـfـذه ا�W "ـ2تـE ـ"شـتe ،ا+ـ*"ء pذ3ـ _
ا3ـقRب eـ�R نـف*Q. فـقRبنW "Mـ. <ـؤال يـ2Aح نـف*e Qـ�R نـف*Q ، و<ـؤال يـFألنـ" بـ"3ـ>Wـشة 

أوً� وقبµ hP hء 8*ؤال، و8نق¾.  
 ١٥

13 لو ١٠: ٣٨.


14 ماريو لوزي، « من ماذا هذا النقص …»، جنس تحت إنساني، جاردزانتي، ميالنو ١٩٩٩، ص ١٩٩. أنظر أيضاً األب ماورو جوزيبي 

    ليبوري، هل نعيش فقط لنموت؟، كانتاجاللي، سيينا ٢٠١٦، الصفحات ١١٧ وما بعدها.



«و3ــgن 8ــيف؟ - نــق.ل 3ــقRبنM" - أنــ" أeــAيP pــµ hء، وأEــRئp بــ"g3ث�  Eــن األشــي"ء، 
 ،cــeــن ا3ــغ2ور وا+ــزاE ث�g3ــن ا+ــخ"وف، واE  ث�g3ات وا.oــن ا3ــ2غــب"ت وا3ــشE ث�g3"وبــ
واg3ث� Eــن األ'ــ}"م وا3ت�6ات ا+*ــبقة، وبــ"g3ث� Eــن األفــ}"ر ا3ــ=بق2-ــة وبgث� Eــن 
اoُ3ـ2اءات ... 8ـيف يـgFنp إ'ـتيM"ح µء آخـ2؛ 8ـيف يـgFن é3ء آخـ2 أن يـFألك؟! 8ـيف 
يـgFنp أن تـFأل نـف*p بـف2اغ، وبـنق¾، وبـ"'ـتيM"ج 8ب�، وEـتغ2Aس إ` درجـة تـضy فـجأة 
Pـµ hء آخـE _ 2ـأزق! وPـأن بـ"ï األشـي"ء Pـ"ن Eجـ2د Eظoـ2 وشـب( و<ـ2اب ونـف"يـة. Pـ"ن يـبM>و 
، Eـثh ضـ2بـة <ـيف، أن تـأتـيp ا3ـ2غـبة 

ً
 جـً>ا! فـgيف �ـ>ث فـجأة

ً
³ أن Pـµ hء آخـP  2ـ"ن Wـ"Eـ"
_ ا�Eت\ء بéء آخ2؟!». 

و_ انــتظ"ر Wــذا ا3ــRق"ء، ا<ــتF=ن" إ` قــ>اس ا3ــق>يــ� يــ.'ــن" ا3ــذWــ� ا3ــفc، ا+ــقe.Aــة 
ا+ـ.<ـيقية رقـc ٣١، Eـن تT6R <ـ�  ر'ـF"نـUن.ف. و_ تـ=Rيق األب جـ.<ـ"� eـ�R <ـR*Rة 
Spirto Gentil (ا3ــ2وح ا3ــARيف)، ي*ــR¿ ا3ــض.ء eــ�R ا+ــقyA ا3ــذي <ــF=ن"ه قــبh وقــت 

 - !Gospodi pomiluj» دقـ"ئـق �"F6ن +ـ>ة ثـRا+ـ Q2ر فـيgق"ء، وا3ـذي يـRـذا ا3ـW ـن بـ>ءE �~ق
� دقـ"ئـق، يـ"رب "F2ر ، +ـ>ة ثـgن" نـR=ن.ف، ±ـUنـ"Fر'ـ ðذا يـ" أ"Fتب: «3ـgو-ـ .«!cيـ"رب ار'ـ
 hوفشـ ،Qن 3ـ.gن أن يـgFـ"ن يـP ا3ـذي Á=+ا Qن 3ـgيـ cو3ـ ،Á=E Qن 3ـgيـ cـ~2نـ" 3ـe ؟ ألنcار'ـ
 
ً
. وا+~� 3ـc يـgن 'ـض.را

ً
_ ذ3ـp ا+=Á ا3ـش"Eـh ا3ـذي ُي*ñ ا+~� ، فـق> «نÊ» تـE"Fـ"

، و3ـc يـؤثـe 2ـµ �Rء، وPـµ hء جـ"ء فـينE "Mـن ا3ـغ2-ـزة، Eـن اH3اð ا3ـذي  ً"Mشـيئ h{ـ
َ
قـ> ش

Eـن=ن" Eـن ا%ـ82ـة، وEـن ا�نـزeـ"ج أو ا�<ـتيM"ء ا3ـذي ُيoـِب¿ األرض وُ-ِ�ل ا3ـغضب _ أeـF"ق 
أنـف*ن"، وÝـRق دواEـة Eـ2-ـ2ة تـ2ى فـيo" ا3ـغضب _ داخـpR، '¥ 3ـ. 3ـc يـgن ^ـ2ً�ـ" وfً=Eُا 

  .«Qنe15

يـبM>و ³ أن Wـذا Wـ. بـ"3ـضب¿ نـقAة ا3ـ.eـي اl3 و^ـRت إ3ـيE "oـ2تـ" ذ3ـp ا+ـ*"ء. 3ـgن Wـن"ك 
 QقHا3ـذي اخ "oبR2ة» _ قـFُـة ا3ـEوإ` «ا3ـ>وا "oبRق قـ"Fـeا+~� إ` أ "oغRبـ"3ت6ـ>يـ> قـ> بـ

ا�نزe"ج وا�<تيM"ء وا3غضب. 

اR3ق"ء ا3ذي يgشف ا23غبة 

3ـgن 3ـc يـgن <ـؤال ا3ـقRب Wـذا 3ـذاتـQ، و وeـي ا3ـقRب Wـذا 8ـ*ؤال ا+*ـي(، وا3ـقRب 8جـ2ح 
� يـgFن أن Ýـفف أ+ـQ و-ـشفيQ إ� ا+*ـي(، و3ـc يـgن PـW hـذا قـ> ظoـ2 _ ذWـن Eـ2تـ" فـجأة 
 "Fا+ـ*"ء. ربـ pع _ ذ3ـ.*Uا3ـتقت بـ "oـ2تـ" ألنـE _ ـيe.ـذا ا3ـW <ـ". فـق> ُو3ِـE ءµ بـ>ون 'ـ>وث
Pـ"نـت تـ=2فـQ 3فHة �ـ.-ـRة، وربـF" ا<ـتض"فـتE Qـ2ات eـ>يـ>ة أخـ2ى، وربـF" <ـF=ت eـنE Qـن 
أخــتo" اl3 ربــF" ا3ــتقت بــQ قــبoR" واl3 ربــP "Fــ"نــت ا�ــ"�ــئة اl3 غ*ــRت قــ>ò يــ*.ع 

16ب>oe.E" وق> ن"3ت ا+غف2ة eن خA"ي"W" ألنo" أ'بت 8ثً�ا.  

 ١٦


»، في سلسلة الروح اللطيف. دعوة لالستماع إلى املوسيقى العظيمة بارشاد األب  15 األب لويجي جوساني، «حتى يكون فرحكم كامالً

    لويجي جوساني، من إعداد ساندرو كييريتشي وسيلفيا جامباولو، بور، ميالنو ٢٠١١، الصفحات ٣٦١ - ٣٦٢.

16 لو ٧: ٣٦-٥٠.



وPـ"نـت تـ=2فـQ وPـ"نـ" يـتق"بـ\ن وُ-ـق>ر PـE hـنFo" اآلخـ2، 3ـgن Eـ2تـ" 3ـc تـgن قـ> قـ"بـRت يـ*.ع 
بـ=>. و8ـF" يـق.ل األب جـ.<ـ"� _ ا3ـفق2ة اl3 اقH'ت Eـ.ضـ.ع Wـذه ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية، _ 
بـذل ا�نـ*"ن %ـي"تـE Qـن أجـe hـhF آخـ2 ، _ ا3ـ~ف6ة ٦٣ : «ا+*ـي(، Wـذا Wـ. ا�<ـc ا3ـذي 
يشـ� إ` و�ـ>د ا3ـ.اقـy ا3ـذي ا3ـتقيت بـQ _ 'ـي"Â. فـق> إ3ـتقيت بـQ: و<ـF=ت eـنQ ألول Eـ2ة 

، إ` آخـ2ه… و-ـgFن 3ـ\نـ*"ن أن يfg وWـذه ا3ـ}FRة  ً"Mـ" 8ـنت ^ـبيE<ـنeـ" 8ـنت �ـفً\  وE<ـنe
 �Rـe "

ً
Eـ=2وفـة جـيً>ا، و3ـgن بـ"�3*ـبة 3ـR=>يـ> Eـن األشـخ"ص، 3ـc يـتc ا3ـRق"ء بـQ واخـتبM"ره 'ـق

أنـQ 'ـ"ضـ2؛ _ 'T أن ا+*ـي( ^ـ"دف 'ـي"Â، و^ـ"دفـت 'ـي"Â ا+*ـي( eـ�R وجـQ ا3ت6ـ>يـ> 
'¥ أتـ=cR 3ـفco 8ـيف Wـ. Eـ82ـز Pـµ hء، _ 'ـي"P ÂـoR". إن 'ـي"ة 'ـي"W Âـي ا+*ـي(. إذ 
يـتRخ¾ PـE hـ" أتـFن"ه، وPـE hـ" أ<ـ=� إ3ـيQ، وPـE hـ" أضí بـQ، وPـE hـ" بـ>اخـRي يـتA.ر Eـن 

 .«co=E ¼=17ا%ب 3ألشخ"ص ا3ذين وض

بـ"�3*ـبة +ـ2تـ"، 'ـ>ث ا3ـRق"ء Eـy ا+*ـي( _ ذ3ـp ا3ـي.م، ذ3ـp ا+ـ*"ء، وPـ"ن ا3ـRق"ء 'ـ>ًثـ". 
و-ـ~ف 3ـن" اإل¹ـيh _ ا%ـ.ار  ا3ـذي دار بE Tـ2تـ" و-ـ*.ع تـpR ا3ـقفزة _ ا3ـ.eـي اb l3ـ>د 
ا3ـRق"ء ا%ـقيقي Eـy يـ*.ع ا+*ـي(. إذ �ـ>ث ا3ـRق"ء ا3ـذي يغ� ا%ـي"ة Eـy ا+*ـي( eـن>Eـ" 
يـقف رجـh أو إEـ2أة  أEـ"EـQ 8ـW "Fـ. أو 8ـW "Fـي، بـ}h ا�نـ*"نـيMة اb l3ـ>دWـF"، <ـ.اء بـ"�� 
 coـن"ك خ� أ8£  أم شـ2 أ8£، و� يـW ـ"نP إن coء. و� يـµ ـن أيe 2وا3شـ2 ، وبـغض ا3ـنظ
 _ QـE"ـEأ Qـ. _ ذاتـW "F8ـ Q*ـ> ا�نـ*"ن نـفº ـ. أنW coـن"ك شـ2 فـق¿، فـ"+ـW ـ"نP .3ـ ¥'
'ـض.ره. و-ـgFن 3ـ2FRء أن يـg.ن نـقًي" Eـثh ا3ـ=ذراء Eـ2-ـc، أو ا3ـ.غـ> Eـثh زPـ" وا3ـR¾ ا3ـAيب، 
 ذو قـRب Eـن ذWـب Eـثh بـ2Aس، 

ً
أو اEـ2أة تـ=Uش 'ـي"ة فـ.ضـ.-ـة Eـثh ا+ـ2أة ا3ـ*"Eـ2-ـة، أو فـظ"

أو Eُـف2g دي¼ رفـيy ا+*ـت.ى Eـثh نـيق.ديـF.س، أو فـE Ê-2ـت=~ب وeـنيف Eـثh بـ.3ـ� ... 
� يـco! فـ"3ـRق"ء �ـ>ث eـن>Eـ" يـقف أEـ"EـQ رجـh واEـ2أة 8ـW "FـF"، و_ تـpR ا6R3ـظة يـنج( 
يـ*.ع _ إدخـ"ل إeـ\ن eـظيc إ` قـRب Wـذا ا�نـ*"ن، و3ـ. eـن �ـ2-ـق ا3ـ�Fo، وربـF" بـنظ2ة 
فـق¿ وا3ـذي تـ�تظ2ه ا%ـي"ة PـoR": «أنـ" فـق¿ ا3ـض2وري 3ـp!». فـأنـت Eـ6ت"ج ³ أنـ" فـق¿! 

 .«!pبRق Q3 شA=ت\ء ا3ذي يتEفأن" ا�
"، «Abyssus Abyssum Invocat - ا3ــo"و-ــة تــنM"دي ا3ــo"و-ــة»، 8ــF" يــق.ل 

ً
وWــن"ك، 'ــق

 .Q>و-ة بؤ"W _ ب اإلن*"نR3ق ً"Mتجيب*E ،QتF'2 رFدي هللا بغ"Mر   ٤١، إذ ين.E18ا+ز

وقـ> eـ"شـت Eـ2تـ" ا3ـRق"ء Eـy ا+*ـي( _ ذ3ـp ا3ـي.م ألن قـRبo" انـثقب _ نـف� ا3ـ.قـت ا3ـذي 
أدر8ـت فـيQ غـ2ورWـ" وخـ.ائـo" وتـف"جـئت بـأن Eِـhْء Wـذا ا3ـف2اغ Pـ"ن Wـن"ك، وقـ> Eـنo6" يـ*.ع 
، ا3ـب>ء Eـن Wـن"ك ، بـقب.ل PـFRة 

ً
إيـ"ه. Wـذا ا+ـ*"ء، ºـب eـP �Rـh وا'ـ> Eـن"  وeـRينM" جـFي="

 "Fًق دائــR=ــ2 يــتEء، ألن األé3ــي نــف� اo2س - فAــ2تــ"، أو نــظ2ة يــ*.ع إ` بــE `يــ*.ع إ
وفـق¿ Ñـ>ث 3ـق"ء ا3ـذي يـتMأ8ـ>، و-ـتMأ8ـ> Eـن جـ>يـ> Eـ2اًرا وتـ2gاًرا بـإeـتبM"ره اé3ء ا3ـ.'ـي> 

ا3ذي �ت"جQ ا3قRب، وقRبنM" وقRب hP إن*"ن.  

 ١٧

17 األب لويجي جوساني، كتاب «بذل الحياة من أجل عمل آخر»، بور، ميالنو ٢٠٢١، صفحة ٦٣.

18 مز ٤٢ (٤١): ٨



أدeـ.8ـc 3ـت=Uش.ا Eجـ>ًدا _ 'ـي"تـcg، و_ قـR.بـcg، و_ وeـي ذاتـcg، و_ ا3ـ~Fت ا3ـذي 
 Wـذا ا%ـ.ار ا3ـذي 

ً
يـgFنcg أن تـق>Eـ.نـQ بـ2A-ـقة جـي>ة أو <ـيئMة، أدeـ.8ـc 3ـت=Uش.ا Eجـ>دا

 ̀ دار بE Tـ2تـ" و-ـ*.ع _ إ¹ـيh 3ـ.قـ" ١٠: ٣٨ - ٤٢. وأدeـ.8ـc جـFيً=" 3ـRذWـ"ب 3ـRشg.ى إ
يـ*.ع 'ـ.ل PـE hـ" تـشg.ن EـنQ، 'ـ.ل نـف*cg، و'ـ.ل Eـن يـ=Uش Eـ=cg، ا3ـزوج ، وا3ـزوجـة، 
األبـنM"ء، و'ـ.ل eـcgRF، و^ـ6تcg، وجـe"Fـتcg، وأخـ.-ـتcg ، و'ـ.ل ا%ـ82ـة، وا3ـgنU*ة، 
 cgو-ــق.ل 3ــ cgــ.ا ا+*ــي( يــنظ2 إ3ــيe<إ` أن تــ cــ.8ــeأد pوبــ=> ذ3ــ ... yFأجــ cوا3ــ="3ــ
ا3ـ}FR"ت اl3 تـ2-ـ>ونـo" وا3ـ}FR"ت اl3 قـ"بـcgR بـo" ذات يـ.م بـأن ا3ـقRب �ـت"ج إ` µء وا'ـ> 
فـق¿: �ـت"جـQ 'ـ"ضـ2ًا. 3ـن>ع ا+*ـي( يـنM"ديـنM" بـأ<ـF"ئـنE "MـثE hـ2تـ"، وإبـ2اWـيc، وEـ.ó، أو 
 Qوجـ �Rـe "Mبـن QـE"FـتWـن جـ>يـ> اE 3ـن>رك ،Tـ2تE "نF2ار ا<ـgتـ yـE ،Æ.2<ـAشـ"ول ا3ـ
ا3ت6ـ>يـ>، وÈ شـخ~ًي"،  وا3ـذي يـنظ2  بـQ ا+*ـي(  إ3ـينM" و-ـنM"ديـنM" بـQ. وأدeـ.8ـc 3ـت>ر8ـ.ا Eـ" 
�ـ>ث فـيcg و_ eـ\قـتE cgـP yـE hـ" تشـتg.ن EـنQ، و'¥ eـن 'ـق. أي أدeـ.8ـc �8ـ�ش"ف، 
أو إلeـ"دة ا8ـ�ش"ف، 8ـيف تتغ� ا%ـي"ة، وPـh أشـ}"3ـo"، _ ضـ.ء نـظ2تـQ ونـ=Fة إدرا8ـن" أن 

قRبنM" �ت"ج إ3يW Q. فق¿. 
ــبe"MــQ، بــإ'ــي"ء ا3ــ.eــي بــhFء 

ّ
 Eــن Wــن"ك �3*ــتأنــف Eــً=" E*ــ�ة ات

ً
غــً>ا <ــننRAق Eجــ>دا

 ."oي2-> ا+*ي( أن يق.دن" إ3ي l3ة اMا�ن*"ني
 اآلن ^\ة «أذ28ي ي" c-2E ا3بت.ل». 

ً
"=E ا.R3نت

 ١٨



  
 ٢٠٢٢ h-2ب"ح ا3*بت ٣٠ إب^

E.<يق� ا3>خ.ل وا�2وج: 
 ٢٣٢ ô .يRدب È ،ين.ريE Æ ق"مFن، ا3ق>اس بEن ب"خ، أؤ"Mن <ب"<تي"W.ي

P"رل ر-خE - H.نشيõ  ب"خ ب"g3.رال واألورH*8ا  ا3="+ية (Eن أرشيف ا�نتM"ج ا+.<يقي) 

^\ة ا3تÃش� ا+\ئgي 

^.ات ا�3*"بي( ا3~ب"'ية 

ا3تأhE األول 
3ألب E"ورو ج.ز-� 3يب.ري 

ا3.�دة Eن اR3ق"ء و ا3نF. _ ا�تبM"ع 

«3ـق> ^ـ"دف ا+*ـي( 'ـي"Â، و^ـ"دفـت 'ـي"Â ا+*ـي( eـ�R وجـQ ا3ت6ـ>يـ> '¥ أ<ـتAيy أن 
أتـ=cR 8ـيف أفـco وأeـي 8ـيف أنـW Qـ. ا+ـ82ـز ا3=~� 3ـ}µ hء و%ـي"P ÂـoR". إن ا+*ـي( Wـ. 
'ـي"ة 'ـي"Â. فـفيQ يـFُgن PـE hـ" أر-ـ>، وPـE hـ" أ<ـ=� إ3ـيQ وPـE hـ" أضí بـQ، وPـE hـ" يـتA.ر 
بـ>اخـRي Ñـب األشـخ"ص ا3ـذيـن وض=¼ Eـ=co. إذ قـ"ل األب جـ.<ـ"� [...] ا+*ـي( Wـ. 
'ـي"ة ا%ـي"ة وWـ. ا3يقT بـ"+~� ا3ـ*=ي> وWـ. ^ـ6بة _ ا%ـي"ة ا3ـي.Eـية و ^ـ6بة Eـأ3ـ.فـة 

  .«Â"وتأث�ه _ 'ي QMف="3يت hثFذا يWء إ` خ�: وµ hP ل.b19

اR3ق"ء W. و�دة 

_ Eــ*"ء 3ــق"§ بــ"+*ــي( ، ٢٥ فfاـيـ2 ١٩٧٦، eــن>Eــ" دخــRت إ` �Eل eــ"ئــRة Eــن Eــo"جــ2ي 
فـ2-ـ.³ (شـF"ل شـ2ق إيـA"3ـي") ا+نتTF %ـ82ـة ا3شـ2ا8ـة وا3ت6ـ2ر _ بـÂ<R ا3ـق2-ـبMة Eـن 
3ـ.جـ"نـ. (<ـ.-*ـ2ا) - األب يـ=hF ¹ـ"ر (Eـثh ا3ـق>يـ� يـ.<ـف)، وزوجـتQ اl3 بـ=> Eـ2ور 
ثـ\ثـة <ـن.ات فـق¿ انـتقRت ا` ا3ـ*F"ء، Pـ"نـت EـRيئMة بـ"�يـF"ن وا3ـف2ح _ ا+*ـي( ا3ـذي 
�ـقق ا%ـي"ة، وأبـنM"ئـco ا3ـث\ثـة -، _ ذ3ـp ا+ـ*"ء، وخـ\ل <ـ"eتT، ا<ـت.` eـRي 'ـزن eـFيق 

 .hن قبE Â"ي' _ "Wfأخت c3 ف2'ة cا3ب>اية، ث _
 ١٩ 

19 األب لويجي جوساني، بذل الحياة من أجل عمل آخر، كتاب سبق ذكره، ص ٦٣.



8ـF" يـgتب األب جـ.<ـ"�، 3ـق> <ـF=ت eـن يـ*.ع Eـنذ <ـن Eـب2gة، و8ـنت _ <ـن ا3ـ*"بـ=ة 
 "Fن، 8ـgن أو األخـ\ق، و3ـ"Fة _ اإليـMـ=ينE ك.gية بـ>ون شـgـ"ثـ.3ـيP تRRوظـ ،"Mشـ2ة تـق2-ـًبe
 وWـذه ا3ـ}FRة Eـ=2وفـة، 3ـgن اg3ث� 

ً
"Fـظيe )أن تـ~ب pنgFيـ» :"Fًدائـ �يـق.ل األب جـ.<ـ"

    .«coنUن*"ن '"ض2 ب"P yا3.اق _ QونfتÝ c3و ،Qتق.ن بRي c3 ن ا3ن"سE20

Wــذه Wــي ا+ــش}Rة، ا+ــش}Rة ا%ــقيقية 3ــ6Rي"ة، و3ــ6Rي"ة ا+*ــي6ية، و%ــي"ة ا3ــgنU*ة، 
 c3ـ Q3ـ. أنـ "Fـ2 8ـEو األ<Mو يـب ،"

ً
و3ـ2<ـ"3ـة ا3ـgنU*ة. إذا 3ـc ُنـق"بـh ا+*ـي( ، و3ـc °تf 'ـض.ره 'ـق
يgن E.ج.ًدا، و-بM>و األF8 2E" 3. أنÁ=E � Q 3.ج.د اg3نU*ة. 

 h{و3ـ ،Â"ـي' h{3ـ Á=E ـن"كW ـؤ�ء األشـخ"ص، ^ـ"رW yـEا+�ل و pا+ـ*"ء، و_ ذ3ـ pذ3ـ _
� و3ــ="ئlR ا3ــ}"ثــ.3ــيgية و3ــe2يl و3ــogنتo" و+=�R ا3ــت=Rيc ا+*ــيí و3شــبUبMة "Fإيــ
ا3ــgش"فــة، بــ"خــت~"ر ، و3ــgRنU*ة جــF="ء اl3 أنت� إ3ــيE "oــنذ و�دÂ. و'ــ>ث Pــµ hء 
بـش}h أ<ـ"Æ _ ق�R، ا3غ� راٍض بـ"3ـتأ8ـي> و3ـgن 3ـE �Uـ>رPًـ" تـEً"Fـ" 3ـAبي=ة eـ>م رضـ"ه 
('¥ Eـ2تـ" Pـ"نـت بـ"3ـف=h غ� راضـية eـن>Eـ" اشـتgت Eـن أخـتo" واألeـF"ل ا+�3ية اP l3ـ"ن 
eـRيo" ا3ـقي"م بـo" بـFف2دWـ"!)، 'ـ>ث Pـµ hء بT ق�R غ� ا3ـ2ا� ود3ـيh ا%ـض.ر ا3ـذي 
 hـP ³"ـن"، وبـ"3ـتW "ـن"، أنـW "ـ6ت"ج ³! فـأنـE ¿فـق pـ"ورو، أنـظ2، إنـE ،ـ"وروE» :"قـ"ل ³ أيـًض

 .«¥' QRتتخي c3 بف2ح Q=>.3>رجة ت pبRأل قF3ت p3 .W ءµ
" Wـ. Eـي\د، إنـo" و�دة. o3ـذا ا3*ـبب - g3ن¼ فـFoت األEـ2 بـ=> 

ً
إن 3ـق"ء ا+*ـي( ا%ـ"ضـ2 'ـق

<ـن.ات 8ـF" 8ـتÃت 3ـألب جـ.<ـ"� - _ ذ3ـp ا+ـ*"ء انـتقRت Eـن Wـ"و-ـة ا%ـزن إ` ا3ـف2ح 
ا3ـ}"Eـh ألن¼ ُو3ِـ>ت! 8ـF" قـ"ل يـ*.ع _ ا3ـ=ش"ء األخ�: «ا%ـقَّ ا%ـقَّ أقـ.ُل 3ـcgُ: <ـَتبg.َن 
ـَزُن وWـَي 

َ
b 2أُةFََي~ُ� فـ2ًَ'ـ". فـ"3ـ cgُنَّ ُ'ـزَنـgِفَ*ـَيف2َُح. <ـَت6َزنـ.َن، و3ـ cُـ

َ
ـ" ا3ـ="3 َّEبـ.َن، وأ ُ<Mـن

َ
وت

 .«cِ
َ
�á أوج"oeَ"، 3َِفo'ِ2َ" ِب.�َدِة إن*"ٍن _ ا3="3

َ
َ>ت ت

َ
Rُِ>، ألنَّ <"eَتo" ج"َءت. فإذا َو3

َ
21ت

ثـc وا'ـ>، EـثRي، <ـ.ف يـن2g أ3ـف Eـ2ة ، و<ـ.ف يـ2F أ3ـف Eـ2ة بoـذا ا+ـخ"ض ا3ـذي <ـي�تoي 
فـق¿ eـن>Eـ" يـ.3ـ> 3ـ6Rي"ة األبـ>يـة _ ا+*ـي( يـ.م وفـ"تـQ، 3ـgن ا3ـRق"ء ا3ـف"^ـh، _ ذ3ـp ا3ـي.م، 
و_ تـpR <ـ"eـة، <ـيبق� ثـ"بـتM"ً بـ"eـتبM"ره يـ.م و�دتـQ، ا3ـذي Wـ. بـ>ايـة � يـgFن ألي µء 
E22ـW.6ـ"، إنـo" «ا%ـب األول»، 8ـF" يـق.ل <ـف2 ا3ـ2ؤ-ـ"،  وا3ـذي يـgFن 3ـ\نـ*"ن بـ"3ـتأ8ـي> 

ا3تخـRي eـنQ وخـي"نـتQM، و3ـgن � يـgFن Eـ6.ه. فـo. يـظh _ ا%ـي"ة 8ـcg6 يـ>eـ.ه  إ` ا�Wـت>اء 
ا+ـت.ا^ـh، 3ـgنQ 'ـ�RE cg بـ"%ـن"ن، 8ـF" 'ـ>ث eـن>Eـ" ا3ـتفت يـ*.ع ونـظ2 إ` بـ2Aس _ 
23فـن"ء رئـ�U ا3ـogنة،  ورأى بـ2Aس _ تـpR ا3ـنظ2ة ا%ـب األول ا3ـ=ظيc واألبـ>ي _ 3ـق"ؤه 

Eـy يـ*.ع، وا3ـذي 3ـc ي*ـتyA إنـ}"ره. فـق> أنـ2g يـ*.ع _ غـي"بـQ، أEـ"م ا3ـ.جـQ ا+*ـتف*2  
6R3ــ2اس، 3ــgنQ 3ــc ي*ــتyA أن يــن2gه أEــ"م نــظ2ة يــ*.ع 3ــQ، أي _ ا%ــ>ث ا%ــ"³ +ــ6بة 

  .Q3 )ا+*ي
 ٢٠

20 نفس الكتاب املذكور سابقاً.

21 يو ١٦: ٢٠-٢١ .

22 رؤ ٢: ٤.

23 لو ٢٢: ٦١.



ألنـQ _ تـpR ا3ـنظ2ة ا+ـRيئMة بـ"%ـن"ن، وا+ـRيئMة بـ"3ـ2'ـFة، Pـ"نـت Wـن"ك 'ـقيقة بـ2Aس ا3ـ}"EـRة، 
 eـن نـظ2ة ا3ـ2ب ا+ـRيئMة بـ"+ـ6بة 

ً
بـP :hـh ا3ـ.اقـe yـ�R ا��ـ\ق. Eـ"ذا يـgFن أن يـ.جـ> 3ـن" بـ=ي>ا

وا3ـذي ـي2-ـ>نـ"، و-ـ~ن=ن"، و-ـ>eـ.نـ"، وـ-2<ـRن"، و-ـغف2 3ـن" ؟! 3ـ. Pـ"ن يـ*.ع قـ> أنـ2g بـ2Aس _ 
 FR3*ـي( 3ـE �Uـن ا3ـن"'ـية 

ً
تـpR ا6R3ـظة، 3ـ}"ن بـ2Aس قـ> ذاب. ألن بـ2Aس Pـ"ن Eـ.جـ.دا

. 3ـgن _ وجـ.ده 'ـ>ث 3ـق"ء، ونـشأت 
ً
ا3ـ.جـ.ديـة فـق¿ بـE hـن نـ"'ـية <ـF"ت 8ـي"نـQ أيـض"

 ،QR{ـ"نـت تـشP l3ـن ا3ـن"'ـية ا3ـ.جـ.ديـة بـ"3ـ=\قـة اE 
ً
^ـ>اقـة <ـ6Fت 3ـQ بـأن ي~� واeـي"

وا3~>اقة اl3 ج=RتÝ Qتf و-=Uش 8ي"نE Qن خ\ل تpR ا3=\قة. 
أeـذرو� إن اقتÃ*ـت و3ـ. +ـ2ة وا'ـ>ة _ Wـذه ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية Eشoـً>ا Eـن 8ـت"È «<ـF="ن 
 Qـنe ا3ت6ـ>ث yيAـذا ا3*ـ2 و� أ<ـتW ـنe ـ. ا3ـذي يت6ـ>ثW <ـo2س»، ألن ا+شAـ. بـe<ا+ـ
بـش}h أفـضE hـن 8ـيف وجـ>ت نفÊ أ'ـgيW _ Qـذا ا3ـgت"ب Eـنذ أE £8ـن eشـ2-ـن eـ"Eًـ"، 

 :çن أين أE 2فeو� ز3ت � أ
ـ2±ــف و-ــنظ2 إ` PــE hــن جــ"ءوا 3ــفe Q~6ــن قــ2ب،  «شــ=2 بــ2Aس بــ"3ــضي"ع. وPــ"ن ـي
Eشــي2-ــن بــأ^ــ"بــy ا�تــo"م إ3ــيQ. و^ــ2خ وأقــ*c _ يــأس قــ"ئــً\: "أنــ" 3*ــت وا'ــً>ا Eــن 

 ." !hا23ج p32ف ذeذا تق.3.ن! إن¼ � أ"E cReيذه! و� أE\ت
Pــ"ن ا%ــ2اس eــ�R وشــp إ3ــق"ء ا3ــقبض eــRيQ ، و3ــgن _ تــpR ا6R3ــظة فــق¿ خــ2ج 8ــب"ر 
ا3ـشخ~ي"ت وا%ـ2اس وEـ=co يـ*.ع Eـقيً>ا _ و<ـcoA؛ 3ـذ3ـe ،pـن غ� قـ~> ، وجـ> 
 _ 
ً
بـ2Aس نـف*Q يـ~2خ بـإنـ}"ره األخ� 3ـ�U 3ـ.جـ.ه ا%ـ2اس ا3ـgئUبMة وا+ـخيفة، بـ6E hـ>قـ"

 بـ"3ـgف"يـة 3ـت~h نـظ2ة ا3ـ2ب إ` <ـF="ن 
ً
يـ*.ع ا3ـذي Pـ"ن بـ>وره �ـ>ق فـيQ. 3ـق> Pـ"ن نـo"را

 ."oقFe h{ب
و6R3ـظة - و3ـgن إ` E¥ تـ>وم %ـظة bـت أنـظ"ر  اإل3ـQ األبـ>ي؟ - ثـc اخـتف� Pـµ hء Eـن 
'ــ.ل بــ2Aس. ا%ــ2اس وا�ــ>م وا3ــفن"ء وقــ~2 رئــ�U ا3ــogنة وا3ــن"ر  واf3د ... Pــµ hء 
اخـتف�. 3ـc يـgن Wـن"ك <ـ.ى نـظ2ة يـ*.ع، و_ Wـذه ا3ـنظ2ة، _ ضـ.ء Wـذه ا3ـنظ2ة ، رأى 
بـ2Aس Eـ2ة أخـ2ى PـE hـ" اختfه وeـ"شـE Qـy ا+ـ=cR: ا3ب�6ة وا3ـق"رب وأول ^ـي> و<ـE yFـن 
جـ>يـ> PـP hـFR"ت ا3ـ2ب 3ـQ وPـFR"تـW Qـ. 3ـ2Rب: " اÑـ2  إ` ا3ـ=Fق" ؛ "3ـgن eـP �RـFRتp ..." ؛ 
"ابـت=> e¼ أنـ" ا�ـ"�ـئ!" ؛ "Eـن اآلن فـ~"eـً>ا <ـتg.ن ^ـي"ًدا 3ـRن"س" ؛ «<ـ.فـيg.ن 
 eـ�R ا3ـF"ء"؛ "يـ" رب انـقذ�" ؛ "أنـت 

ً
ا<ـpF 8ـيف" (ا3~خـ2ة)» ؛ "أEـ2� أن آÂ إ3ـيp <ـ�ا

ا+*ــي( ابــن هللا اí3". "�ــ.ö 3ــp يــ" <ــF="ن ..." ؛ "ابــت=> e¼  يــ" شــيA"ن!" ؛ "Eــن 
ا�ــFيh 3ــن" أن نــبق� Wــن"" ؛ "³ و3ــp" ؛ "8ــE cــ2ة ºــب أن أغــف2؟" ؛ "يــ" رب إ` Eــن 
نـذWـب؟" ؛ "3ـن تغ*ـh قـ>ò أبـً>ا!" ؛ "<ـأبـذل 'ـي"E Âـن أجـpR" ؛ "ابـق.ا Wـن" وا<oـ2وا 
Eـ=ي" ؛ «يـ" <ـF="ن، Wـh أنـت نـ"ئـc؟" ؛ "أeـ> <ـيفp إ` غـF>ه؛ أفـ\ ºـب eـRَي أن أشـ2ب 

2� ث\ث 2Eات!" … gأن تن hقب pاآلب؟ "؛ "3ن ي~ي( ا3>ي "W"إي �"Aeأ l3ا3}أس ا

 ٢١



 ،"Fن _ نـظ2 يـ*.ع إ� قـ~ة 'ـب، وربـgتـ cـذه األ'ـ>اث 3ـW hـPـذه ا3ـ=ب"رات وW hـP نg3ـ
 Qتـ"FRـPو .Q3ـ "

ً
3ـ2FRة األو` فـco بـ2Aس بـh رأى بـ"3ـف=h، 8ـc أ'ـبQ يـ*.ع و8ـP cـ"ن ^ـ>يـق

ا�نــ}"ر-ــة - "� أeــ2ف ذ3ــp ا3ــ2جــh!" - تــ2دد ^ــ>اWــ" _ eــي.ن ا+ــ=cR ا+ــRF.ءة بــ"%ــب 
 Ñـب 

ً
واأل3ـc، و<ـقAت _ قـRب <ـF="ن Eـثh <ـق.ط ا+ـe )Rـ�R ا�ـ2ح. إنـQ 3ـc �ـب 'ـق"

يـ*.ع، وقـّ>ر Pـh ا3ـ=ز3ـة _ قـRبQ وPـh ا3تخـRي eـن ^ـ>يـقQ وأبـيQM ا3ـ.'ـي>. �، 3ـc يـgن ا3ـيo.د، 
و3ـc يـgن ا3ـ2وEـ"ن WـE cـن جـ2'ـ.ا يـ*.ع _ تـpR ا3ـRيRة، بـW hـ. بـ2Aس! وWجـ2 األ^ـ>قـ"ء Wـ. 

ج2ح أ2E £8ارة Eن e>اء األe>اء. 
" Eـن أجـh ا3ـ2ب. فـق> فـco اآلن أنـP Qـ"ن eـ�R ا<ـت=>اد 

ً
اآلن Pـ"ن <ـيبMذل بـ2Aس 'ـي"تـQ 'ـق

�ـ*"رة Pـµ hء Eـن أجـQR. و_ Wـذه ا6R3ـظة ا3ـ\EـتنW"Mـية - اl3 3ـن ت�تoـي أبـً>ا - �ـRبت 
 ،"oيـة 3ـ"oنـ � l36ـظة اR3ـذه اW _و .Q=ـE ا+ـ.ت �Rـe ن قـ"دًرا.gـن يـ*.ع أن يـE ن"=Fـ> "Mـينe
 <Mيـب cـية، 3ـW"MـتنE\6ـظة ا3ـR3ـذه اW _اآلن ! _ وقـت �'ـق! و �Uا3ـ2ب بـنظ2ه: 3ـ Qأجـ"بـ
 hـبة فشـWء وµ أي h=فـ �Rـe ـ>م ا3ـق>رةe ـبةWـبة ا3=جـز، وW hَـِب

َ
بـ2Aس أي اHeاض وق

إرادتــQ ونــ=Fة eجــز Eــ6بتQM. 3ــق> قــِبh <ــF="ن، ا+ــ>eــ. بــ2Aس، جــ2ح نــظ2ة يــ*.ع غ� 
 .QبRن ا+2ارة ينفج2 _ قE yا+6ب.بة وش=2 ب�ب

 .pو^"ح ا3>ي
وc3 ي=> ي*.ع Wن"ك. 

24وP"ن ب2Aس ب"�"رج، وW. ي*gب دم دE Qe.Eن أجh ي*.ع». 

اR3ق"ء W. و�دة 

3ــgن 8ــيف إذن أن ا3ــRق"ء ا3ــذي ºــ=Rن" نــ.3ــ>، وا3ــذي ¯ــن بــ"�3*ــبة 3ــQ غ� نــ"ضجE Tــن 
ا3ـن"'ـية ا3ـب�ي.-ـة، Eـثh أي �ـفh يـ.3ـ>، 8ـيف يـنF. ا3ـRق"ء و-ـج=Rن" نـنF. ونـنضج؟ إذا Pـ"ن 
ا3ـRق"ء Eـy يـ*.ع � ºـ=Rن" نـنF. و3ـc يـأخـذنـ" إ` Eـ" Wـ. أبـ=> Eـن أنـف*ن" وإ` خـ"رج قـ.قـ=ة 
 �eـ>م ا3ـ2ضـ" وا3ـشg.ى اb l3ـي¿ بـذواتـنM"، فـF" فـ"ئـ>ة Wـذا ا3ـRق"ء؟ وWـن" يشـ� األب جـ.<ـ"
_ Wـذا ا�Heاف ا3ق~� وا3ـ82Fُـز جـً>ا eـن 'ـ>ث ا+*ـي( _ 'ـي"تـe Qـ�R ا3ـف.ر  إ` أن ا3ـRق"ء 
Eـy يـ*.ع ا3ـذي يـنgشف 3ـن" eـ�R أنـQ 'ـي"ة 'ـي"تـنW "Mـ. و�دة، 8ـW "Fـ. ا%ـ"ل EـP yـh و�دة، 
يـ�ب=o" نـF.  ثـE c*ـ�ة وbـ.ل وتـA.ر  وتـ=cRُ: «3ـق> ^ـ"دفـت 'ـي"Â ا+*ـي( بـ"3ت6ـ>يـ> 8ـي  

أتـ=cR …»؛ «ألن فـيQ يـFُgن PـE hـ" أر-ـ> وPـE hـ" أ<ـ=� إ3ـيQ وPـE hـ" أضíّ بـQ وPـE hـ" 
يـتA.ر بـ>اخـRي بـ6Fبة األشـخ"ص ا3ـذيـن وض=¼ Eـ=co. [...] ا+*ـي(، 'ـي"ة ا%ـي"ة، Wـ. 
ا3يقT بـ"+~� ا3ـ~"3ـ( ورفـقة ا%ـي"ة ا3ـي.Eـية وا3ـ2فـقة األ<ـ2-ـة وا3ـت6.ل إ` ا��: Wـذا 

 .«Â"دوره ا3ف="ل _ 'ي hثF25ي

 ٢٢

24 األب ماورو جوزيبي ليبوري، سمعان املدعو بطرس، كانتاجاللي، سيينا ٢٠١٥، االفصل الثالث عشر، الصفحات ٨٤ - ٨٦.

25 األب جوساني، بذل الحياة من أجل عمل آخر، كتاب سبق ذكره، الصفحة ٦٣؛ املضمون املكتوب بالخط املائل هو من تأليفنا.



 ،Qـe"Mو_ اتـب "Mو_ تغي� ذواتـن "Mتـ.بـ�ن hFـe _و "Mـي( _ 'ـي"تـن*FR3 ـن"ك فـ="3ـية وتـأث�W ،c=نـ
 ̀ ا3ـذي Wـ. ا3ـ*F"ح o3ـذه ا3ـف="3ـية بـ"3ـ=P ،hFـ"3ـ*F"ح 3ـ2Rب بـإeـ"دة خـRقن" وإeـ"دة تـشgيRن" إ
آدم ا�ـ>يـ> وا%ـقيقي، ا3ـذي 'ـي"تـنM" وeـ\قـ"تـنM" وقـ>راتـنM" وضـ=فن" إذا جـ"ز ا3ت=ب�  Wـي 
ا3ـ~R~"ل أي ا3ـF"دة اE l3ـن ا+ـ=F.ديـة فـ~"eـً>ا ُتـ.ضـE  yـن جـ>يـ> _ يـ>ي ا+*ـي( ا3ـ}Rي 
 "MنUــيb l36ــ>ودة اE ة وا3غ�RــE"{ا3ــ QMء بــف="3ــيتµ hــP �Rــe ــ. ا3ــ2ب ا3ــق"درWا3ــق>رة، و

و±>دن". 
8ـF" يـق.ل ا3ـ2ب _ ا3ـف~h ا%ـ"دي وا3=شـ2-ـن Eـن <ـف2 ا3ـ2ؤ-ـ": «Wـ" أنـ" أجـَ=Pُ hُـµ َّhٍء 
 �Rوبق Èو "Mء بـنµ hـP hبـأنـف*ن"، وقـب  ،"Mء جـ>يـ> بـ>ًءا بـنµ hـP h=ـº Q26َجـ>يـً>ا!». إنـ

 ..W ء آخ2 إ�µ `ألن¼ � أ'ت"ج إ Qا3ذي ينجذب إ3ي
 ùÉُ بـ"+*ـي(، إ` درجـة إنـ}"ره Qـ\قـتe _ ا3ـت"م Qـ> بـ=>م نـضج' úبـ=> أن شـ=2  إ` أق
 cح ا3ـ2ب ا3ـق"ئـHـ"ذا <ـيقE ،!ًرا"o3ـيً\ ونـ Q=ـE شU=ـن ا3ـE ـذا بـ=> ثـ\ث <ـن.اتWخـ"3ـ¾، و
Eـن بT األEـ.ات eـ�R بـ2Aس '¥ يـق.ده إ` أقú ا3ـنضج وإ` <ـARة بـ2Aس ا+ـ.^ـ.فـة 
_ أeـF"ل ا3ـ2<ـh، رجـÝ � hـ"ف أن يشoـ> FR3*ـي( _ و<ـ¿ ا3ـ*"'ـ"ت و_ ا+ـ6"8ـc و_ 
 Tـن بE cح ا3ـق"ئـHـ"ذا <ـيقE د؟"oـ" و'¥ ا�<ـ�شE8ـية و_ رو"Aا3ـ*جن و_ ا3ـق>س و_ أنـ

27األE.ات �Re ب2Aس 3يق.ده إ` Wذا ا3تA"بق Q=E '¥ يشفي ا+Þ2 بظQR ؟! 

إنـنM" ¹ـ> خـ\^ـة Pـµ hء وتـ�82ه _ ا%ـ.ار األخ�  ا3ـذي دار بT يـ*.ع وبـ2Aس وا+ـذ8ـ.ر 
 hــW» :ع.*U3ــ TتFRP _ ــذا ا%ــ.ارW ¾خR٢١: ١٥-١٩، و-ــت h~يــ.'ــن"، _ ا3ــف hإ¹ــي _
 ،.Fن" نـنR=و-ـج ،Q=ـE ق"ءRا3ـ .F6بة، يـنFع ا+*ـي( ا%ـ"ضـ2 بـ"Mب¼؟ - اتب=¼ !». فـب"تـبb
ونـث2F. 3ـنتMذ8ـE 2ـ" 8ـنت أ<ـ�شo> بـQ بـ"ألEـ� Eـن ر<ـ"3ـة األب جـ.<ـ"� بـتM"ر-ـخ ٢٢ فfاـي2 
٢٠٠٢: «إن إتـبM"ع ا+*ـي( وEـ6بتP _ QMـµ hء: Wـذا Eـ" ºـب ا�Heاف بـQ بـ"eـتبM"ره ا3ـ*Fة 

 .«"Mية +*�تن*U28ا23ئ

2Eت"، 2Eت"! 
دeـن" نـ=.د إ` Eـث"ل Eـ2تـ"، اe l3ـFRتنM" اg3ث� eـن ديـنE"Mـيgية ا3ـت6.ل اِ�ـذري ا3ـذي �ـ>ده 
 pذ3ـ _ p*أنـت 3ـنف "oتـ

ْ
ا3ـRق"ء Eـy ا3ـشخ¾ ا3ـ.'ـي> ا3ـذي ¯ـت"جـE .Qـ" Wـي ا+*ـ�ة ا3ـذي بـ>أ

ا+ـ*"ء؟ Eـ" Wـ. األثـ2 ا3ـذي أ'ـ>ثـتP QMـFRة ا+*ـي( '¥ تـ�*6ب وت�وي 3ـRتأEـh _ ^ـFت؟ _ 
ا3ـب>ايـة ربـF" تـg.ن قـ> انـ*6بت 3ـRتذEـ2، ثـc 3ـRتأEـh فـ.ق Pـµ hء. ألن PـFR"ت ا+*ـي( Wـذه 

  .hن قبE هfتÄ c3 "oW"± ضة و'ن"نE"وة غ\' �Re ت.يb نت"P
 cُ2َ-ـFٍَء وا'ـٍ>. فـµ `إ 

َ
Eـ.ٍر 8ث�ٍة، Eـyَ أنَّ ا%ـ"َجـة

ُ
Tَ بـأ ِّFـتo

َ
قTَ وت

َ
Rـ2تـ"، أنـِت تقEَ ،"ـ2تـEَ»

  «."oنEِ <ٌ'َأ Qُeَو3ن َي� ،hَيَب األفَض~ خت"َرِت ا3نَّ
َ
29ا

 ٢٣

26 رؤ  ٢١: ٥.   

27 أع ٥: ١٥.

28 أنظر امللحوظة ٤ املوجودة هنا في صفحة ١٠.

29 لو ١٠: ٤١-٤٢.



يـ2gر يـ*.ع ا<ـE "oFـ2تT. يـ" 3ـE Qـن اWـتF"م ُي=f  بـQ 3ـo"! يـ" 3ـE Qـن تـق>ـي2! يشـبQ األEـ2 تـEً"Fـ" 
e30ـن>Eـ" دeـ" هللا إبـ2اWـيc 3ـيRAب EـنQ ا3ـتض6ية بـإ<ـ6ق،  أو eـن>Eـ" نـ"دى Eـ.E óـن 

31ا3ـ=Rيقة ا+شـت=Rة،  أي _ ا6R3ـظ"ت ا%ـ"<ـFة Eـن تـ"ر-ـخ ا�ـ\ص. أو، 8ـF" نـ"دى ا+*ـي( 

 :(Tــي6ي*FR3) <ــoAضF8 ا+ــجن.نــة QتFoــE _ 
ً
شــ"ول ا3ــ2A<ــ.Æ، ا3ــذي Pــ"ن EــنRAق"

 ̀ 32«شـ"ول، شـ"ول، 3ـF"ذا تضoAـ>�؟». و±ـ> Eـ2تـ" نـف*o" أيـًض" أEـ"م هللا ا3ـذي يـأخـذWـ" إ

 pRتـ _ cـيWـ"ن إبـ2اPو .Qتـفضيً\ 3ـ "oـنE بRAـن"ك يـWو ،"oـي"تـ' pRتFتـ "oو أنـ<Mـيث يـب'
 hة، وقـبR=يقة ا+شـتR=بـ"﮻ _ ا3ـ ó.ـE إ` األبـ>. وا3ـتق� QRـت\ك ن*ـEـن اE "

ً
ا6R3ـظة واثـق

، أي EـثE hـ" يـgFن 
ً
Pـµ hء Pـ"ن شـ"ول Eـتأ8ـً>ا Eـن أنـP Qـ"ن يـف=h أ8£ األفـ="ل  eـ>ً� و^ـ.ابـ"

ألي إنـ*"ن أن يـف=h. وWـن"ك بـ"3ت6ـ>يـ>، 'ـيث يـبM>و 3ـp أنـp تـFتpR 'ـي"تـW ،pـن"ك Eـن 
يـRAب Eـنp تـفضيW QRـ.. 3ـgنQ، بـ>ً� Eـن أن يـRAب Eـنp، يقHح eـRيp ذ3ـp. وتـg.ن Wـن"ك 
 ،pو3ـذ3ـ .pو8ـ6ي"ة 'ـي"تـ pء %ـي"تـµ h{ـذا 8ـW اح هللاHـضة _ اقE"ة غـMا%ـ"ل جـ"ذبـي _
يـAيy أبـUنM" إبـ2اWـيc '¥ ا�قHاح بـ"3ـتض6ية بـ"بـنQM وÝـE yRـ.ó نـ=RيQ و-قHب Eـن ا3ـ=Rيقة 
ا+شــت=Rة. و-ــ*F( شــ"ول بــأن ُيــق"د Eــثh ا3ــAفeH3 h"ه ا�ــe"Fــة ا+*ــي6ية ا3~غ�ة _ 

  ."W�E<أراد ت l3شق اEد
 Qـ.ة. يـ" 3ـe<نـف� ا3ـ "oنgـية، 3ـE.ا3ـي "oـي"تـ' _ "oجـ"ءتـ l3ـ.ة، اe<ـي نـف� ا3ـW ،"بـ"�3*ـبة +ـ2تـ
Eـن فـ2ق _ ا3ـقيFة يـgFن أن يـg.ن بT دeـ.ة إبـ2اWـيc أو Eـ.ó ودeـ.ة Wـذه ا+ـ2أة ا+ـشغ.3ـة 
_ ا+ـAبخ، إذا Pـ"نـت ا3ـ>eـ.ة تـأE Âـن نـف� ا3ـ2ب واإل3ـQ. بـh، 3ـ=Rي أقـ.ل أن ا3ـ>eـ.ة بـ"�3*ـبة 
+ـ2تـ" Wـي أ8£ ا<ـتêنM"ئـيMة، ألن األ3ـQ األبـ>ي � يـ>eـ.Wـ" Eـن ا3ـ*F"ء أو Eـن eـRيقة Eشـت=Rة، 
 hن"، و^ـRـثE ـيث يت6ـ>ث، إنـ*"ن' ،"o3�E _ ـ. جـ"3ـ�Wـن"ك وW نgء، 3ـ"Mـين> hـن جـبE و�
، وأقــ>اEــHEُ Qبة، وبــ=> ذ3ــp <ــيبM>أ _ األPــh وا3شــ2ب EــثRن". إن 

ً
Eــت=ًب" و يــت~بب eــ2قــ"

 .û2و-ـ Ïـoء ا3ـذي ُيـ>ِخـن و ي"Mـين> hـن جـبEة وR=يقة ا+شـتR=ـن ا3ـE ةMئـي"Mنêـ2 أ8£ إ<ـتEـذاأW
"ِس أeـظEِ cُـْن  8ـF" قـ"ل يـ*.ع Eشـً�ا إ` يـ.'ـن" ا+ـ=F>ان: «ا%ـقَّ أقـ.ُل 3ـE :cgُـ" ظoَـ2َ _ ا3ـنَّ
F"واِت أeـظEِ cُـنQُ». ¯ـن أeـظc ألن  ـذيـَن _ EَـgR.ِت ا3ـ*َّ

ّ
" ا3ـF=Fَ>اِن، و3ـgِنَّ أ^ـَغ2َ ا3 33يـ.'ـنَّ

ا�قHاح ا3ـذي يـق>EـQ هللا 3ـن" _ ا�بـن ا+تج*ـ> Wـ. أE £8ـن إ<ـتêنM"§، وا3ـذي يـق>EـQ 3ـن" _ 
ا�*ـ>، و_ ا%ـي"ة ا3ـي.Eـية 3ـ.جـ.دنـ" اإلنـ*"�. وجـ.د. فـAFبخ Eـ2تـ"، 8ـW "Fـ. ا%ـ"ل Eـن 
قـبE hـy اُ%ج�ة أو Eـغ"رة ا3*ـي>ة ا3ـ=ذراء _ ا3ـن"^ـ2ة، Wـ. Eـ}"ن أقـ>س Eـن غـ"بـة بـR.ط _ 
Eـ2Fا  بـ"�3*ـبة إلبـ2اWـيc، وEـن <ـينM"ء +ـ.ó، وEـن 'ـ.ر-ـب إليـRي". 3ـF"ذا، ألن هللا 3ـc يـgن 
 ،
ً
 َوَ'ـhَّ َبـUَْنَنM"»، جـ"ء، 'ـ2فـي"

ً
ـ"َر َجَ*ـ>ا َ̂ ـَ}FَRُِة 

ْ
34'ـ"ضـ2ًا EـثP "FRـ"ن _ يـ*.ع ا+*ـي(. «َوا3

 h{ن ق2ب، بشe "Mتقي بنR3ي ،"MننUب QتFخي cن"، و-قيA>و _ QتFن"، 3ين~ب خيg*ي"
 ٢٤

30 تك ٢٢: ١.

31 خر ٣: ٤.

32 أع ٩: ٤.

33 مت ١١: ١١.

34 يو ١: ١٤.



 ،QRـن أجـE بRا3ـق yَـِن ُ̂  Eـأ3ـ.ف، _ 'ـي"تـنM"، وبـ"3ـت"³ يـق>م 3ـن" _ ذاتـQ، بـ}h بـ*"�ـة، PـE hـ" 
وE" ي~نy قRب hP إن*"ن _ ت"ر-خ اÃ3ش2-ة. 

ا3ق2ار اg3ب� 

eـن>Eـ" يـتف"üء ا�نـ*"ن بoـذا ا%ـ>ث، EـثE hـ2تـ" _ ذ3ـp ا+ـ*"ء eـن> <ـe"FـP "oـFR"ت 
يـ*.ع، Eـ"ذا �ـ>ث؟ Eـ"ذا eـRيQ أن يـف=h؟ Eـ" Wـ. رد ا3ـف=h ا+ـRA.ب Eـن 'ـ2-ـتQM اl3 شـ=2ت 

ب"�<تفزاز  Eن وب"�¹ذاب إ` اقHاح ا�Eت\ء Eن ج"نب هللا؟  
 Qء _ ذاتـµ hـP �U3ـ Qاألبـ>ي أنـ Qاإل3ـ "oع. فـق> 8ـشف 3ـ"Mـ�ة واتـب*E "أ +ـ2تـ" أيـًض<Mإذن، تـب
 cـ2-ـ+ pـ2تـ"!» - و8ـذ3ـE ، "ـ2تـE» - ـ>يـً>اb "o3ـ hبـ ،(!pف6¥ ا3ـ.ثـ�ي.ن يـ=2فـ.ن ذ3ـ) ف6*ـب

و3="زر و3ب2Aس و3*"ئ2 اh>23. ي*.ع µ hP .Wء o3" ب"3ت6>ي>! 
3ـgن eـن>Eـ" يـgشف ا+*ـي( eـن ذاتـQ 3ـن" بـ"eـتبM"ره ا3ـ.'ـي> ا3ـض2وري، ا3ـذي ¯ـت"جـQ، فـإن 
Wـذا يـتRAب أوً� وقـبP hـµ hء قـ2اًرا. ألنـQ إذا Pـ"ن Wـذا ^ـ6ي6ً"، بـأن¼ _ ا'ـتيM"ج 3ـQ و'ـ>ه، 
eـن>ئـذ � يgFن¼ ا�نـف~"ل eـنQ بـ=> اآلن. فـإذا Pـ"ن Wـذا ^ـ6ي6ً"، فـ\ ي*=¼ إ� ا3ـت6قق 
 ،Qـ" أ'ـت"جـE hـP Qأنـ �Rـe ³ Qي ذاتـA=يـ Qـن أنـE ـققbأ cأي إذا 3ـ ،pذ3ـ h=أفـ cوإذا 3ـ .pـن ذ3ـE
 ،�Rق _ Qأشـ=2 بـ ¼R=± l3ا QتFRـPو Qو^ـ.تـ Qـض 3ـنظ2تـE"بـ"3ـ~>ى ا3ـغ Qأدر8ـ ¼R=º "FـE
وإذا 3ـc أbـقق Eـن Wـذا، <ـأخـ.ن نفÊ، و<ـأخـ.ن PـéAe h 3ـR*="دة وا%ـقيقة وا�ـF"ل 
وا%ـب ا3ـذي يـ=ذب¼ بـQ قE �Rـنذ و�دÂ، وربـF" '¥ قـبh ا3ـ.�دة. إذا 3ـc أbـقق Eـن شـF.3ـية 
35ا+*ـي( بـ"�3*ـبة ³، 3ـ}"نـت 'ـي"P ÂـoR" <ـت=Uش _ ظـh ا%ـزن، 'ـزن ا3ـش"ب ا3غ¼، 

 hـP h=ـº "Fربـ hـ2قـ� ١٠، ظـE hة وخـ"^ـة _ إ¹ـيMاإلزائـي hاألنـ"جـي yيF3ـن" جـ Qا3ـذي تـ~ف
µء رEـ"دي، PـE hـFتÂ"{R، وPـE hـ" Pـ"ن Eـن قـبE hـفت.ً'ـ" 3ـ2Rغـبة _ ا�Eـت\ء، 3ـgنQ اآلن 

" 23غبة قE ،�Rثh قf ت82ت نفÊ أن>فن فيQ وأن" �Re قي> ا%ي"ة. 
ً
ي~ب( اختنM"ق

قـبh أن يـRتقي بـU*.ع و-ـق.ل 3ـQ �، ج*ـ>ت ثـ2وات ا3ـش"ب ا3غ¼ وا<ـتق"EـتQ األخـ\قـية 
(قـ"ل _ ا%ـقيقة: «3ـق> أ�ـ=ت Pـh ا3ـ.^ـ"يـ"، فـF"ذا ينق~¼؟») رغـبتQM _ ا%ـي"ة األبـ>يـة، 
 p3ـذ3ـ ،QبRش قـAـe إلشـب"ع coـ"نـت تـ~ي( بـ=>م 8ـف"يـتPإ` ا+*ـي(، و yRAـ"نـت تـتP .3ـ "F8ـ
Pـ"نـت خ�ات وفـض"ئـh دفـ=تQ إ` نـقAة غـ"Eـضة شـ=2 بـo" قـRبQ و3ـgن وجـQo ظـh غـ"Eـًض"، 
 QRوفـض"ئـ QـبWـ.اEـذا ا3ـش"ب وW ـ"نـت ثـ2واتP ،ا3ـي.م pبـ=>. و'¥ ذ3ـ QRن قـ> قـ"بـgيـ c3ـ Qألنـ
األخ\قية Eفـت.'ةـ، وc3ـ تgـب( جFـ"ح Wذـا ا3شـ"ب، بhـ دف=ـت اشتـيM"ق قRـبQ  إ` µء ب\ 
'ـ>ود. و3ـgن بـ=> ذ3ـp جـ"ء ا3ـRق"ء، ونـظ2ة Eـ6بة يـ*.ع 3ـQ، قـ"ل يـ*.ع، بـ}FR"ت EـختRفة 
 Qـ" �ـت"جـE ¿أنـ" فـق !pأنـ" و'ـ>ي أ8ـفي» :Qـ. ذاتـW hن ظـgـ2تـ"، و3ـ+ "oقـ"3ـ l3ا pRـن تـe
 Qتــ"{RتFــE تــ2ك QيRــe ــ.ى اإلشــ"رة إ` ا3ــش"ب بــأن> ً"Mيــ*.ع شــيئ h=يــف cو3ــ «!pبRقــ
 ̀ وEـ.اWـبQ وفـض"ئـQR ألنـo" أ^ـب6ت شـ2ًا وeـي.ًبـ" ورذائـh، و3ـgن بـÃ*"�ـة ألنـo" و^ـRت إ

غ"يتo"، وا8تe ،"o3"Fن> 3ق"ئyE Q ا+*ي(.  
 ٢٥
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فـ"آلن، قـ> أ8ـRF.ا EـFoتco _ جـ=QR يـت.ق إ` خfة ا8ـتF"ل وbـقق 3ـRذات 3ـc يـg.نـ.ا قـ"در-ـن 
 cـي(). وإذ 3ـ*FR3) Qـe"Mـ>م اتـبe _ ـ"نـتP ـذا ا3ـش"بW ـأ<ـ"ةE إن."oـقيقb أو "oنـ"Fضـ �Rـe
يـgن قـ"دًرا eـ�R ا3تخـRي eـن EـFتR}"تـQ، وبـ"3ـت"³ 3ـc يـ�بy ا+*ـي( و3ـc يـبق� Eـ=Q، 3ـc ي=Hف 

 .Qء ا3.'ي> ا3ذي �ت"جé3ا Qأن �Re "
ً
بQ 'ق

3ـق> eـ"ش ا3ـRق"ء، 3ـgنQ 3ـc يـ=تنق اتـبM"ع ا+*ـي(. فـفي ا3ـRق"ء ا3ـذي 'ـ>ث بـ"3ـتأ8ـي> (وإ�، 
3ـF"ذا غـ"در بـ}W hـذا ا%ـزن؟!)، 3ـc يـ�ب=Q اتـبM"ع ا+*ـي(. فـ=>م إتـبM"ع ا+*ـي( � ي=¼ أن 
 Eـy يـ*.ع، 

ً
ا3ـRق"ء 3ـc يـتc؛ بـh ي=¼ أن ا3ـRق"ء 3ـc ي*ـت2F، فـق> تـc إجـo"ضـQ، و3ـc يـ~ب( اbـ"دا

 "Mبـن.Rـنق قـÝ ا%ـزن ا3ـ2ديء ا3ـذي pإن ذ3ـ .Q=ـE ـ�ة*E )يـ~ب c3ـفة و^ـ>اقـة؛ و3ـ
ُ
و3ـc ي~� أ

Wـ. خـيبMة أEـh قـRبنM" ا3ـذي يـFR( اEـت\ئـQ وإشـب"ع أeـFق رغـب"تـQ، و¯ـن ن�e "oeـنQ (إن Wـذا _ 
 ألنـQ �ـيب و'ـقيقي _ قـRبQ). إنـE Qـثh انÏاع Eـ.3ـ.د جـ>يـ> Eـن 

ً
'ـ> ذاتـQ 'ـزن �ـيب أيـض"

أQE: يفق> اA3فh ا23غبة _ اU=3ش وا3نF. وا3تق>م _ �2-ق ا%ي"ة. 
وPـأن ا%ـ2-ـة تـنف~e hـن رغـبة ا3ـقRب. Wـذه Wـي Eـأ<ـ"ة ا3ـش"ب ا3غ¼ ا%ـقيقية وEـأ<ـ"ة 
PـE hـن يـRتق.ن بـ"+*ـي( و� يـ�ب=.ه. أنـ" � أقـ.ل أنـE coـن خـ\ل 3ـق"ئـco بـ"+*ـي( � يـ~ب6.ن 
 yــE ¥' ،cــW"يــ"Aخــ hــP yــE ¥' ،Qبــ TAــ2تبE يــبق.ن � coنgا3ــف.ر ، 3ــ �Rــe Tقــ>ي*ــ
ثـ2واتـco اl3 � ي*ـتAي=.ن ا�نـف~"ل eـنo". 3ـgن eـ�R األقـh يـظR.ن Eـ2تبTA بـQ، وPـأن 
ا%ـ2-ـة تـنف~e hـن رغـبة ا3ـقRب. إن ا3ـقRب يـRتقي وـ-2غـب وـ-2-ـ> ا3ـ=ن"ق ... 3ـgن ا%ـ2-ـة، 
أو Eــ" نــ=تق> أنــQ 'ــ2-ــ�نÑ ،"Mــ*"ب � واeــي 3ــRذات، وب*ــبب ا�ــ.ف ا3ــذي تث�ه أشــب"ح 
 ،"oـذه ا%ـ2-ـة ا3ـزائـفة، ا+ـ=ذبـة 3ـذاتـW ا3ـ=ن"ق. إذن yنFب �، و-ـRوتـق>ـي2ات زائـفة، يـق.ل ا3ـق
 h{بـش QيRـe أن �ـتضن يـ*.ع، وتـف2ض pوشـ �Rـe ـ"نP ا3ـذي hفAب ا3ـRقـ 

ً
تـ*6ب بـ=ي>ا

<ـAR.ي وا<ـتبM>ادي ُ<ـُبً\ أخـ2ى ¯ـ. إEـت\ءات أخـ2ى، واl3 <ـتêبت جـFي=o" أنـo" زائـفة، 
<.اء ا3*بh أو ا�Eت\ءات. 

رe"ة ا%ي"ة 

Eـنذ ا3ـ=>يـ> Eـن ا3ـ*ن.ات، _ ٢٠ فfاـي2 ١٩٩٥، وجـ>ت نفÉ  Êـ"نـب فـ2اش ا+ـ.ت ا3ـذي 
Pـ"ن ـي2قـ> eـRيQ ا+ـ2Aان ايـ.جـي�ي. 8ـ.ر-ـg.  - ا3ـ}"Wـن ا3ـذي ا3ـتق� بـ"ألب جـ.<ـ"� eـن>Eـ" Pـ"ن 
ا شـ"ًبـ"، وقـ"م بـتق>يـc 'ـ82ـة ا3شـ2ا8ـة وا3ت6ـ2ر _ <ـ.-*ـ2ا - وPـ"ن Eـ=ي األب 

ً
بـ"3ـف=h أ<ـت"ذ

36جـ.<ـ"� ا3ـذي جـ"ء _ ذ3ـp ا3ـي.م 3ـز-ـ"رتـQ 3ـ2FRة األخ�ة.  وقـ> أراد ا3ـ=.دة 3ـز-ـ"رتـE Qـ2ة 

أخـ2ى، 3ـgن ا+ـ2Aان 8ـ.ر-ـg. تـ._ بـ=> تـ*=ة أيـ"م Eـن ذ3ـp ا3ـRق"ء. وألن ا+ـ2Aان، ا3ـذي Pـ"ن 
يـأخـذ Eـ*gن"ت قـ.-ـة 3ـتخفيف األ3ـc، 3ـc يـgن قـ"دًرا eـ�R ا3ـبق"ء _ 'ـ"3ـة يـقظة، bـ>ثـنM" أنـ" 
واألب جـ.<ـ"� +ـ>ة <ـ"eـة eـن ا%ـي"ة وeـن ا+ـ.ت وeـن ا%ـ> وeـن ا+ـ6بة وeـن Pـµ hء. 
 _ 'ـي"Â، _ 'ـض.ر Wـذيـن 

ً
ربـP "Fـ"نـت Wـذه Wـي ا3ـ*"eـة، أو بـ"3ـتأ8ـي> أ8£ ا3ـ*"eـ"ت تـأث�ا

ا3ـ~>يقT واآلبـ"ء ا3ـق>ي*ـT، أEـ"م Eشoـ> اbـ"دWـe cـ�R 'ـ"فـة ا+ـ.ت وا%ـي"ة، وا%ـي"ة 
األرضية  وا%ي"ة  األب>ية.  eن>E"  اeتذر  ا+2Aان  اي.جي�ي.  eن  ن="<Q  ق"ئً\:   «E=ذرة،  

 ٢٦

36 أ. موريتي، إيوجينيو كوريكو: نعمة حياة، كانتاجاللي-إيوبرس ف.تي.ل، سيينا-لوجانو ٢٠٢٠، الصفحات ٢٩٥-٢٩٦.



»، قـ"ل األب جـ.<ـ"�: «إنـo" خfة ا%ـ>. 3ـgن تـc ا�نـت~"ر 
ً
إن¼ أجـ> ^ـ=.بـة _ ا3ـبق"ء يـِقظ"

eـ�R  ا%ـ>. فـق> انـت~2 ا+*ـي( eـ�R ا3ـ=>م! ». وبـUنP "Fـ"ن ا+ـ2Aان 8ـ.ر-ـg.  يـ=.د 3ـRن.م Eـ2ة 
� األب جــ.<ــ"�، وWــ. �ــ>ق ا3ــنظ2 _ ^ــ>يــقن" ا+ــ6تض2، أن أ8£ ^ــف6"ت fأخــ2ى، أخ
 Qة، وأنـFgـن <ـف2 ا%ـE األول h~ـ"نـت ا3ـفP Qـج"ب بـ"�3*ـبة 3ـeت"ب ا+ـق>س إثـ"رة 3ـإلgا3ـ
 Qـت"ر 3ـÝ ـ"ن هللاP ـت"ر ا+ـ.ت، وإنÝ يـة، 'ـيث يـق"ل أن اإلنـ*"ن"oء بـ"3ـنµ hـP hتـأثـ2 قـب
َق Pُـµَ َّhٍء 3ِـgَي َيـg.ن 

َ
Rَخـ Qـ نَّ ëـي"ء . فـإ'ْ

َ
نَّ َهللا 3ـc َيـ~نyِ ا3ـFَ.ت و� ُيَ*ـ2ّ ِبoَـ\ِك األ

َ
ا%ـي"ة: «أل

pَ 3ـFَْث.ى األEْـ.ات eـ�R األرض. 
ْ
RـEُ و� pRِـoEُ cّـ>َ "oفـي �َUـ

َ
ـEُ cِـفي>ة و3

َ
نَّ َخـ\ِئـَق ا3ـ="3 ëوإ

 "
ً
ــ>يــق َ̂ وه  ــ.ا3ِــeَ coــ>ُّ

ْ
ق
َ
يــ>يــco وأ

َ
Eــْ.اِت ِبــأ

َ
نَّ اfِ3َّ خــ"3ِــ>. 3ــgِنَّ ا3ــ}"ِفــ2-ــَن َدeَــ.ا Eَــْث.ى األ

َ
أل

 .«Qن ِ'زِبE ن.ا.gن َي
َ
hٌW أل

َ
ضR6َFَ.ا ُثWَ"e َّc>وه ألّنcِo أ

ْ
37ف"

إنـo" تـبM>و ^ـ.رة g3ث� Eـن ا3ـثق"فـة ا3ـ*"ئـ>ة _ eـ"3ـc ا3ـي.م، ^ـ>يـقة ا+ـ.ت، واl3 تـ2غـب _ 
 "oـنe f=ي l3ا3ـ>يـن.نـة ا+ـ2-ـ2ة ا Q6ي"ة. إنـR3ـ �ً"Fـ"ن إ8ـتP .3ـ "F8ـ ،"

ً
ا+ـ.ت 8ـF" 3ـ. Pـ"ن ^ـ>يـق

ا+ــزEــ.ر ٤٨ eــ�R أو3ــئp ا3ــذيــن يــ=Uش.ن Ñ�3.ا ا3ــ="3ــP cــQR بــ>ون ا�^ــغ"ء إ` ا3ــ2غــبة 
ـcِ األEـ.اِت، وWُـن"َك ـيe2ـ"Wُـcُ ا+ـ.ُت. 

َ
ا%ـقيقية 3ـRنف� وا3ـقRب: « ُيـ*"قـ.َن Pـ"3ـغَنcِ إ` eـ"3

 .«coُ3 "ًنgِ*Eَ اِت.Eاأل cُ
َ
3"e ُن.g-ت~ُ� إ` ا3َب\ِء، و coُو^.َرُت fِا إ` ا3ق.ُ

َ
38َي3�ِ.َن ت

ثـc قـRت 3ـألب جـ.<ـ"� إن Wـذه اآليـة ج=Rت¼ أفـe _ 2gـب"رة قـ"3ـo" يـ*.ع 3ـRيo.د، وWـي eـب"رة 
 .«

ٌ
cْgُ َ'َي"ة

َ
³ََّ 3َِتgُ.َن 3 ëُت.ا إ

ْ
أ
َ
ْن ت
َ
RE39يئMة ب"%زن، eن>E" ب�Re �g أورشRيc: «َوَ� ُت2ِ-ُ>وَن أ

 
ً
وWـن"ك، _ نـظ2ة Wـذا األب ا3ـ=ج.ز، ا3ـذي أنـQgo ا+ـ2ض بـ"3ـف=h، و3ـgنEُ Qـف=c بـ"%ـي"ة قـRب"
، ورأيـت وفـFoت Eـ" Wـي ا+ـ6بة. وEـ6بة Wـذيـن ا3ـ2جـTR اP l3ـ"نـت أEـ"ò، وEـ6بة 

ً
ورو'ـ"

 �U6ي"ة، و3ـRـ"ة 3ـeـأ^ـ>قـ"ء ورP coيRـe ـن ا3ـت=2فE نتgFا3ـذيـن تـ Â"ـن _ 'ـيE yيFجـ
 .�U3ـن" ا3ـ2ب '¥ ا3ـب"بـ" فـ2ن*ـ cـW"Aـeا3ـب"بـ"وات ا3ـذيـن أ yيFة �ـRـE"ت. وا+ـ6بة ا3ـش.FR3ـ
وEـ6بة ا3ـe2ـ"ة ا3ـذيـن _ Eـ.اجـoة Pـh إنـ*"ن وجـFيy اÃ3شـ2 ، و_ Eـ.اجـoة ثـق"فـة تـ�بy ا+ـ.ت، 
و-قــ.دW"ــ 2Eــتزــقةــ � يoتــF.ن ب"ــ%F\ن، � ي*�ــ*FR.ن و� Ýض=.ن إلغ2ــاء ا+.ت، و� 
يـقبR.نـQ 8ـ~>يـق، 8ـF" يـق.ل 3ـن" <ـف2 ا%ـFgة. إنـco رeـ"ة، وآبـ"ء، وأEـo"ت يـF.تـ.ن بـ>ً� Eـن 
ا3تخـRي eـن أن يـg.نـ.ا رeـ"ة 3ـ6Rي"ة، ورeـ"ة يـق.دون إ` ا%ـي"ة، و-ـق.دون إ` ا+*ـي( '¥ 
ـ" أنـ"  َّEيـ.'ـن" ١٠:١٠ «أ hـي ا3ـ~"3ـ( _ إ¹ـيeيـق.ل ا3ـ2ا "Fوبـ.فـ2ة. 8ـ ،Qـي"ة فـي' yيFجـR3 ن.gيـ

فِجْئُت 3ِتg.َن cُoُ3 ا%ي"ُة، بhEِ hُء ا%ي"ِة». 

 ñة ا3=ظMأ<"ة اإلن*"نيE hداخ
Wـذه Wـي ا3ـFأ<ـ"ة ا3=ظñ 3ـ\نـ*"نـيMة اl3 ¯ـن أيـًض" Eـ>eـ.ون �Äـ"ذ ا3ـق2ار فـيo"، ¯ـن أوً�، 
وبـ.eـي، و¯ـن أيـًض" 3ـآلخـ2-ـن، PـأبـA"ل غ� جـ>ـي2-ـن و3ـgن 'قيقيE _ Tـ6ب�نM" 3ـإلنـ*"ن، 
 بQ ا3ذي E~>ره W QRP. ا+*ي(. إن اF3أ<"ة ا3=ظW ñي أن ا%ي"ة E.ج.دة، 

ً
 وو3="

ً
وشغف"

 ٢٧
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 ،"oــ"ب إ3ــيWــ>م ا3ــذe أن نــق2ر "MننgFن يــg3ــ ،"oتقي بــRأن نــ "MننgFــن"، و-ــW ــيW3ــق> أتــت، و
 "oتUــ"ذبــÉ فH=ب يRأن ا3ــق cرغــ "oا'ــHــ>م قــب.ل اقeو "oــe"Mــ>م إتــبe أن نــق2ر "MننgFو-ــ

 .Qء ا3.'ي> ا3ذي �ت"جé3ا "Wر"Mتبe"وب
3ـذا، فـإن ا�خـتيM"ر ا%ـي.ي R3جـFيy، بـغض ا3ـنظe 2ـن 'ـ"3ـة ا%ـي"ة أو شـ}h ا3ـ>eـ.ة، يـg.ن 
ا�خــتيM"ر األ<ــ"W Æــ. بT ا3ــ=Uش Eــy ا+*ــي( أو بــ>ونــQ، بT ا3ــ=Uش بــ"تــبM"ع ا+*ــي( أو 

 .Qنe ش ب=يً>اU=3ا
 Æ"ا3ـق2ار األ<ـ Qيـق"ل. إنـ "Fة»، 8ـMـ=ينE ـ.ةe<3ـ» 

ً
إن Wـذا ا�خـتيM"ر ا%ـي.ي 3ـ�U اخـتيM"را

 "FoـE ،2قAا3ـ Tوبـ\ي hبـأ3ـف �ـ2-ـقة، بـ ،< َّF=ـEُ hـP ـنE ب.RAر ا+ـ"Mا�خـتي Qـي6ية، إنـ*FR3
Pـ"ن eـ>د ا3ـ2جـ"ل وا3ـ�*"ء. ألن األEـ2 يـت=Rق بـ"+*ـي( ذاتـQ، وبـW "Fـ. ا+*ـي( _ ذاتـQ وبـW "Fـ. 
بـ"�3*ـبة 3ـن". إنـQ قـ2ار ±ـ"ه ا3ـ.جـ.د، و±ـ"ه ا3ـ}"ئـن بـذاتـQ،  أي ±ـ"ه «أنـ" ا3ـ}"ئـن» ا3ـذي 8ـشف 
ذاتـQ +ـ.e óـ�R جـبh <ـينM"ء، و3ـgن 8ـF" قـRت، فـق> أ^ـب( 'ـض.ًرا يـ.Eـًي" _ ا+*ـي( ا3ـذي 
ـ"ِم [إذن وا3ـي.م أيـًض"، ٣٠ أبـ2-ـh ٢٠٢٢، Wـن" أو Wـن"ك  يَّ

َ
َنـ" Eَـَ=Pُ cْgُـhَّ األ

َ
يـأÂ 3ـيق.ل 3ـن": «َوWَـ" أ

 hـي اإل¹ـيoـج"ب أن ي�تeـن ا+ث� 3ـإلE .«2ِـWْ َ̀ اْنـِقَض"ِء ا3ـ>َّ ëإ ،[cgـنE <وا'ـ hـP <40'ـيث يـ.جـ

Ñ*ـب ا3ـق>يـ� E¥ بoـذه ا3ـ}FR"ت، ألنـQ ي=¼ أن اإل¹ـيh � ي�تoـي أبـً>ا، و-*ـتP 2Fـh يـ.م، 
 .!c3"=3ية ا"oن ¥'

 ً"Mـ"ئـتEـإنـ*"ن، وP 
ً
، وeـ"ئـش"

ً
3ـgن Eـ" Wـ. يـ*.ع _ ذاتـQ، ’’أنـ" ا3ـ}"ئـن‘‘ يـ*.ع ا+*ـي(، Eتج*ـ>ا

 Eـن بT األEـ.ات، Wـ. Pـµ hء بـ"�3*ـبة 3ـن"، وPـµ hء 3يخـR~ن"، وWـ. 
ً
"Fيب، وقـ"ئـR~ا3ـ �Rـe

 hــP �Rــن يEو Qــ"<ــة إ3ــيE ــ"جــةÑ ــن ¯ــنE ره"Mــتبe"ن" بــRــن أجــE Q*ذل نــفMء 3ــيبµ hــP
ا'ـتيM"جـ"ت قـRبنM"، و'ـي"تـنM"، وeـ\قـ"تـنM"، وeـRFن"، وا3ـAبق ا3ـذي أ�ـبخE QـثE hـ2تـ"، و^ـي> 
ا3ـ*e pFـبًثM" _ ا3ـRيE ،hـثh بـ2Aس، قـضيتE "oـy رفـ"ï ... ا+*ـي( يـ=Aي ذاتـQ 3ـن" بـ"eـتبM"ره 

 ."MتنUج"ت إن*"ن"Mا'تي hP �Rا3شخ¾ ا3.'ي> ا3ذي  ي
ا3ـRق"ء Eـy ا+*ـي( يـ=Aي و-قHح Wـذا، أي Pـµ hء. ثـc تـ.ضـy ا%ـ2-ـة أEـ"م اخـتيM"ر ا+*ـي( 
 l3فق2اء، وا+=جـزات اR3ـ Qو'ـب ،Q3ـ\قـت>اء  بـ Qـث"3ـEو ،QFوتـ="3ـي ،QتFRـP �Rـe 2~ا3ـذي � يـقت
 ،Q~شـخ hFجـE _ ره"Mـ. اخـتيW )ر ا+*ـي"Mإن اخـتي .Qء تـ2-ـ>ونـµ وأي ،"oR=أن يـف yيAي*ـت
 _ QRب أن أقـبRAأي يـ ،"oRـP Â"ن 'ـ"ضـ2ًا _ 'ـي.gب أن يـRAوا3ـذي يـ ،

ً
أي اخـتيM"ره 'ـ"ضـ2ا

داخRي. 
 Qــي
َ
3 ëُت إRــَتَ( ا3ــب"ب، َدَخــ

َ
ــ.Â وف َ̂ َ'ــٌ> 

َ
ن َ<ــyَFِ أ ëفــإ ،Qــeُ2َقــ

َ
ا واِقــٌف eــ�R ا3ــب"ِب أ

َ
«Wــ"َءَنــذ

َ=E َّþ=ي». 
َ
يُت Q=E وت

َّ
َ=ش
َ
41وت

إذا 8ـن" eـe �RـcR بـF" يـ=نيW QMـذا، وإذا 8ـن" نـ>رك أن PـFRة ا+*ـي( Wـذه _ <ـف2 ا3ـ2ؤ-ـ" U3*ـت 
^ـ.رة تـقية جـFيRة، بـW hـي ا3ـ.^ـف ا%ـقيقي 3ـ=\قـتE Qـ=ن" وEـ=ي ... eـRينM" أن نـ2±ـف Eـن 
ا3تفe _  �gـ>د ا+ـ2ات اl3 ُنـhFo فـيe "oـ2ًضـ" o8ـذا،  ا3ـذي Wـ. eـ2ض 3ـ}µ hء، Eـن ا3ـذي 
يقف �Re ب"E ،Èث�E  h*.ل  يأÂ  3يRAب  Eن" ب=ض اF3"ل،  وg3ن  eن>E"  يأÂ  يRAب  أن 

 ٢٨

40 مت ٢٨: ٢٠.

41 رؤ ٣: ٢٠.



 hـP `وجـ.دي، و^ـ.ً� إ h{ن، و-ـ�*ج ، و-ـش.gـ" يـE h{و3ـ "MبنRن6ن" ا%ـي"ة، وإشـب"ع قـFيـ 
 ﮻، 3ـق> ُخـRقن" _ ا3ـزEـن، و3ـ*ن" Eـ\ئـgة تـ~ب( شـي"�T إ` األبـ> _ 

ً
شـ=2ة _ رأÆ. شـ2gا

 ،Qــ"دة ا3ــقي"م بــeو_ إ Qر _ ا3ــقي"م بــ"Mا3ــ2ب ا�خــتي "MينA=إذ يــ .fgتEــظة قــ2ار خــ"�ــئ و%
 Qنـفت( 3ـ cإذا 3ـ "Mأنـن cR=يـ Q2ار. إنـF2ار، و±ـ>يـ>ه بـ"<ـتFـن جـ>يـ> بـ"<ـتE ـذهÄوأ  

ً
وأÄـذه Eـ2ة

ا3ـب"ب، فـ*ن=Uش بـ\ Á=E، بـ>ون 'ـي"ة 'ـي"تـنM"، وWـ. � ي*ـ�*o3 cRـذا، فـo. دائـE "Fًـ" يـ=.د 
3ـRب6ث eـن" 3ـي2Aق eـ�R بـ"بـنM". ... أنـ" Eـتأ8ـ> Eـن أن ا3ـش"ب ا3غ¼ Wـ. ا3ـق>يـ� Eـ2قـ� 
نـف*Q، وأنـQ تـ"ب واWـت>ى وeـ"د إ` يـ*.ع، ألن يـ*.ع 3ـc ي*ـ�*cR 3ـ2ؤ-ـتQM يـغ"در Wـgذا. _ 
ا3ــ.اقــy، بــ=> 'ــ"دثــة ا3ــش"ب ا3غ¼، Wــ2ع يــ*.ع _ ا%ــ"ل إ` �ــ2-ــق آ�EــQ، ألنــQ أراد أن 

Q~RÝ، وأراد  أن hP ¾RÝ إن*"ن. 
 Qبـ "Aًـ2تـبE hـن ـي2-ـ> أن يـظEة، وM2-ـقة جـي>ة أو <ـيئAبـ Qـe"Mأ _ اتـب<Mـن يـبE ،hـن يـقبE ،نg3ـ
 _ .Fو-ـن ،QMتUإنـ*"نـ _ .Fا%ـي"ة، و-ـن _ .Fو-ـن !.Fات ا%ـي"ة، و-ـن.Aـن خـE ة.Aخـ hـP _
 وأجـhF، وأ8£ <ـ="دة، وأ8£ قـ.ة، وأ8£ نـضًج"، ووداeـة، 

ً
PـE hـ" ºـ=QR وجـ.د ا+*ـي( EـختRف"

وأ8£ تـ.اضـً="، وأ8£ شـج"eـة، وأ8£ قـ>رة eـ�R ا%ـن"ن، وا3*ـ\م، أو eـ�R شـج"eـة ا3ـتأ8ـي> 
 ،Q=و-ـ�ب QRن يـقبFفـ .QRـن أجـE 3ـ>رجـة ا+ـ.ت Qبـ p*Fا%ـق، وا3ـ=>ل، و ا3ـت �Rـe c*ـÑ
يـنF. _ تـpR ا3ـق>ا<ـة اW l3ـي Eـhء ا�نـ*"نـيMة اÑ l3ـض.ر ا+*ـي( وEـ6بتQM تـg.ن EـgFنة 
R3جـFيy، و_ Pـh 'ـ"3ـة Eـن 'ـ"�ت ا%ـي"ة، و_ Pـh وضـE yـن أوضـ"ع ا%ـي"ة. إذ � يـ.جـ> µء 

ان*"� c3 يأِت ا+*ي( 3ي=Aي Q3 ا3ف>اء واFg3"ل. o3ذا ¯ن ¯ت"ج إ3يW Q. فق¿. 
و-ـ" 3ـE "oـن دWـشة أن نـ2ى Wـذا ا3ـنF. إلنـ*"نـيMة 'ـقيقية بـUننM". يـ" 3ـE "oـن دWـشة أe f8ـن>Eـ" 
 "Fا3ـبؤس، وربـ h3ـ. ظـ ¥' ،Q=ـE "Mا3ت6ـ>يـ> _ ^ـ>اقـتن Qوجـ �Rـe نـ2ى أنـف*ن" تتغ�، وتتغ�
 
ً
EــE yــ2ور ا3ــ.قــت وتــزايــ> ا3ــ=2F. ألن ا%ــقيقة ا�نــ*"نــيMة 3ــRق>يــ� Wــي 'ــقيقية جــ>ا
 _ ، "Fًدائـ "Fة، وربـRة �ـ.-ـH2ار 3فFبـ"�<ـت cـتoي � Qا+*ـي(، 3ـ>رجـة أنـ �Rـe ¿ـؤ<ـ*ة فـقEو
ا3ـ=Uش Eـy ضـ=ف"تـQ و'¥ Eـy خـA"يـ"ه. فـ"3ـق>يـ� يـ=Uش بـ"%ـق '¥ خـAيÿتQM و-ـق>س 
نـف*Q أيـًض" fe خـAيÿتQM - ربـF" أقـ.ل بـ>eـة؛ 3ـgن ا3ـب"بـ" يـق.ل ذ3ـp أيـًض"! - Eـثh بـ2Aس 
 _ �Uاإلنـ*"ن، و3ـ _ �Uو3ـ ،"Mفـين �U2ارة. ألن ِقـ.ام ا3ـق>ا<ـة ا+*ـي6ية 3ـFي بـgا3ـذي يـب
ا3ـق>يـ�. إن قـ.ام ا3ـق>ا<ـة Wـ. اإلرتـبM"ط بـ"آلخـ2 (بـ"+*ـي()، وPـµ hء يـأE ÂـنQ، وPـµ hء 
 ̀ Eـ.جـ.د فـيQ، 8ـF" ي=e fـن ذ3ـp ا3ـق>يـ� بـ.3ـ� _ نشـي> ا�^ـ6"ح األول Eـن ر<ـ"3ـتQ إ

 .Æ.3.8 hWأ
ــْبPُ hَــµَ ِّhء وِبــQ ِقــ.اُم Pُــµَ ِّhء. وWــ. َرأُس اَ�َ*ــ> أي َرأُس 

َ
«فــفيQ ُخــRَِق Pُــµَ ُّhء. Wــ. ق

ُة _  3ِـيَّ وَّ
َ
ـQ األ
َ
Eـ.ات [ا+*ـي(، 'ـي"ة ا%ـي"ة]  3ِـَتg.َن 3

َ
ا3ـgَنU*ة. Wـ. ا3ـَبْ>ُء وا3ـِبEِ 2ُgْـن َبTِ األ

Q [و_ ا3ـg.ن PـQR، 3ـgن قـبP hـµ hء _ 
ُّ
RـPُ ُل"Fgَا3ـ Qِبـ َّhـ ن َ�ِ

َ
ـ>ى هللا أ

َ
> َ'ـُ*َن 3

َ
Pُـµَ ِّhء. فـق

جـPُ QRِـE َّhـ.جـ.د [Eـن Eـo"م 
َ
ن ُيـ~"3ِـَ( ِبـQ وEِـن أ

َ
ق�R و_ قـRب Eـ2تـ" و_ قـRب Pـh انـ*"ن]. وأ

Eـ2تـ" ا+ـب>دة إ` eـ\قـتE "oـy أخـتE "oـ2-ـc  '¥ ا%ـ2ب _ أو8ـ2انـيM" و'¥ ا3ـ=\قـة بT ا3ـ2وس 
 .«QMيِبR َ̂ \َم ِبَ>ِم  َق ا3*َّ

َّ
> َ'ق

َ
Fَ.ات وق " _ ا3*َّ َّFEِْرِض و

َ
" _ األ َّFEِ [42واألو28ان
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µ hPء ºتyF وراء ا+*ي( 
� وا3ـ="FR3 �3*ـي( Wـ. 8ـF" 3ـ. Pـ"ن ºـب أن يـبM>أ Eـن EـAبخ Eـ2تـ" وEـن .gـذا ا3ـ>ور ا3ـW نg3ـ
 cـ2-ـE ل�E _ بـ>أ _ وقـت <ـ"بـق "Fـب"يـة ا3ـض2ائـب، 8ـ� ¥E ـ"ئـ>ةE ـنE2س وAقـ"رب بـ
بـ"3ـن"^ـ2ة، و_ ورشـة ¹ـ"رة ا3ـق>يـ� يـ.<ـف و_ ا<ـAبh بـUت %ـc 3ـe2Rـ"ة ... فـب"خـتيM"ره، أي 
بـ"خـتيM"ر PـFRة هللا ، Pـh إeـ"دة تـg.-ـن ا3ـg.ن Wـذا تـبM>أ بـش}h غـ"Eـض E¼ وEـن" وEـن ا3ـRق"ء 
EــP yــh وا'ــ> Eــن" وإذا تــ�R ا3ــRق"ء ا�رتــF"ء _ جــ"ذبــUتQM وإذا Pــ"ن رد فــ=e hــ�R ا3ــRق"ء Wــ. 
 hـP _ة و.Aخـ hـP _ ،)ا+*ـي yـE ـن جـ>يـ> ا3ـبق"ءE تـق2ر pR=ـ± l3ا QMتUء _ جـ"ذبـ"Fا�رتـ
ظـ2ف و_ Pـh 3ـق"ء، و_ Pـh خـي"نـة، Ñـيث Pـh ا%ـي"ة تـ~ب( قـ"فـRة Eـن ا3ـ=\قـ"ت وا6R3ـظ"ت 
واألفـ="ل وا�fات اl3 ±ـتyF وراء ا+*ـي(، واl3 تـ�بy يـ*.ع، ألن ا3ـقRب يـ�ب=Q، وألن 
 hـPي آخـ2، وRـÄ hـPر آخـ2، و"Mإخـتي hـP 2ـ.ة األ<ـ"<ـية وا3ـ}"فـية 3ـتب2-ـe<ب قـ> شـ=2 بـ"3ـRا3ـق
تـض6ية أو eـن"ق EـgFن: «Eـ2تـ"، Eـ2تـ"، أنـ" فـق¿ ا3ـض2وري 3ـpِ، وأنـ" فـق¿ أeـAي إشـب"eًـ" 

 .«!pبR6>ود 23غبة قE \ب 
ً
أب>ي"

إن إتـبM"ع ا+*ـي( Wـذا يـ.<ـy األنـ". و-ت6ـ>ث ا3ـق>يـ� بـنM>يـgت.س eـن Wـذا ا3ـنضج _ بـ>ايـة 
 ،QيRـe ي.Aا�نـضب"ط ا3ـذي يـن hـP أن Qـب"ن ا3ـذيـن يـ�ب=.نـW2ا3ـ coة '¥ يـفMـبنW2قـ"نـ.ن ا3ـ
 Qا3ـشخ¾ _ قـ>رتـ .Fنـ hـن أجـE .ـW ءµ h{فـ ،QبRAد ا3تغ� ا�ـذري ا3ـذي يـت"oجـ hـPو
eـ�R 'ـب هللا وإخـ.تـÑ Qـ2-ـة، وبـ"3ـت"³ اH3'يب بـت.<ـيy ا3ـقRب ا3ـذي يـ=> بـQ ا+*ـي( 

 .Q=ن ي�ب+ QيA=-و
و-ـgتب ا3ـق>يـ� بـنM>يـgت.س: «3ـذ3ـe pـRينM" إنـش"ء Eـ>ر<ـة �ـ>Eـة ا3ـ2ب».قـc بـتg.-ـن 
جـe"Fـ"ت تـ=cR ا�ـ>Eـة وقـبP hـµ hء اتـبM"ع ا3ـ2ب. «نـأEـh بoـذه ا+ـؤ<ـ*ة أ� نـ2<ـخ أي 
µء قـ"Æ و^ـ=ب وEـت=*ف. و3ـgن إذا دeـت ا3ـ=>ا3ـة إ` إدخـ"ل بـ=ض eـن"^ـ2 ا3شـ>ة 
[ 8ــW "Fــ. ا%ــ"ل Eــy األ�ــف"ل ... فــفي بــ=ض األ'ــي"ن ºــب ا3ــRج.ء ا` ا3شــ>ة إذا 8ــن" 
 _ pgRFا+ـ6بة، � تـ>ع ا�ـ.ف يـت �Rـe 6ف"ظRأو 3ـ hا ]، 3ـت~6ي( ا3ـ2ذائـ.Fأن يـن cـW<نـ2-ـ
ا%ـ"ل، 3ـ>رجـة أنـp تتخـe �Rـن �ـ2-ـق ا�ـ\ص [ Eـثh ا3ـش"ب ا3غ¼ ] ا3ـذي _ ا3ـب>ايـة �بـ> 
. وبـ=> ذ3ـp، بـUنF" ت*ـ� eـ�R �ـ2-ـق ا%ـي"ة _ ا3ـ>ـي2 واإليـF"ن [ أي _ اتـبM"ع 

ً
أن يـg.ن ضـيق"

ا+*ـي( ]، نـ82ـض _ �ـ2-ـق و^ـ"يـ" ا3ـ2ب بـقR.بـنM" ا+ـ�*=ة Ñـ\وة ا%ـب اl3 � يـgFن 
43ا3ت=ب� eـنo"». أو3ـئp ا3ـذيـن يـقبR.ن و-ـ�ب=.ن، خـA.ة !ـA.ة، يـ>ر8ـ.ن _ Eـ2'ـRة Eـ=ينMة 

أنoـc ي2ـ8ضـ.ن، وأن 3>ـيoـc اA3ـ"قةـ R3ـ82ضـ، ألن 3>ـيoـc قRـًب" �Eـ*ً=" Ñ\وة ا%ب ا3ذـي � 
 .T6ب.بE coيش=2ون بأن coوب"+6بة، ألن ،Qنe ن ا3ت=ب�gFي

ذات Eت.اض=ة وواثقة 
eـن>Eـ" نـق2أ 'ـ>ث إقـ"Eـة 3ـ="زر Eـن ا+ـ.ت، _ ا�^ـ6"ح ا%ـ"دي eشـE 2ـن إ¹ـيh ا3ـق>يـ� 
 pبـ=> ذ3ـ "Fـ> ا3ـذي رواه ا3ـق>يـ� 3ـ.قـ"، ربـoـ>ث بـ=> ا+ش' Qـن ا3ـ.اضـ( أنـE <ـoشE - "يـ.'ـن
ب="TE -  ي>Wشن"  وج.د  2Eت"  Eن  ج>ي>،  اl3  ت�Fت  بAبي=ة  ا%"ل  بFزاجo"  ا+=ت"د،  
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وg3ن بـ «ذات» أ8£ نضًج"، وأF' £8"<ة وW"دئة _ نف� ا3.قت. 
 �Rـe ،cيRـ

َ
وَرش
ُ
ـ2-ـَبMةٌ Eِـن أ

َ
 eَـنيM" ق

َ
ـ"م. وَبـUت يَّ

َ
رَبـ=ِة أ

َ
 أ
ُ
Eَ fِـنذ

َ
ـQُ _ ا3ق نَّ

َ
ـhَ يـ*.ع َوَجـَ> أ َ̂ " َو َّF

َ
Rفـ»

وَنـe "Foـن  ` Eَـ2ْتـ" وEَـ2َ-ـc ُيـَ=زُّ ëِد قـ> جـ"ؤوا إ.oـَن ا3ـَيEِ �ٌة، فـ}"َن 8ث.
َ
Rَغـ 
َ
ـ2َة
ْ
ـِ. َخـeَ �َFش

َ
¯

ت 
َّ
Rَظــ cَــ2َ-ــEَ َّن

َ
" َ<ــFَِ=ت Eَــ2تــ" ِبــُق>وِم يــ*.ع َخــ2َجــت �<ــِتقب"3ِــTِ' _ ،Q أ َّF

َ
Rفــ ."Foِخــي

َ
أ

ð. وE ِّ¼gِ3ـ" 
َ
 أ
َ
ـE "Fـ"ت

َ
 Wـoن" 3

َ
ـ. :8ُـنت

َ
ـت Eَـ2ْتـ" 3ِـUَ*.ع: ’’ يـ" رّب، 3

َ
 _ ا3ـَبUت. فـق"3

ً
جـ"3ِـَ*ة

خـ.ِك‘‘. 
َ
ـo" يـ*.ع: ’’ َ<ـَيق.ُم أ

َ
ـ"ه‘‘. فـق"َل 3 يَّ ëإ pَيA=﮻ُ ُيـ ُل هللا، فـ"

َ
ـ*أ
َ
نَّ PُـE َّhـ" ت

َ
cُ أ
َ
Rـe
َ
ِز3ـُت أ

نـ" 
َ
ـo" يـ*.ع: ’’ أ

َ
خ�‘‘. فـق"َل 3

َ
ـQ <ـَيق.ُم _ ا3ـِقي"Eَـِة _ ا3ـَي.ِم األ نَّ

َ
cُ أ
َ
Rـe
َ
ـEَ Qـ2ْتـ": ’’ أ

َ
ـت 3
َ
قـ"3

 .
ً
َبـ>ا
ََ
 أ
َ
ـي" وُ-ـؤEِـُن È 3ـن َيـF.ت ، فَ*ـَي6ْي". وPُـEَ ُّhـن َ�ْ

َ
ا3ـِقي"Eـُة واَ%ـي"ة Eَـن آEَـَن È، َوإن Eـ"ت

 ̀ ëإ Âا+*ــيُ( ابــُن ِهللا اآل pَــ نَّ
َ
وEِــُن ِبــأ

َ
 أ
ِّ
� ëيــ" رّب، إ ،c=ََنــ ’’ :Qــت 3ــ

َ
ُتــؤEِنTَ ِبoــذا؟‘‘. قــ"3

َ
أ

W cُـoُن"، 
ِّ
R=َFُا3ـ ’’ :"oـي

َ
3 ëت إ
َ<ـ2َّ
َ
ـ>eـ.Wـ"، فـأ

َ
خـِتEَ "oـ2َ-ـcَ ت

ُ
` أ ëـَبت إWَ

َ
ـc‘‘. قـ"3ـت ذ3ـp ُثـcَّ ذ

َ
ا3ـ="3

44وW. َي>e.ِك‘‘».  

يــ" 3ــE Qــن تــنM"قــض EــتنM"غــc بE Tــ2تــ" _ روايــة 3ــ.قــ" وتــpR ا+ــ.جــ.دة _ Wــذا ا+شoــ>! 
«تــنM"قــض»، ألنــE Qــن ا3ــ.اضــ( أن Wــذه ا+ــ2أة قــ"Eــت بF*ــ�ة �ــ.-ــRة _ اتــبM"ع ا+*ــي(، 
وا3ـت.بـة واo3ـ>ايـة اl3 أثـ"رWـ" ا3ـRق"ء األول. 3ـgنQ «تـنM"قـض EـتنM"غـc» ألنـE Qـن ا3ـ.اضـ( أيـًض" 
أنـo" نـف� ا+ـ2أة وأن Wـ>ايـة ذاتـo"، ونـF. قـRبo" 3ـc يـgن قـفزة Eـن إنـ*"نـUتo"، بـE h*ـ�ة 

 ."oو'¥ 3=ي.ب "oق"ت\eو ،"oزاجEو ،"oتUن*"ن�
، Eـثh تـpR ا+ـ2ة: «يـ" رب، 3ـ. 

ً
3ـ>رجـة أن ا3ـ}FRة األو` اl3 تـق.3ـo" 3ـU*.ع تـ}"د تـg.ن تـ.بـيخ"

8ـنت Wـن" ، 3ـE "Fـ"ت أð!» 3ـgن Pـµ hء EـختRف. ألنـQ تـ.بـيخ 'ـE .RـRيء بـ"3ـ*ؤال، وEـRيء 
 "Fـ2 8ـEو األ<Mيـب ،pوبـ=> ذ3ـ .coزر، بـ"�3*ـبة 3ـ"=Rـ"ن ضـ2ورً-ـ" 3ـP اف بـأن يـ*.ع و'ـ>هHe�"بـ
 h=إ` فـ Hا3ـف.ر ا3ـت.بـيخ ا+*ـت �Rـe تFجHا3ـف.ر ، ف �Rـe "o*6ت نـفRـ2تـ" قـ> أ^ـE 3ـ. أن
� يـ*أل و-ـت.<ـFR3 h*ـي( بـ}µ hء دون ظـh ادeـ"ء أو نـزوة، وبيقT 3ـc يـgن 3ـ>يـE "oـن "Fإيـ
قـبh: « و3ـgن '¥ اآلن أeـcR أن PـE hـ" تـRAبE Qـن هللا يـFنp6 هللا إيـ"ه». يـ" 3ـE "oـن قـ.ة 
«ا3ـذات» اl3 تـق.ل «أنـ" أeـ2ف» � 3ـتؤ8ـ> بـغ2A<ـة قـ>رتـo" و'ـFgتo" و8ـف"ءتـo"، بـh 3ـتؤ8ـ> 
قـ>رة آخـ2 (ا+*ـي(). فـتق.ل Eـ2تـ" «أنـ"» _ ثـقة تـ"Eـة بـ"+*ـي(، و أE £8ـن ذ3ـW pـي تـ=ي 
وتـ>رك أيـًض" أن «ذات» يـ*.ع تـتMأ<ـ� بـ"3ـ}"Eـh أيـًض" eـ�R ا�يـF"ن وا3ـثقة _ اآلب، وo3ـذا 

ا3*بب فoي «أن"» واثقة، إنo" نقAة ا3يقT ب"�3*بة o3" أيًض"، وب"�3*بة 3ن" أيًض". 
يـ" 3ـE Qـن وeـي eـظيc ونـ"ضـج 3ـ>ى Eـ2تـ" 3ـذاتـo" وFR3*ـي( بـتMأ8ـي>Wـ" eـ�R أن 'ـض.ر يـ*.ع 
 QR=ـ" يـفE .ـW يـ*.ع QR=ـ" يـفE ـ6بة اآلب، وأنE ـيW ـ6بة يـ*.عE ـ. 'ـض.ر اآلب، وأنW
اآلب. إن ذات Eـ2تـ"، Wـي ا3ـذات ا3~غ�ة وا3ـب"ئـ*ة +ـ2تـ"، ت=Hف بـشف"فـية تـ"Eـة بـذات 
ا+*ـي(، بـ"3ـ2A-ـقة اl3 قـ"ل بـo" يـ*.ع «أنـ"»، ا3ـ="3ـc تـEً"Fـ" وأبـ>ًيـ" بـأن Eـ" �ـ>ده Wـ. eـ\قـة 

'بQ ب"آلب _ ا23وح ا3ق>س. 
وأEـ"م EـثW hـذه «ا3ـذات» ا+ـت.اضـ=ة وا3ـ.اثـقة - وWـذا Eـ" يـذWـRن" _ ا3ـق>ي*ـT، و3ـgن 

أيًض" _ اg3ث� Eن ا3ن"س بUننM": ا3ت.اضy وا3يقE ،Tت6>ان ب"%ب FR3*ي( -  
 ٣١
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_ Eــ.اجــoة «ذات» Eــت.اضــ=ة إ` Wــذا ا%ــ> Eــن ا+ــؤ8ــ> أن يــ*.ع يــش=2 بــ"%ــ2-ــة _ 
ا3ـgشف eـن ذاتـQ بـ"3ـ}"Eـh، 3ُيظoـ2 +ـ2تـ" Pـh �ـبي=تQ و قـ.تـQ اإلo3ـية. إن eـظFة «ا3ـذات» 
ا3ـ2ا<ـخة _ اإليـF"ن، بـت.اضـy وثـقة، تـFgن _ 'ـقيقة أنـo" تـ*F( 3ـ2Rب بـإظـo"ر «األنـ" 
" أنـW Qـ. ا3ـ.'ـي> ا3ـض2وري بـ"�3*ـبة 3ـن". إن Eـ.قـف Eـ2تـ" 

ً
ا3ـ}"ئـن» تـEً"Fـ"، وإظـo"ر Eـ" يـ=نيQM 'ـق

 .Qة و'ن"ن 8ي"نFظe h{2 بoي( بأن يظ*FR3 )F>

 hE"P ن"Fة ¯. إي.A! ة.Aخ
ـQ <ـَيق.ُم _ ا3ـِقي"Eَـِة _  نَّ

َ
cُ أ
َ
Rـe
َ
ـEَ Qـ2ْتـ": ’’ أ

َ
ـت 3
َ
خـ.ِك‘‘.  قـ"3

َ
ـo" يـ*.ع: ’’ َ<ـَيق.ُم أ

َ
«فـق"َل 3

، فَ*ـَي6ْي"‘‘. 
َ
نـ" ا3ـِقي"Eـُة واَ%ـي"ة Eَـن آEَـَن È، َوإن Eـ"ت

َ
ـo" يـ*.ع: ’’ أ

َ
خ�‘‘. فـق"َل 3

َ
ا3ـَي.ِم األ

وEِـُن 
َ
 أ
ِّ
� ëيـ" رّب، إ ،c=ََنـ ’’ :Qـت 3ـ

َ
ُتـؤEِنTَ ِبoـذا؟. قـ"3

َ
. أ
ً
َبـ>ا
ََ
 أ
َ
ـي" وُ-ـؤEِـُن È 3ـن َيـF.ت وPُـEَ ُّhـن َ�ْ

 .«‘‘c
َ
` ا3="3 ëإ Âا+*يُ( ابُن ِهللا اآل pَ نَّ

َ
45ِبأ

 ،.gا+ـ.نـ*ني.ر 8ـ.ر-ـ ،«Èأتـذ8ـ2 أن «أ .hـE"{ن ا3ـ"Fة، إ` اإليـ.Aة !ـ.Aـ2تـ"، خـE يـق.د يـ*.ع
قـ"ل قـبh أن يـF.ت إنـQ �ـRب نـ=Fة وا'ـ>ة فـق¿: أن يـF.ت بـإيـF"ن Pـ"Eـh. و-ـق.د يـ*.ع 
Eـ2تـ"، خـA.ة !ـA.ة، إ` اإليـF"ن ا3ـ}"Eـh. إنـE Qـثh األم اl3 تقHح eـ�R ا3ـAفh نـ~ف PـFRة 
'¥ يـت=cR إ8ـF"3ـo"، وتـذ8ـW2ـ" PـoR"، ألنـQ يـت=cR ا3ت=ب� eـن نـف*Q، 3ـ�U 8ـببغ"ء، و3ـgن 
 Qتfإذا أخ ."oـة، و68ـ2-ـة تـؤ8ـ> ذاتـ-.o8ـ «أنـ"»، و8ـ «Qـن «ذاتـe f=ـ"نـ*"ن يـ=2ف 8ـيف يP
األم بـ"3ـ}FRة، فـإن ا3ـAفh ـي2دد Eـثh ا3ـببغ"ء، وبـ>ً� Eـن ذ3ـp تـق.ل نـ~ف PـFRة '¥ يـ>رك 
ا3ـAفh أنـW Qـ. ا3ـذي يـق.ل ا3ـ}FRة، فـo. ا3ـذي يـ�gشف أنـQ ي=e fـن نـف*Q. وبـ"+ـت"بـ=ة 
خ�‘‘ 
َ
ـQ <ـَيق.ُم _ ا3ـِقي"Eَـِة _ ا3ـَي.ِم األ نَّ

َ
cُ أ
َ
Rـe
َ
بـأEـ"ن، Pـأنـo" تـ\وة ألجـ.بـة ا3ـت=Rيc ا+*ـيí -’’ أ

[إجـ"بـة ^ـ6ي6ة جـً>ا وغ� Eـت.قـ=ة، 3ـgن ا+*ـي( يـق.دWـ" إ` أبـ=> Eـن ذ3ـp، أو بـ"أل'ـ2ى: 
يـgشف 3ـo" أن إيـF"نـo" بـQ يـتج"وز ا3ـ=قي>ة ا3ـتقRي>يـة إل<ـ2ائـيhM] -؛ وبـ"تـبe"MـQ بـأEـ"نـة، 
 hـP ـنe شفgـ2تـ" ا3ـE ق�Rب يـ*.ع، تـتRـي2نـ. إ` قـ "oبRي¼ يـ*.ع، وقـe `تـنظ2 إ "oـي�يeو
نـ" ا3ـِقي"Eـُة 

َ
µء بـ>أت تـRتقي بـQ قـبe hـ"E _ ،"o3�E _ TEـ*"ء Wـذا ا+شoـ> ا3شoـ�: «أ

 .«
ً
َب>ا
ََ
 أ
َ
ي" وُ-ؤEُِن È 3ن َيF.ت ، فَ*َي6ْي". وEَ ُّhPُن َ�ْ

َ
واَ%ي"ة Eَن آEََن È، َوإن E"ت

 Qبـ"+~� ا3ـ~"3ـ(، ورفـقت Tا+*ـي(، 'ـي"ة ا%ـي"ة، وا3يق» :�3ـنتMذ8ـP 2ـFR"ت األب جـ.<ـ"
 QMيتRـe"فـ hثFـذا يـW ء إ` خ�: إنµ hـP ـ.لb l3أ3ـ.فـة اFا3ـ QMـية، و^ـ6بتE.3ـن" _ ا%ـي"ة ا3ـي

 .«Â"46_ 'ي

 
َ
ـي" وُ-ـؤEِـُن È 3ـن َيـF.ت ، فَ*ـَي6ْي". وPُـEَ ُّhـن َ�ْ

َ
نـ" ا3ـِقي"Eـُة واَ%ـي"ة Eَـن آEَـَن È، َوإن Eـ"ت

َ
«أ

  .«
ً
َب>ا
ََ
أ

إن Wـذا فـق¿ Eـ" Wـ. ¯ـت"جـQ و�ـت"جـQ ا�ـFيW .yـذا Wـ. اé3ء ا3ـ.'ـي> ا3ـض2وري. ¯ـن Ñـ"جـة 
 "Mيتخـذه ا+ـ.ت وا3شـ2 _ 'ـي"تـن Qوجـ hـP ـنEـ.ت، وE hـP ـنEـن ا+ـ.ت، وE "نFإ` 'ـي"ة ُتـقي

ا3شخ~ية، و_ األ<2ة، و_ جe"Fة ا+ؤEنT، و_ اc3"=3 بأ<2ه. 
  ٣٢
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إن PـE hـ" تـبق� Wـ. آ�ف األشـي"ء اl3 ُتـقRقن" و±ـ=Rن" Eـت.تـ2-ـن بـ>ون أن تـg.ن ضـ2ور-ـة، 
ألنo" � ت�R أبً>ا ا%"جة ا%قيقية 3قRبنM" و3قRب hP ان*"ن. 

"، ألنـo" ا+*ـ2ح ا3ـذي ُتـ>رك فـيQ 'ـ"جـة 
ً
'¥ ا%ـي"ة eـW �Rـذه األرض U3*ـت ضـ2ور-ـة 3ـن" 'ـق

 hـيظ> l3ة اRيRتفي 3ـ="زر بـ"3ـ*ن.ات ا3ـقg3ـن يـ .Q=تشـب l3ـي اW ـت*U3 "oنgب، 3ـRا3ـق
يـ=Uشo" بـ=> إقـ"EـتE Qـن ا+ـ.ت. إنـنM" � ¯ـت"ج إ` ا+ـ.ت أو ا3ـبق"ء eـ�R قـي> ا%ـي"ة: بـh ¯ـت"ج، 
 l3ا%ـي"ة ا pRـت"ج إ` ا%ـي"ة األبـ>يـة، تـ¯ "Mت إ` األبـ>، أي أنـن.Fقـ"ل يـ*.ع +ـ2تـ"، أ� نـ "F8ـ
يـgFن FR3*ـي( فـق¿ أن يـFن6ن" إيـ"Wـ"، وأن ا+*ـي( و'ـ>ه Wـ. 3ـن". eـن>ئـذ <ـيق.م يـ*.ع 
بـإeـ"دة 3ـ="زر إ` 'ـي"ة 3ـ="زر، 3ـgن 3ـ="زر 3ـc يـ~ن=Q هللا و-ـ2-ـ>ه و�ـّبE Qـن أجـW hـذا فـق¿. إن 
هللا اآلب 3ـc ـي2-ـ> و �ـب أي Eـن" 8ـي نـ=Uش فـق¿ 'ـي"ة �ـ.-ـRة إ` 'ـ> Eـ". إنـQ خـRقن" Eـن 
أجـQR، خـRقن" Eـن هللا وEـن أجـh هللا، وا3ـقRب 3ـن ºـ> ا3*ـ\م إ� eـن>Eـ" ي*ـتق2 _ ا3ـ.'ـ>ة 

األب>ية yE ا%ي"ة اW l3ي ا+*ي(، _ 'ضن اآلب، بنفخة ا23وح ا3ق>س. 

«hW تؤEن أنت؟» 
 
َ
ـي" وُ-ـؤEِـُن È 3ـن َيـF.ت ، فَ*ـَي6ْي". وPُـEَ ُّhـن َ�ْ

َ
نـ" ا3ـِقي"Eـُة واَ%ـي"ة Eَـن آEَـَن È، َوإن Eـ"ت

َ
«أ

  .«
ً
َب>ا
ََ
أ

Eـ" ا3ـذي يـgFن أن نـضيفQ إ` Wـذه ا3ـشo"دة ا3ـ}"EـRة FR3*ـي( eـن ذاتـQ؟ Eـ"ذا يـgFن أن يـg.ن 
 l3بي=ة وجـ.د هللا اA3ـ hـE"{شف ا3ـgـن ا3ـE £8ـ. أW "ـE ت؟"FR{ـذه ا3ـW ـنE £8ـن"ك أW
 
ً
"oووجـ ،QـEـ>ه ود*É 2ـ. 'ـ"ضـW وا3ـذي ،"Mـي�نeأ _ "Mـض.ره، وا3ـذي يـنظ2 إ3ـينÑ "3ـن "oـE<قـ

3.جE Q=ن"؟ E" ا3ذي يgFن إض"فتQ ب=> hP ذp3؟ 
يــبM>و أنــQ � يــRزم إضــ"فــة أي µء. وEــy ذ3ــp، �. إذ Wــن"ك µء Eــفق.د _ Wــذه ا3ــشo"دة 
ا3ـ}"EـRة، وWـذا ا3ـgشف ا3ـ}"Eـh، وظـo.ر هللا ا3ـنW §"oـذا 3ـإلنـ*"ن. و-ـ*.ع نـف*W Qـ. ا3ـذي 

أوض( +2ت" و3ن": «hW تؤEنT بoذا؟». 
Eـن غ� اFُ3جـ>ي أن يـأÂ هللا إ` ا3ـ="3ـc 3ـي=Rن eـن نـف*e Qـ�R أنـQ 'ـي"ة 'ـي"تـنM"، و8ـ6ي"ة 
أبـ>يـة � يـgFن ألي Eـ.ت ا3ـتغRب eـRيo"، و8ـ6ي"ة أبـ>يـة Wـن" واآلن، 3ـ�U فـق¿ _ ا3ـي.م 
 hـP ـنE hن 3ـن" ¯ـن األ'ـي"ء، � �ـ"ئـgو3ـ ،"Mـ.اتـنEأ hـن أجـE ¿فـق �Uن اآلن، و3ـgاألخ� ، و3ـ
Wـذا، و� جـ>وى Eـن ا+*ـي( نـف*Q و� Eـن Eـ.تـQ وقـي"EـتQ، إذا 3ـc أؤEـن، وإذا 3ـc أHeف 

بنفÊ 8ـ «أنت» ا+ؤEن أE"م ا+*ي( ا3ذي يRتقي È و-gشف eن ذاتgW Qذا. 
Eـ" Wـ. تـق>ـي2 هللا 3ـن" Ã8شـ2، و%ـ2-ـ�نM"، إذا تـ.قـف 8ـشف Wـ.-ـتQM ا�o3ـية بـت.اضـe yـن> eـتبMة 
 "Mإ3ـين Âيـأ Qن بـ"Fب اإليـRو-ـ>ع �ـ ،"Mو'ـ2-ـ�ن "Mـ"ئـنPوذ ،"Mن"، وإرادتـنRـقeو ،"Mـينeوو ،"Mبـن.Rقـ
 �Rـeن هللا، و.gأن يـ �Rـe ن قـ"دًرا.g3ـن"، 3ـي Qن بـذاتـ.gب أن يـRـ�*.ل، و�ـE Tأن hـثE "Mتـق2-ـًب
 eـ�R أن يـg.ن Wـ. ا3ـذي ÝـRقن" و-ـف>يـنM"، وWـ. ا3ـذي 

ً
أن يـg.ن ا3ـقي"Eـة وا%ـي"ة، و3ـيg.ن قـ"درا

يFن6ن" ا%ي"ة وا3قي"Eة _ ا%ي"ة األب>ية! 
«hW تؤEن بoذا؟» إن Wذا ا3*ؤال �U3 اEت6"ن Eن c8"6E ا3تفتUش.  

 ٣٣



إنـQ ا<ـتج>اء قـRب هللا 3ـقRب اإلنـ*"ن، وا<ـتج>اء 'ـ2-ـة هللا %ـ2-ـة اإلنـ*"ن، و8ـين.نـة هللا 
g3ي"ن اإلن*"ن. 

 �Uـق2 ا3ـثقة، 3ـEن، و"Fـ.ضـ.ع اإليـE أنـف*ن". إن _ QMـن إجـ"بـتe ـب أ� نـب6ثº ـؤال> Qنg3ـ
فـينM": إنـQ _ ا3ـ2ب ذاتـQ، إنـQ ا3ـ2ب ذاتـo3 .Qـذا ا3*ـبب، ت=E fـ"رثـ" eـن اإلجـ"بـة، 3ـE �Uـن 
 Qـ" يـق.3ـEو ،"oـE"ـEـ. أW "ـEـ" تـ2اه، وE ت"FRـP `ة إFجH3"بـ"أل'ـ2ى بـ hبـ ،"W�gـن تفE أو "oذا8ـ2تـ
يـ*.ع eـن ذاتـE Qـن خـ\ل نـظ2ه _ eـي�يÑ "oـب، وبـ2غـبتE _ QMـhء 'ـي"تـo" بـ"+=Á، وEـhء 

 .«c
َ
` ا3="3 ëإ Âا+*يُ( ابُن ِهللا اآل pَ نَّ

َ
وEُِن ِبأ

َ
 أ
ِّ
� ëي" رّب، إ ،c=ََن» :Qبذات "oي"ت'

 Qإنـ ،"oيـ*.ع 3ـ �R6ـظة. و-تجـR3ا pRبـ"+*ـي( _ تـ "oتfـن خE ـ" تـ2اهE ـ2تـ" ^ـ>ىE ُتـ2دد
 ،"oـ� 3ـث.رتـoـن ا+ـ*"ء ا3شE اًء<Mـ2تـ"، ابـتE ألن ،Qف بـH=ـي تـ2اه وتWو ،"oـE"ـEـي أo3ره اإل.oبـظ
 Qبـأنـ "oـ" 3ـW2ـoأظ l3يـ*.ع، وا%ـقيقة ا "o3ـ "oقـ"3ـ l3ة اFR{ـن ا3ـE ـن ا3ـت6ققe تـت.قـف c3ـ
اé3ء ا3ـ.'ـي> ا3ـض2وري ا3ـذي ـي2-ـ>ه ا3ـقRب، وا3ـذي �ـقق Pـµ hء، و-ـFأل Pـµ hء. واآلن 
" 'ـي"ة 

ً
نـضجت Eـ2تـ"، ونـFت _ خfتo" ا%ـي"تـيMة Wـذه، ونـFت _ إخـتبM"رWـ" أن يـ*.ع Wـ. 'ـق

 ."oي"ت'
 �Uو3ـ .«cإ` ا3ـ="3ـ Âـض.ر «اآل' .oـت\ء 'ـ"ضـ2، فـEـذا ا�W ء بـأنµ hـP hـ2تـ" قـبE فH=ت
وجـ.ًدا يـقف Wـن"ك بـ\ 'ـ2اك Eـثh ^ـنc وث¼، Eـثh تـFث"ل. إن ا+*ـي( Wـ. 'ـض.ر هللا ا3ـذي 
يـأÂ إ` Wـن"ك 'ـيث يـت=2ف eـRيo" وـ-2'ـب بـo" و�ـبo". وقـ> eـ"شـت Eـ2تـ" وEـ" زا3ـت تـ=Uش 
 hـP .ـW )ـ"ن ا+*ـيP إذا Qبـأنـ QMـ.ثـ.ق _ يـقينEب واثـق، وRقـ "oـذا ا3*ـبب 3ـ>يـo3ة وfـذه ا�W
µء بـ"�3*ـبة 3ـن"، وPـ"ن Wـ. 'ـي"ة 'ـي"تـنM"، فـإن Pـe hـhF 'ـ2-ـ�نM" يـتA"بـق Eـy 'ـ2-ـة هللا بـ"+vء 
إ` ا3ــ="3ــc، 3يoــب ذاتــQ 3ــR="3ــc، بش6ــQF و%ــQF، 3ــيFأل ا3ــ="3ــc بــ"3ــقي"Eــة وÑــي"ة 'ــي"ة 
اإلنـ*"ن، وPـh إنـ*"ن، _ أي وضـy أو 'ـ"3ـة يـ.جـ> فـيo"، '¥ 3ـ. Pـ"ن EـيًتE "Mـنذ اربـ=ة ايـ"م 

و-تE hR6ثh 3="زر. 

 cر ا3=ظي"Mا�ختب
اإليـF"ن Wـ. ا�Heاف بـذ3ـp، و-ـ=Uش Eـن أجـh ذ3ـp، بـ=2فـ"ن ورجـ"ء. 3ـذ3ـP ،pـE hـن=Aف 
Eـن ا3ـ.جـ.د، '¥ 3ـ. Pـ"ن Eـن=Aًف" 3ـFR.ت وا�ـAيئMة، أو Eـن=Aًف" 3ـE<Rـ"ر وا3شـE 2ـثh ا%ـ2ب 
_ أو8ـ2انـيM"، أو Eـن=Aًف" Eـن األ3ـc وا+ـ="نـ"ة Eـثh جـFيy ا+ـ6ن وا+ـ2ض، وEـن ا3ـظcR وا3ـبؤس 
ا3ـذي يـ~يÃنM" بـ"<ـت2Fار بـش}E hـب"شـ2 أو غ� Eـب"شـ2، 3ـ�U أE £8ـن إeـ"دة �ـ2ح <ـؤال 
ا+*ـي( ا3ـذي Wـ. ا3ـقي"Eـة وا%ـي"ة eـ�R 'ـ2-ـ�نM" ا3ـذي ي*ـتج>ي إيـF"نـنM"، وقـب.3ـن" 3ـQ،بـ"eـتبM"ره 
'ــي"ة ا%ــي"ة و'ــي"ة ا3ــ="3ــW» :cــh تــؤEــن بــذ3ــp؟»، «Wــh تــؤEــن بــأ� ا3ــقي"Eــة و'ــي"ة 

'ي"تp؟»، و'ي"ة 'ي"ة ا�Fيy؟ . 
ا%ـي"ة � تـRAب أي µء آخـ2. و� يـRAب هللا Eـن" أي µء آخـ2. إنـQ � يـRAب Eـن" اoA3ـي 
جـيً>ا، أو أن نـ~h 3ـتق>يـc ا3ـ=ش"ء _ ا3ـ.قـت ا+6ـ>د، أو إذا Pـ"ن بـإEـ}"نـنb "Mـ2-ـp خـF.ل 

أختنM". تRAب ا%ي"ة Eن" اإليF"ن ب"+*ي(.  

 ٣٤



" اé3ء ا3ـ.'ـي> ا3ـذي ن=Hف 
ً
وتـ*أ3ـن" ا%ـي"ة وا3ـ="3ـP cـe ،QRـF" إذا Pـ"ن ا+*ـي( Wـ. 'ـق
  ."Mة و'ي"ة 'ي"تنE"ا3قي .W )ن ا+*ي"P وإذا ،Qجن" إ3ي"Mب"'تي

وتـRAب Eـن" ا%ـي"ة أن نـg.ن فـض"ء Wـذا ا3ـت6قق ا3ـذي يـ*F( فـيQ اإليـF"ن %ـض.ر ا+*ـي( 
أن يـg.ن Wـ. ا3ـقي"Eـة وا%ـي"ة ا3*ـ2-ـة وا+ـف"جـئة دائـFً" 3ـ}µ hء و3ـ}h إنـ*"ن. 8ـE cـن 
ـُن 
َ
ـ" و¯ َّEأ» :Tانيf=3ـؤ3ـف ا3ـ2<ـ"3ـة إ` اE 8ـتب "Fـذا! 8ـW ـ.ل' "Mـي¿ بـنb دات ا%ـي"ة"oشـ

 ،"Mٍة ِبـن
َ
ينM" أْن ُنـRِقَي eَـّن" Pُـhَّ ِثـقhٍ وPُـhَّ َخـAيَئMةٍ eـ"3ِـق

َ
R=ِد، فـ.o

ُّ
Eُـ6"�ـ.َن ِبـَ*6"َبـٍة 8َـثيَفٍة Eِـَن ا3ـش

 yFـذا ا�ـW ن.R{يـش "Mـن أ^ـ>قـ"ئـنE cـن"،». 8ـEَ"ـEَت>ِّ أFFُِد ا3ـ"oـي>اِن اِ�ـE _ 47فَنجـ2ي ِبـَ=زٍم

Eـن ا3ـشo.د، Wـذا ا3ـ=>د ا3ـo"ئـE hـن ا3ـشo.د ا3ـذيـن ºـ=R.نـنM" نـفco، وا3ـذيـن fÝونـنM" بـأن 
" 'ي"ة ا%ي"ة، _ ا+.ت، و_ ا+2ض، و_ األc3، و_ µ hPء. 

ً
ا+*ي( W. 'ق

Eـن يـ=Uش Wـذا Wـ. إنـ*"ن ذو <ـARة. وEـ2تـ" _ Eشoـ> اإل¹ـيW hـذا Wـي انـ*"نـة ذات <ـARة 
 yـنذ بـضE ـت�-ـة*o3ا+ـ2أة ا pRـن تـe <=ا3ـب hـP بـ=ي>ة "oانـ*"ن. إنـ hـPء وµ hـP ـ>وءoتـ2تـب ب
<ـن.ات! إنـo" ذات <ـARة ألنـo" قـ"Eـت بHتUب 'ـي"تـo" ا3ـ>اخـRية بـ"3ـف=h أوً� وقـبP hـµ hء، 
بـ"3ـ*F"ح FR3*ـي( بـ"3ـقي"م بـذ3ـp. وeـن>Eـ" يـضy ا�نـ*"ن Eـ82ـًزا ثـ"بـًتM" وE*ـتق2ًا، و-ـ.افـق 
eـ�R ا3ـت6قق Eـن تـF"<ـQg، يـتc تـ2تـUب Pـµ hء Eـ2تـب¿ بoـذا ا+ـ82ـز. و-ـتc تـنظيc ا%ـي"ة 
"، و_ 

ً
بـ"�نـ*ج"م وا�ـF"ل، '¥ _ خـضc أ3ـف اضـ2Aاب، eـن>Eـ" نـقبh ا+*ـي( فـينM" 'ـق

'ـي"تـنM"، و_ Pـh ا%ـي"ة، بـ"eـتبM"ره ا3ـشخ¾ ا3ـ.'ـي> ا3ـض2وري، وبـ"eـتبM"ره ا3ـشخ¾ ا3ـ.'ـي> 
ا3ــذي ي�R ا'ــتيM"جــن" إ` Á=E و 'ــي"ة قــRبنM". و يــتc اeــ"دة تــشgيh وتــg.-ــن Pــµ hء _ 
 ،"Mـي"تـن' yء يـ~نµ hـPـن" وE h{ـ. ا3ـذي يـ=2ف ا+ـ}"ن ا+ـن"<ـب 3ـW ع و'ـ>ه.*Uفـ .Qبـ Qـ\قـتe

Eن ا3ش=2 إ` ا3زوجة، Eن األ'ذية إ` اE ،hF=3ن ا3قo.ة إ` ا3*ي"<ة ... µ hPء. 
يـأEـ2 ا3ـق>يـ� بـنM>يـgت.س بـ}µ hء _ قـ"نـ.ن رWـب�تQM، و-ـضP yـE hـ" Wـ. انـ*"� 3ـW2Rـب"ن _ 
 hـP نgة وا3ـ="+ـية. 3ـMا3ـثق"فـة األوروبـي Qـe"=ـن األدـي2ة بـ"شـE أضـ"ء cجـ*�Eو cغـ"MـتنE نـظ"م
Wـذا ا3ـنظ"م ا+ـتنM"غـc �ـ>ث و-ـ.3ـ> بـف=E hـ82ـز، Eـ82ـز � يـgFن أن يـف2ض، وأن Pـh راWـب 
Eـ>eـ. 3ـ\خـتيM"ر  وا3ـقب.ل Ñـ2-ـة، ألنـE Qـ82ـز eـ"�ـفي، Eـ82ـز تـت.افـق فـيQ 'ـE l-2ـy ا%ـب 
ا3ــذي يــRAب ا%ــب، وا3ــتفضيh ا3ــذي يــRAب ا3ــتفضيh، وا3ــنظ2ة ا+ــثÃتMة eــRَي تــRAب 
تـêبUت ا3ـنظe 2ـ�R ا+*ـي(. و-=f ا3ـق>يـ� بـنM>يـgت.س eـن Wـذ ا+ـ82ـز Eـن خـ\ل EـA"3ـبة 
48ا3ـW2ـب"ن «بـ=>م تـفضيh أي µء eـE �Rـ6بة ا+*ـي(». و_ Eـ}"ن آخـ2 يـق.ل أن �ـ"eـة 

ا3ـW2ـب"ن بـ>ون تـ2دد  «Wـي Äـ¾ أو3ـئp ا3ـW2ـب"ن ا3ـذيـن 3ـ�U 3ـ>يـE coـ" Wـ. أغـE �Rـن 
49ا+*ـي(». وأخً�ا، eـن>Eـ" يـق.م ا3ـق>يـ� بـنM>8ـت.س _ ا3ـف~h قـبh األخ�  بـتRخي¾ Eـ" 

 �Rـe "Mشـيًئ 
ً
Wـ. أ<ـ"Æ _ 'ـي"ة ا3ـW2ـب"ن، فـإنـÝ Qـتتc بـ"3ـRAب Eـنco «أن � يـفضR.ن EـRAق"

 إ` ا%ي"ة األب>ية». 
ً
50ا+*ي( ا3ذي يق.دن" [W "W. ا�تبM"ع] جFيً=" و<.-"

 ٣٥

47 عبر ١٢: ١-٢

48 قانون الرهبنة البندكتية ٤: ٢١.

49 قانون الرهبنة البندكتية ٥: ٢.

50 قانون الرهبنة البندكتية ٧٢: ١١-١٢.



تـنF. ا%ـي"ة PـoR" وتـ�تظE cـن خـ\ل eـ\قـتo" بoـذا ا+ـ82ـز، بـ"+ـق"رنـة ا+*ـت2Fة EـW yـذا ا+ـ82ـز، 
وبـ"eـ"دة تـgييف Pـµ hء دائـE "Fًـy ا3ـتفضيh ا+ـ82ـزي FR3*ـي(. وWـgذا نـFت وf8ت Eـ2تـ"، 
 3ــ\نــ*ج"م ا�نــ*"�، و3ــ}h إنــ*"نــUتo" ا3ــفي"ضــة، وا3ــذي 

ً
'¥ أ^ــب( شــخ~E "oشoــ>ا

أظ2oتQ _ '"دثة إق"Eة 3="زر Eن ا+.ت. 

ا3غ2ب"ء ا3ذين يفضR.ن ا+*ي( 
 QـE"FـتWإ�ـ"ر ا _ pذ3ـ h=يـف Qفـإنـ ،Qـ. 'ـي"ة 'ـي"تـW )أن ا+*ـي �eـن>Eـ" يشoـ> األب جـ.<ـ"
ÉـFيy األشـخ"ص ا+ـتأثـ2-ـن بـW.FـبتQM، وWـ. قـRق <ـبق أن أeـ2ب eـنE Qـ2ات eـ>يـ>ة أخـ2ى، 
دائــe ،"Fًــ�R <ــبيhM ا+ــث"ل eــن>Eــ" أ^ــ2 8ثً�ا ، _ ذ3ــp ا3ــ.قــت. ا3ــذي 8ــنت فــيQ أيــًض" _ 
ا�ـ"Eـ=ة، _ ا+ـقyA ا3شoـ� (أرجـ. أن يـg.ن نـف� ا+ـقyA!) Eـن روايـة ا+*ـي( ا3ـ>جـ"ل 
3ـألديـب <ـ.3ـ.ڤي.ڤ: «خـ"�ـب اإلfEا�ـ.ر ا+*ـي6يT قـ"ئـً\: ’’ أيـo" اÃ3شـ2 ا3ـغ2بـ"ء [...] 
قـ.3ـ.ا ³ بـأنـف*cg أيـo" ا+*ـي6ي.ن، وقـ> Äـe �Rـنcg غـ"3ـبيMة إخـ.تـcg وقـ"دتـE :cgـ" أeـز µء 
3ـ>يـcg _ ا+*ـي6ية؟‘‘. eـن>ئـذ وقـف يـ.'ـن" ا3ـ=ج.ز وأجـ"ب بـARف: ’’أيـo" ا�fEا�ـ.ر 
ا3ـ=ظيc! إن أeـز Eـ" نـتp*F بـQ _ ا+*ـي6ية Wـ. ا+*ـي( ذاتـW .Qـ. ذاتـQ وPـE hـ" يـأE ÂـنQ، إذ 

 .«‘‘Qج*>ًي" في h� ت.W\3ء اhE hP أن cR=51ن

: ا3ــ=FR"نيT وا3ــogنة  وا3ــW2ــب"ن 
ً
أ'ــي"ًنــ" أتــ*"ءل eــF" إذا 8ــن"  ¯ــن ا+*ــي6يT جــFي="

وا3ـ2اWـب"ت، � تـزال ا3*ـARة تـ>ر8ـن" eـ�R أنـنM" «رجـ"ل غـ2بـ"ء»، و «نـ*"ء غـ2-ـبM"ت»، وإذا 
Pـ"نـت ا3*ـARة  واأليـ>يـ.3ـ.جـية ا%ـ"3ـية، تـش=2 بـنM" 8ـغ2بـ"ء، غ� Eـت.افقE Tـ=o" و غ� 
قـ"بTR �<ـتي="بـE _ coـ~"%ـo" وEـش"ر-ـ=o" وخـoAA". 3ـÝ cـAئ ا3ـب"بـ" فـ2ن*ـe �Uـن>Eـ" 
 بـ"%ـي"ة ا3ـ>نـي.-ـة اl3 نـ=Uش بـo"، واl3 يـ=Uش بـo" أيـًض" أو3ـئp ا3ـذيـن ºـب أن 

ً
نـ>د 8ث�ا

يـg.نـ.ا Eـ2g<ـT 3ـتفضيh ا+*ـي( بـ2A-ـقة، إن 3ـc تـgن نـF.ذجـية، eـ�R األقـh ذات Eـغزى، 
8ـ=\Eـة eـ�R 'ـي"ة جـ>يـ>ة EـgFنة R3جـFيy. 3ـgن ا%ـي"ة ا�ـ>يـ>ة، وا+ـختRفة، و «ا3ـغ2-ـبMة» 
" و-ـ*F( 3ـQ أن يـ=Rن 

ً
بـ"�3*ـبة 3ـR="3ـc تـبM>أ Eـن ا3ـذات، Eـن ا3ـقRب ا3ـذي يـRتقي بـ"+*ـي( 'ـق

 ،Qـ. ا3ـ.'ـي> ا3ـذي أ'ـت"ج إ3ـيWو ،"
ً
و-ـêبت _ 'ـي"تـنM" أنـQ و'ـ>ه Wـ. ا3ـ.'ـي> ا3ـض2وري 'ـق

وا3ـ.'ـي> ا3ـذي أÏe بـQ 8ثً�ا، وبـ"3ـت"W ³ـ. أeـز وأغـE �Rـ" 3ـ>يـنe ،"Mـ�R وجـQ ا3ت6ـ>يـ>، وWـ. آخـ2 
µء نتخــe �RــنQ إذا تــc أخــذ Pــµ hء Eــن"، '¥ ا%ــي"ة. و-شoــ> 3ــن" ا3شoــ>اء بoــذا: أن 

ا+*ي(، ألنQ 'ي"ة ا%ي"ة، W. أغE �Rن ا%ي"ة. 
Wــذه Wــي ا3ــشo"دة اl3 قــ>Eــo" 3ــن" نــيM"فــة ا+ــ2Aان 8ــ.ر-ــg. ، أÈ _ اإليــF"ن، ا3ــذي eــ"ش 
<ـن.ات ا+ـ2ض Eـشً=" بـ"%ـق وا3ـف2ح وا3*ـ\م ا3ـذي جـ"ء إ3ـيE Qـن ا+ـزEـ.ر ٦٣، اآليـة ٣، Eـن 
ــَي"ِة.  ــَضEِ hُــَن اْ%َ

ْ
ف
َ
نَّ َرْ'ــFََتpَ أ

َ
^ــR.ات تــ*"بــي( ا3ــ~ب"ح _ أيــ"م اآل'ــ"د أو األeــي"د: «أل

 .«pَ6َ"ِن َفَت"َي ُتَ*بِّ
َ
ش

 Tــن بE cق"ئــR3ــ )F*ــذا ا3ــذي يــW ن"Fــذا، ونــضج ا3ــذات _ اإليــoء يــذ8ــ2نــ" بµ hــP إن
األE.ات أن يg.ن hEء ا3قRب _ جFيy ظ2وف ا3.ج.د.  
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51 ڤ. سولوڤيوڤ، «رواية قصيرة عن املسيح الدجال»، الحوارات الثالثة ورواية املسيح الدجال، مارييتي ١٨٢٠، جنوا ١٩٩٦، ص ١٩٠



 _ .Fـة و'ـي"ة ا%ـي"ة، يـنE"ـ. ا3ـقيW Qء بـأنـµ hـP _ ع ا+*ـي( بـ"3ـت6قق"Mإتـب _ hن يـ>خـFفـ
eـ\قـة جـ>يـ>ة Eـy ا�ـFيy وEـP yـµ hء، بـ=\قـة 'ـ2ة، ألن Eـن 3ـ�U 3ـ>يـµ Qء أغـE �Rـن 

 .c3"=3ا�.ر اfEن إE £8ء أµ hP �Re نFيo-ا�.ر، وfEن اإلE أ8£ '2-ة .oا+*ي( ف
  cتـق cـ2تـ"، 3ـE :ـذا ا3ـي.مW 2ـoبـ=> ظ Qق فـيF=ـذا ا3ـت6قق ¯ـت"ج إ` ا3ـتo3 ـن"ك جـ"نـبW نgو3ـ

 .
ً
بoذه ا+*�ة بFف2دW". وc3 يgن Eن ا+gFن o3" ا3قي"م بo" بFف2دW". و� ¯ن أيض"

دe.ن" ن2نc ت2نيFة «ي" gREة اF*3"ء». 
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 ٢٠٢٢ h-2ن ي.م ا3*بت ٣٠ إبE 2oب=> ا3ظ
E.<يق� ا3>خ.ل وا�2وج: 

 ٤ ô .يRدب È ،«ة، «ا+*ي( ي2ق> _ قي.د ا+.تF2ََنFُ3ن ب"خ، ا"Mن <ب"<تي"W.ي
P"رل ر-خE - H.نشيõ  ب"خ ب"g3.رال واألورH*8ا  ا3="+ية (Eن أرشيف ا�نتM"ج ا+.<يقي)     

 �ا3تأhE ا3ث"
األب E"ورو ج.ز-� 3يب.ري 

«ا+=oW cRن"، وW. ي>e.ك» 

ف2ح و'2-ة 
 
َ
ـي" وُ-ـؤEِـُن È 3ـن َيـF.ت ، فَ*ـَي6ْي". وPُـEَ ُّhـن َ�ْ

َ
نـ" ا3ـِقي"Eـُة واَ%ـي"ة Eَـن آEَـَن È، َوإن Eـ"ت

َ
«’’أ

 ̀ ëإ Âا+*ـيُ( ابـُن ِهللا اآل pَـ نَّ
َ
وEِـُن ِبـأ

َ
 أ
ِّ
� ëيـ" رّب، إ ،c=ََنـ’’ :Qـت 3ـ

َ
ُتـؤEِنTَ ِبoـذا؟‘‘. قـ"3

َ
. أ
ً
َبـ>ا
ََ
أ

W cُـoُن"، وWـ. 
ِّ
R=َFُا3ـ’’ :"oـي

َ
3 ëت إ
َ<ـ2َّ
َ
ـ>eـ.Wـ"، فـأ

َ
خـِتEَ "oـ2َ-ـcَ ت

ُ
` أ ëـَبت إWَ

َ
ـc‘‘. قـ"3ـت ذ3ـp ُثـcَّ ذ

َ
ا3ـ="3

52َي>e.ِك‘‘». 

bــ>ثــنW "Mــذا ا3ــ~ب"ح eــن ا+*ــ�ة اl3 قــ"Eــت بــE "oــ2تــ"، 3ــRت6قق، بــ=> ... انــفج"ر 8ب� ، 
 .Qـت"جـb ا3ـ.'ـي> ا3ـذي yا3ـ.اقـ Qأنـ �Rـe "oـE"ـEأ Q*ت نـف"Mوا<ـتفزاز يـ*.ع، وا<ـتفزاز  إثـب
قـ"Eـت Eـ"رتـ" بF*ـ�ة، ألنـb "oـققت Eـن Wـذا ا3ـ2أي، و3ـgن قـبP hـµ hء Eـن Wـذا ا%ـض.ر، _ 
جـFيy أزقـة 'ـي"تـo". 3ـق> قـ"Eـت بـ"3ـ=hF _ نـف*o"، بـ"3ـ=Uش Eـy إeـ\ن يـ*.ع Wـذا ا3ـذي 
بـ>اخـoR"، وا8ـ�شفت أ8£ فـأ8£ أنـP Qـ"ن ^ـ6ي6ً"، وأنـE Qـن ا3ـ~6ي( أن يـ*.ع Pـ"ن ضـ2ورً-ـ" 
 hـP وفـ.ق ،"oبRوقـ "oأل  وت*ـت=ب> 'ـي"تـFـ"نـت تـP l3ـ"ءات اe3ـب وا�د"Aا+ـ hـP ـنE £8أ "o3ـ
µء. 3ـق> اختfت ا3ت6ـ2ر، واتـ*"ع ا3ـقRب، واتـ*"ع Á=E ا%ـي"ة وEـذاقـo". 3ـc يـ=> Wـن"ك 
µء اآلن يـغRقe "oـ�R ذاتـo" أو، إذا 'ـ>ث Eـ2ة أخـ2ى، فـإن ذ8ـ2ى ذ3ـp ا3ـ.جـ.د وتـpR ا3ـ}FRة، 
وا�fة اl3ـ ُو3>ـت داخRـo"، أe"ـدت فتـ( قRـبo" و'2ـرW"ـ Eنـ ا3قـRق وا3شـg.ى اR3ـذينـ '"ـو� 
 cـأ<ـ"ة ا%ـي"ة، و'¥ _ األ3ـE ةoـ.اجـE _ ¥' .ـ"نـت <ـ=ي>ةP ـذاo3 .<ـن جـ>يـE 

ً
"Fدائـ "oإغـ2اقـ

وا%ـزن، EـثE hـ.ت أخـيo" 3ـ="زر، شـ=2ت Eـ2تـ" بـأنـP "oـ"نـت فـ2'ـة، أي Eت6ـ2رة Eـن ا�نـغ\ق 
 .�"F3ا _ "oنقÝ ن"P ا3ذي "o*نف �Re
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52 يو ١١: ٢٥-٢٨.



إن}"ر ز-ف ا3ذات 
 ،Qـت"جـb "ـE hـP .ـW 2ـن أن آخـE فـإن ا3ـت6قق ،"oـزاجـE yـE Qألنـ .hF=ـذا ا3ـW \ًـo> نgيـ c3ـ
 ̀ وا3تخـRي eـن ا3ـقي"م بـتM>ب� نـف*o"، واآلخـ2-ـن، وEـ" اeـتق>ت أنـÑ coـ"جـة إ3ـيQ، أدى إ

 ."o3 "ن"<ًبE نgي c3 .
ً
ا3تخRي eن ذاتo"، وإن}"ر ا3ذات ^2ا'ة

شـ="ر األخـ.-ـة، Wـ. eـhF 3ـRفن"ن اf3از-ـRي Pـ\وديـ. بـ"<ـHو - ا3ـذي تشـ2فـت بـRق"ئـQ _ <ـ"و 
 _ cـ2-ـE ذراء=Rـزار 3ـE cـWن أ¹ـز أ"Fيء بـ"إليـRـE ؛ فـن"نQـن وفـ"تـE ةRيRـ2 قـoأش hبـ"و3ـ. قـب
اf3از-ـh، <ـي>ة أبـ"ر-*ـي>ا، بـ"�3*ـبة ³ وا'ـ>ة Eـن أeـظe cـج"ئـب ا3ـفن ا+*ـيí ا+ـ="^ـ2 - 
53يـFثh، 8ـF" تـ=FR.ن، ا3ـق>يـ� بـنM>يـgت.س. 8ـتب بـ"<ـHو 'ـ.ل ^ـ.رتـQ نـ~ف جـRFة 

Eـأخـ.ذة Eـن قـ"نـ.ن ا3ـق>يـ� بـنM>يـgت.س: «'¥ يـgFن  اتـبM"ع ا+*ـي(». 3ـc يـgن Wـن"ك 
ا3ـن~ف األول Eـن Wـذه اآليـة _ ا3ـف~h ا3ـ2ابـE  yـن ا3ـق"نـ.ن، واl3 بـ>ت <ـRبيMة: «إنـ}"ر 

54ا3ذات �تبM"ع ا+*ي(». 

يـبM>و أن ا3ـق>يـ� بـنM>يـgت.س ـي2-ـ> <ـ6ق األنـ" بـش}P hـ"Eـh تـق2-ـًبM"، ألنـQ � يـق.ل بـإنـ}"ر 
«ا3ـذات» فـق¿، وبـsemetipsum sibi» h - ا3ـذات 3ـRذات». Eـن ا3ـ.اضـ( أن Wـذا جـزء 
 yـEـ"تـة ا3ـذات. وEإ þÝ نgيـ cت.س 3ـgيـ<Mـن ا3ـق>يـ� بـنEا3ـذي _ ز �Eـن ا3ـزWـ> ا3ـW2ـب"
 أنـنM" نـ=Uش _ ظـe hـب.ديـة «ذات» EغHبة، EـRيئMة بـ"ألPـ"ذيـب 

ً
ذ3ـe ،pـن>Eـ" نـ2ى غـ"3ـب"

واأليـ>يـ.3ـ.جـي"ت، وEـRيئMة بـ"ألWـ.اء وا�3وات اl3 تـ.3ـ>Wـ" ا3ـ2فـ"Wـية ا3ـ.قـ6ة وت�á فـق2 
اآلخــ2-ــن، و8ــثي2-ــن غ�cW؛ وeــن>Eــ" نــ2ى 8ــيف ُنــ~"ب بــ"3ــ=>وى اl3 يــ*Fيo" ا3ــب"بــ" 
 l3ـق>ار ا3ـف2ديـة وا3ـغ2-ـز-ـة اE ـ" نـ2ىE<ـنeـب"�ة». وE\ذـي2 وا3ـMثـق"فـة ا3ـتب » �U55فـ2ن*ـ

نــ.اجــQ بــo" ا%ــي"ة، وجــe"FــتنM"، وeــ"ئــ\تــنM"، وزوجــ"تــنM"، وأزواجــن"، وأ�ــف"3ــن"، وeــRFن"،                    
، إ� إذا Pـ"نـت إEـ"تـة «3ـRذات»، 

ً
أو دeـ.تـنM" _ ا%ـي"ة ... بـ"خـت~"ر، ربـF" � يـض2نـ" ا3ـي.م أيـض"

اl3 ±ـ"زف بـ"3ـت=2ض إل<ـ"ءة ا3ـفco وeـUشe ،"oـ�R األقـe hـe hFـ�R «ذاتـنE «"Mـن شـأنـQ أن 
ºـ=Rن" نـ>رك أن تـ~.ر  «األنـ"» بـ"eـتبM"رWـ" ا%ـي"ة PـoR" - ألن Wـذه Wـي Eـش}Rة ا3ـف2ديـة: 
 ̀ تــ~.ر  «األنــ"»  Pــإ3ــE ،Qــ=ب.د 'ــي"ة ا�نــ*"ن ا�ــ"^ــة - إن Wــذا 3ــE �Uــ.قــًف" يــؤدي إ
ا3ــ*="دة ، و-ــق.د ا%ــي"ة إ` تب¼ Á=E يــف.قــo". وا3ــف2ح، _ ا3ــ.اقــy، و¯ــن نــ2اه eــن> 

األ�ف"ل، وWي خfة «ينفج2» فيo" ا3قRب خ"رج ذات، إذا ج"ز ا3ت=ب�. 
3ــgن، أeــتق> أن Eــ2تــ" قــ> قــ"Eــت بoــذا ا3ــ=hF ا+ــتFثh _ إنــ}"ر األنــ" ا+ــRيئMة بــذاتــo"، واألنــ" 

ا+نA.-ة �Re ذاتo" واl3 تRAبت Eن ا�Fيy ا�ن~ي"ع g3 .Q3نc3 "o تقc بoذا اhF=3 و�   
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53 صـورة الـقديـس بـنديـكتوس مـأخـوذة مـن املـيدالـية الـتي صـممها وصـنعها الـفنان الـبرازيـلي كـالوديـو بـاسـترو (سـاو بـاولـو، ١٩٤٨-٢٠١٦) فـي 

عــام ١٩٨٠ بــمناســبة ذكــرى مــيالد شــفيع أوروبــا. وفــي نــفس الــعام، مــنح رئــيس ديــر مــونــتي كــاســينو، مــارتــينو مــاتــرونــوال، أول اعــتراف كــنسي 
بـأخـويـة الشـراكـة والتحـرر. يـرفـع الـقديـس بـنديـكتوس اإلصـبع األوسـط وإصـبع السـبابـة وإبـهام يـده الـيمنى لـإلشـارة إلـى أقـانـيم الـثالـوث األقـدس: 
دعـوة لـلمشاركـة فـي الـحياة. ويـشير بـيده اليسـرى إلـى الـقلب حـيث تـتحقق فـكرة الـقانـون، الـحياة اإلنـجيلية. إن لـولـبيات الـجواهـر وحـلقة املـيدالـية 
هـي رمـوز لـديـنامـيكية اإللـه املتجسـد فـي اإلنـسان. كـتاب «لـإلقـتداء بـاملـسيح» (قـانـون الـرهـبنة الـبندكـتية ٤ : ١٠) فـي الـهامـش، مـشيًرا إلـى مـسيرة 

اإلنسان. أنظر أيضا: ج. فيليتشاني، «أخبار تاريخية»، في كتاب األب لويجي جوساني «عمل الحركة …»، عمل سبق ذكره، ص ١٩.

54 قانون الرهبنة البندكتية، ٤ : ١٠.


55 البابا فرنسيس، عظة القداس اإللهي الفتتاح االجتماع العام العادي الرابع عشر لسنودس األساقفة، ٤ أكتوبر ٢٠١٥؛ 

    فرنسيس، رسالة االحتفال باليوم العاملي للسالم الرابع والخمسني، ١ يناير ٢٠٢١.



 coـقتن=ة بـأنـE T�"أن ا3شـي hـيÄـ2 أ<ـ.أ! فـأنـ" أE3ـ}"ن األ ."oـذه ا+*ـ�ة بـق2ار وقـ.ة ذاتـW
 hـن أجـEو co*ء بـأنـفµ hـP ن.R=يـف coن، فـق¿ ألنـ.gًرا _ ا3ـ"Mإيـث "W£8ت وأ"Mا3ـ}"ئـن hأفـض
أنـف*co. �، فـق> ا<ـتe"Aـت Eـ2تـ" ا3ـقي"م بoـذا ا3ـ=hF ألنـo" نـظ2ت إ` ا+*ـي(، وتـ82ـت 
نـف*o" تنجـذب إ3ـيQ، '¥ 3ـ. نـ"قـضo" وeـ"رضـo" 'ـ.ل ا+ـب>أ. 3ـgنQ نـ"قـضo" بـ>قـة Eـن خـ\ل 
 "oR=وجـ Qة فـي*Uـ"نـت 'ـبP وا3ـذي "o3ـت6قيق 'ـي"تـ hم ا+*ـتق.oجـ2ح ا+ـف �Rـe Q=إ^ـب yوضـ
 hـP ،وا3ـت>يـن ،hF=ا3ـ=\قـ"ت، وا3ـ :"oو'ـ.3ـ "oء فـيµ hـP cيF*ق بـ�"Mوا�خـتن cتـش=2 بـ"أل3ـ

$ء. 

ا<تفزاز EشHك 
 cـ" يـ*.ع و3ـW.ـe<يـ cا+ـ*"ء 3ـ pـ"، و_ ذ3ـW<ا+*ـ�ة و'ـ pRـ2تـ" بـتE cتـق c3ـ ، pذ3ـ yـEو
يـgشف ذاتـQ 3ـW "oـي فـق¿. فـق> قـ"Eـت Eـ2تـ" بF*ـ�ة eـe hFـ�R ذاتـo" داخـh إ�ـ"ر ^ـ6بة، 

 ."o=E co*بأنف �Re hF=3"ب ،"o=E ذه ا+*�ةoأشخ"ص ق2روا ا3قي"م ب yE أي
ألن Eـ" 'ـ>ث _ ذ3ـp ا+ـ*"ء، وEـ" قـ"3ـQ يـ*.ع و8ـشفQ، 3ـc يـgن Eجـ2د Eـش"'ـن"ت بE Tـ2تـ" 
وإيــ"ه، و3ــc يــgن '¥ %ــظة إرشــ"د رو% بــUنQM وبE Tــ2تــ". فــ"%ــ>يــث ا+ــتبM"دل ا3ــذي دار 
 yيFجـ "oا3ـف.ر وشـ"رك فـي �Rـe يً="، وقـ> أثـ2تFن" جـFoقـضية تـ Qأ^ـب( إ¹ـيً\ ألنـ "FoنUبـ
ا%ـ"ضـ2-ـن _ ذ3ـp ا+ـ*"ء _ �Eل Eـ2تـ". أنـ" Eـتأ8ـ> أنـQ _ ذ3ـp ا+ـ*"ء، أن ا3ـRق"ء ا3ـذي 'ـ>ث 
. فـفي ا3ـ.اقـy، '¥ 3ـ="زر 

ً
اإلخـ.ة ا3ـث\ثـة وا+*ـي( أeـÁً=E �A جـ>يـً>ا +=Uشـتco <ـ.-ـ"

 cـ2-ـE ـنE hـP زFن أن يـغgFـن ا+ـE ـ"نP <فـق .TتE"بـ=> تـ~6ي( يـ*.ع +ـ2تـ"، بـقي" ^ـ ،cـ2-ـEو
و3ــ="زر 3ــب=ضFo" ا3ــب=ض بــ"بــ�*"Eــة <ــ"خــ2ة، ألن يــ*.ع ا¯ــ"ز إ` Eــ.قــفco بــشأن 
Eـشغ.3ـي"ت وادeـ"ءات Eـ2تـ" األبـ>يـة. واأل<ـ.أ Eـن ذ3ـp أنـP Qـ"ن Eـن ا+ـgFن أن يـق.� بـ~.ت 
وا'ــ>:  «قــRن" 3ــpِ ذ3ــp! انــظ2ي، '¥ يــ*.ع رأى أنــp تــض=ينM" جــFيً=" _ 'ــ"3ــة Wــي"ج 

بFخ"وفp وادe"ءاتp، وبp>.o 3ت.جيµ hP Qء وhP شخ¾! ». 
وبـ>� Eـن ذ3ـW ،pـc أيـض": بـقي" _ ^ـFت! وWـc أيـًض" يـ~غ.ن و-ـتMأEـR.ن _ أنـف*co. ألن Eـ" 
 "FًoـE8بً�ا و 

ً
قـ"3ـQ يـ*.ع +ـ2تـ" - Pـ"ن Wـ. ا%ـقيقة ا3ـ.'ـي>ة ا3ـض2ور-ـة، وا+ـRA.بـة - Pـ"ن أEـ2ا

 cـ2-ـE ¥'و ،Q*نـف _ hـEتـأ coـنE <وا'ـ hـP !¿ن ^ـ"ً%ـ" +ـ2تـ" فـق.gن أن يـgFيـ � .oجـً>ا: فـ
 :"Foنف*ـي cـ2-ـEـ" ـي2ام. بـ"3ـتأ8ـي> <ـأل 3ـ="زر وE �Rـe "oيـ*.ع أيـًض" وشـ=2ت بـأنـ "oـ>'ـE l3ا
 lا�جـ"بـة ا3ـض2ور-ـة وا3ـ.'ـي>ة %ـ"ج Qبـأنـ 

ً
" ا3ـRق"ء Eـy يـ*.ع H=Eف"

ً
«وأنـ"؟ Wـh أeـUش 'ـق

3ـR*="دة وا3*ـ\م واألخـ.ة وا�ـF"ل وbـقق ا%ـي"ة؟ Wـh ^ـ6ي( أم � أنـW Qـ. Pـµ hء ³، 
ò\> Qُ، أن µ َّhPٍء _ 'ي"Eُ ÂْنَتِظQ3.' cٌ وفيQ؟ ».  نَّ

َ
أي ا�زء األفضh؟ أ

 "Mـب"ن أنـنW2ا3ـ "oأيـ cـ.ا^ـف ا3ـ="3ـe _ ا.Aنـي.ن ا3ـذيـن <ـق"FR=ن" ا3ـfÝ "ـE<ـنe Qف أنـHeأ
اخHن" ا�ـزء األفـضE ، hـy شـ=.ر بـ"3ـذنـب تـق2-ـًبM" 3ـ=>م اخـتيM"ره أيـًض" ، أشـ=2 بـ"�<ـتفزاز 
ا3شـ>يـ>. ألن 3ـ>ي انـAب"ع أنـQ بـ"�3*ـبة ألو3ـئp ا+ـ.جـ.ديـن _ ا3ـ>ـي2 غـ"3ـًب" Eـ" يـg.ن ا�ـزء 
األفـضh 3ـ�U خـي"ًرا دراEـًي" Eـثh أو3ـئp ا3ـذيـن ºـ>ون أنـف*co ، إذا جـ"ز ا3ت=ب� ، _ 'ـ"3ـة 

غ2ق RE"Pة ، �Re <بيhM ا+ث"ل _ اhF=3 ، _ األ<2ة ، _ ا+جتyF ، _ ا3*ي"<ة ...  
 ٤٠



 '¥ _ Eشoـ> Eـ2ت" وEـc-2، يـبM>و األEـ2 8ـF" 3ـ. أن Eـc-2 ُتـ=�A أفـضh جـزء eـ�R �ـبق Eـن
"Fـأ<ـ"وي، و8ـE ر"Mـ"ذ اختيـÄ� ـ.ةe<ـE "ـ2تـE ـن نـ"'ـية أخـ2ى، فـإنE3ـة بـ"3ـغة. و.o*ا3ـفضة، بـ 
" بـ"+ـ.قـف ا3ـزائـف 3ـذاتـo3 ."oـذا ا3*ـبب 3ـ>َي

ً
" تـق.م بـ"�خـتيM"ر ، وتضí 'ـق

ً
 <õى، فـإنـo" 'ـق

 انـAب"ع بـأن Eـ2-ـc _ ذ3ـp ا+ـ*"ء فـFoت أيـًض" أن اخـتيM"ر ا+*ـي(، Pـ"ن eـRيW "oـي أيـًض" أن
"، ب=> ا<تفزاز ي*.ع أيًض"

ً
 .±>ده، وأن تف=QR 'ق

 cـ2-ـEـ2تـ" وE ا+ـ*"ء أو _ ا3ـي.م ا3ـت"³، ووجـ>ت pذ3ـ hـ" غـ"در يـ*.ع وا3ـ2<ـE<ـنe _ 2g3ـنف
و3ـ="زر أنـف*co و'ـي>يـن، _ ا+�ل ا3ـ~"Eـت، ا3ـذي �ـت"ج إ` إeـ"دة تـ2تـUبQM و تـنظيفQ بـ=> 
 T'\ـن ا3ـفE coFـ=ظE _ ـ"نـ.اP ا3ـذيـن ،hيRـن رجـ"ل ا�ـE  2شـe ¼ـة ا�ثe.FجـE ز-ـ"رة
 ̀ وا3ـ~ي"ديـن ا3غ� Eـ=ت"ديـن eـ�R آداب ا3*ـR.ك ا%ـFي>. Eـن ا+ـؤ8ـ> أن ا3ـث\ثـة نـظ2وا إ
بـ=ضco ا3ـب=ض، _ ^ـFت، بـFز-ـج Eـن ا%ـزن واo3ـ>وء وا�EـتنM"ن وا3*ـ\م ا3ـ*=ي> _ 
ا3ـ>اخـh. 'ـزن <ـ=ي>، ألنـQ تـ.ق �� اختfوه بـ"EـتنM"ن 3ـgن بـ\ اEـت\ك Pـ"Eـe hـ�R ا��ـ\ق. 
ونـظ2 ا3ـث\ثـة إ` بـ=ضco ا3ـب=ض Ñـن"ن 3ـc يـنظ2وا بـQ إ` بـ=ضco ا3ـب=ض Eـن قـبh. 3ـق> 
أ'ـب.ا بـ=ضco ا3ـب=ض، و-ـتض( 3ـن" Wـذا Eـن PـE hشoـ> _ اإل¹ـيh يظoـ2 فـيW Qـؤ�ء اإلخـ.ة 
ا3ـث\ثـة، 3ـgن ذ3ـp ا%ـن"ن 3ـc يـgن Eـ.جـ.ًدا Eـن قـبh. فـق> Pـ"ن واضـ6ً" �ـFيy ا3ـث\ثـة، '¥ 
بـ>ون أن يـق.3ـ.ا ذ3ـp 3ـب=ضco ا3ـب=ض - و3ـgن بـ=> ذ3ـp ربـF" قـ"3ـ.ا ذ3ـp فـيF" بـUنco - أن 
 pوأن ذ3ـ ،TفتRختE ا _ أخـ.ة وأ3ـفة.Rدخـ coوأنـ ،�"Fـ"نـت _ ا3ـP "Fتـ=> 8ـ c3ـ coـي"تـ'
 ،cـWأجـ>اد yـEو ،coوا3ـ>يـ yـE 2ةgـبE ـنذ <ـنE "Fربـ Qـ"شـ.ا فـيe ا3ـذي ،coأ3ـ.ف 3ـFا+�ل ا3ـ
، وEــ}"ن 

ً
وا3ــذي فــيf8 Qوا وتــe2ــe2ــ.ا Eــً=" ...، قــ> أ^ــب( Eــ}"ًنــ" جــ>يــً>ا، وفــض"ًء جــ>يــ>ا

Eـق>س، Eـثh ا+ـ=ب>، فـض"ء 3ـU=Rش فـيE Qـثh ا3ـ=Uش _ Eـ=ب>. وأدر8ـ.ا أن اé3ء ا�ـ>يـ> 
بـUنco وبco3�E T ُو3ِـَ> _ تـpR ا6R3ـظة بـ"3ـذات eـن>Eـ" قـ"ل يـ*.ع +ـ2تـ"، E*ـتفيً>ا Eـن 
رثـ"ئـo" - و3ـgن Pـ"ن بـإEـ}"نـQ وeـ2ف 8ـيف ي*ـتفي> Eـن أي µء آخـ2 - ُو3ِـَ> _ تـpR ا6R3ـظة 
اl3 8ـشف فـيo" يـ*.ع eـن +ـ2تـ"، و3ـ}h ا3ـذيـن Pـ"نـ.ا يـ~غ.ن 3ـQ، أن قـRب Pـh إنـ*"ن قـ> ُخـRَِق 
 hـP `جـن" إ`  ا%ـي"ة وإ"Mا'ـتي �Rـe <ره ا�ـ.اب ا3ـ.'ـي"Mـتبe"ره ا3ـ.'ـي> ا3ـض2وري، وبـ"Mـتبe"بـ Q3ـ

W "E. ان*"� ُيش}h ِق.ام Eن ¯ن. 
". و-ـق.ل يـ*.ع ذ3ـp بـ2Aق 

ً
ألن Wـذا دائـE "Fًـ" �ـ>ث _ 3ـق"ئـp بـ"+*ـي(، إذا قـ"بـRتQ 'ـق

eـ>يـ>ة، و-ـج=h ا3ـن"س ÝتfونـQ بـ"3ـ=>يـ> Eـن ا3ـ2Aق، 3ـgن األEـ2 يـت=Rق دائـFً" بoـذه ا�fة. 
 :hة _ اإل¹يRثEث\ثة أ c8 "W

 cْgُْي
َ
Rــeَ ا ِنِ�ي.RُFِِاْ'ــ .cْgُ6ُِر-ــ

ُ
َنــ" أ
َ
ْ'ــFَ"ِل ، َوأ

َ
ِقيRِي األ Fُْتَ=ِبTَ َوا3ــثَّ

ْ
³ََّ َيــ" َجــFِيyَ ا3 ëــْ.ا إ

َ
ــَ="3
َ
«ت

ٌ َوِ'ـRِFْي  ِّTـWَ نَّ ِنِ�ي
َ
 3ِـُنُف.ِ<ـcْgُ. أل

ً
َتِجـُ>وا َراَ'ـة

َ
ِب ف
ْ
R
َ
ـق
ْ
 َوِديـyٌ َوEُـَتَ.اِضـyُ ا3

ِّ
�
َ
Fُ.ا Eِ¼ِّ ، أل

َّ
R=َـ
َ
َوت

56َخِفيٌف». 

ـذي َيشـ2َُب 
َّ
ـ" ا3 َّE
َ
جـ"َبـo"  يـ*.ع: ’’ PُـEَ ُّhـن َيشـ2َُب Eِـن Wـذا ا3ـF"ء َيـ=Aَُش ثـ"ِنـَيMةً .وأ

َ
أو eـن>Eـ" «أ

 Tَeَ Qـ"ُه ي~ُ� فـي يَّ ëإ QِيAِـe
ُ
ـذي أ
َّ
 بـhِ ا3ـF"ُء ا3

ً
بـ>ا
َ
 أ
َ
ن َيـ=Aَش

َ
Rـ"ه فـ يَّ ëنـ" إ

َ
eـAيQِ أ

ُ
ـذي أ
َّ
Eِـَن ا3ـF"ِء ا3

ة‘‘».                                    ٤١             َب>يَّ
َ
 أ
ً
2ُ َ'ي"ة E57"ٍء َيتَفجَّ

56 مت ١١: ٢٨-٣٠.

57 يو ٤: ١٣-١٤.



 yَـ
َ
ـَف يـ*.ع ورف

َ
ـ"EِـQ، وق يَّ

َ
eـَظcُ أ

َ
أو _ فـق2ة أخـ2ى Eـن يـ.'ـن": «و_ آِخـ2ِ َيـ.ٍم Eِـَن ا3ـ=ي>، وWُـ. أ

ــ2ْب 8ــF" وَرَد _ ا3ــgِت"ب: 
َ
Uَش
ْ
R
َ
³ََّ . وEَــن آEــَن È ف ëإ hُْيقِبRــٌ> فــ'َ

َ
 أ
َ
ن eَــAِش ëقــ"ل: ’’إ Qــ

َ
ــ.ت َ̂

 ،Qـن.َن ِبـEِا+ـؤ Q3ُـ"Mـذي <ـَين
َّ
وَح ا3 .3ِـQ ا3ـ2ُّ

َ
راَد ِبـق

َ
‘‘.  وأ ّíَ3ِء ا"Fـَن ا3ـEِ ٌر"oنـ

َ
<ـَتْج2ي Eِـن َجـ.ِفـQ أ

 .«< نَّ ي*.َع c3 َيgُْن ق> Eُجِّ
َ
c يgُْن Wُن"َك َب=ُ> Eِن ُروح، أل

َ
R58ف

ِج>ة األخ.-ة _ ا+*ي( 
أن اإلخـ.ة ا3ـث\ثـة eـRF.ا Eـً=" _ Wـذا ا%ـ>ث، وتـ.افـق.ا Eـً=" EـW yـذا ا�ـ>يـ>، وأنـco قـ"Eـ.ا 
بF*ـ�ة Eـً="، � نـ2اWـ" فـق¿ Eـنذ ا3ـنضج ا3ـذي أظoـ2تـE Qـ2تـ" eـن>Eـ" جـ"ء يـ*.ع إ` قf 3ـ="زر. 
ونـ2ى ذ3ـp أيـًض" بـش}h خـ"ص Eـن خـ\ل eـ\قـتo" ا�ـ>يـ>ة Eـy أخـتE "oـ2-ـc. تـgفي تـف~يRة 
وا'ـ>ة 3ـفco أن األختT 3ـ>يـe "Foـ\قـة جـ>يـ>ة، ألن Eـ2تـ"، بـ=> 3ـق"ئـo" و'ـ.ارWـ" Eـy يـ*.ع 
 �Rـe 2-ـقة تـ>لAبـ "oدي أخـت"Mـب وتـنWـة و'ـي"ة ا%ـي"ة، تـذE"ا3ـقي Qأنـ �Rـe "oـ2 3ـoا3ـذي أظ
ا3ـ=\قـة ا�ـ>يـ>ة بـUنFo"، ا3ـ=\قـة ا�ـ>يـ>ة اl3 تـنF. _ أو3ـئp ا3ـذيـن يت6ـ>ون Eـً=" 3ـRت6قق 
Eـن أن ا+*ـي( Wـ. ا3ـض2وري 3ـRقRب وا%ـي"ة، ا3ـ=\قـة ا�ـ>يـ>ة ألو3ـئp ا3ـذيـن WـE cـً=" ألن 

 .«pِدي"Mين .Wن" وW cR=+ا» ،"o3 ء. ق"لµ hP .W )ج.د، ألن ا+*ي.E )59ي*.ع ا+*ي

¹ــ> _ Wــذه ا3ــ}FRة Pــh ا�ــ>يــ> ا3ــذي أç بــQ ا+*ــي( إ` ا3ــ="3ــc، وWــ. µء جــ>يــ> _ 
ا3ـ=\قـ"ت، أخـ.-ـة، وأخـ.ة جـ>يـ>ة، و^ـ>اقـة اl3 � يـgFن 3ـR="3ـc تـ~.رWـ"، وقـبP hـµ hء 
E*ـت6يRة بـ>ون ا+*ـي(. نـ"دت Eـ2تـ" Eـ2-ـc 3تخWf" بـأن يـ*.ع يـ>eـ.Wـ"، وتـنقh إ3ـيo" دeـ.ة 
ا3ـ2ب ا%ـ"ضـ2. إنـW Qـن" و-ـ>eـ.ِك، وـ-2-ـ>ك، وـ-2-ـ> Eـق"بـRِتp. تـ=2ف PـRت"WـF" اآلن أن يـ*.ع 
Wـ. ا3ـ.'ـي> ا3ـض2وري، و'ـي"ة ا%ـي"ة. إنـE "Foت6ـ>تـ"ن _ Wـذا اإلدراك، _ إºـ"د ا�شـب"ع ا3ـت"م 

R3قRب _ ا+*ي(. 
«ا+ـ=cR»: يـFتRيء Wـذا ا3ـRقب بـ"�3*ـبة 3ـF"رتـ" بـ}h <ـARة ا+*ـي( - ا3ـذي ي=¼ اشـتق"قـًي" 
 ،.Fا%ـي"ة تـن h=و±ـ ،.Fن" نـنR=ـ± ،Qوا�^ـغ"ء إ3ـي ،Q=ـE ُين�» - أي 'ـقيقة أن ا3ـ=\قـة»
وتـ.<ـy ا3ـقRب، وتـق.دنـ" ا` 'ـقيقة Pـµ hء، _ ا3ـ=\قـ"ت وا3ـ=hF وا3ـ=.ا�ـف وا3ـض=ف 
اÃ3شـ2ي و'¥ ا+ـ.ت واأل3ـc ب*ـبب Eـ.ت 3ـ="زر أو Eـ.تـW Qـ.. فــ"آلن «ا+ـ=cR» بـ"�3*ـبة +ـ2تـ" 
 .hـE"{بـ"3ـ pـي" 'ـي"تـb pR=ـن ا+ـ.ت، و-ـجE pFـ. ا%ـ"ضـ2 3ـيقيW ،«ـة وا%ـي"ةE"ـ. «ا3ـقيW
و8ـF" تـق.ل ا3ـق>يـ*ة األم تـي2-ـزا Eـن PـgR.تـ" eـن «ا+ـ=cR» إنـQ يـ*.ع ا3ـذي Wـ. «ا%ـي"ة - 
ــبQ»، وا3ــ=>يــ> Eــن ا3ــ~ف"ت 

ُ
60اe l3ــRينM" أن نــ=Uشo"»، «ا%ــب - ا3ــذي eــRينM" أن ¯

وا+ـ.اقـف األخـ2ى اl3 ¯ـن Eـ>eـ.ون �درا8ـo" وا<ـتي="بـE "oـن <ـAR"ن نـ=Fة 'ـض.ره، وEـن 
 ."Mإ3ين Q3ن"، ونظ2ت Qب'

 ٤٢

58 يو ٧: ٣٧-٣٩.

59 يو ١١: ٢٨.


60 «لنصبح جميعاً غصناً حقيقياً و مثمراً في كرمة الرب، بقبوله في حياتنا بالشكل الذي يحب أن يأتي به إلينا: [ … ] كحياة علينا أن 

    نعيشها؛ و حب علينا أن نحبه» (األم تريزا، املسيرة بسيطة، أ. موندادوري، ميالنو ١٩٩٥، ص ١٧). 



� يـgFن أن يـg.ن Wـن"ك اbـ"د أeـFق وأ^ـ>ق، و� يـgFن أن تـg.ن Wـن"ك أخـّ.-ـة أجـhF وأ£8 
^ـ\بـة Eـن تـق"<ـW cـذا اإليـF"ن وWـذه ا3ـ2غـبة، Wـذا اإليـF"ن ا3ـذي Wـ. رغـبة فـيQ ورغـبة 
وا'ــتض"ن 3ــQ، و� يــgFن أن تــg.ن Wــن"ك eــAية EــتبM"د3ــة أf8 و� يــgFن أن تــg.ن Wــن"ك 
و'ـ>ة غ� قـ"بـRة 3ـRت>�E أE £8ـن دeـ.ة بـ=ضن" ا3ـب=ض إ` 'ـض.ر يـ*.ع ا3ـذي ـي2غـب _ 
تـق>يـc إجـ"بـة وإشـب"eًـ" 3ـ2غـب�نM" األ<ـ"<ـية _ ا%ـي"ة.  Eـ2تـ" وEـ2-ـE cت6ـ>تـ"ن بـ~Fت وeـFق 
 hـثE ç.FRانـ*"ن، و'¥ بـ"�3*ـبة 3ـ h{و3ـ "Foـ. 'ـي"ة ا%ـي"ة ، 3ـW ـي بـأن وجـ.د يـ*.عe.ا3ـ _
 Qون 3ـf=-فة وRـختE ـظ"ت% _ ،QـE"ـEن أ.R~ِـ" يـE<ـنe ءé3بـنف� ا QونـfÝ 3ـ="زر، ا3ـذيـن
 "Fـ
َ
 Wـoن" 3

َ
ـ. :8ُـنت

َ
eـن نـف� ا3ـ.eـي ونـف� ا3ـ2غـبة _ 'ـي"ة ا%ـي"ة اW l3ـي Wـ.: «يـ" رّب، 3

 .«!ð
َ
 أ
َ
E61"ت

  
Eش"ر8ة خfة ا3ت6قق بأنµ hP .W Qء 

بــ2ز PــW hــذا ألنــQ يــبM>و ³ أنــW _ Qــذه األ'ــ>اث، و_ Wــذه ا3ــ}FR"ت، ¹ــ> _ Wــذه 
ُ
إن¼ أ

ا3ـشخ~ي"ت اإل¹ـيRية ا3ـنF.ذج ا3ـ.جـ.دي 3ـgRنU*ة، ورفـقة ا3ـن"س، وا3ـ~>اقـة واألخـ.ة 
اl3 فـيP Qـh وا'ـ> Eـن" Wـ. eـAية وEـRA.ب EـنQ ا3ـ.^ـ.ل إ` eـFق خfة 3ـق"ؤه بـ"+*ـي( '¥ 
 yـE ء بـ"3ـت.افـقµ hـP و-جـ>د ،cء ونـضج ا3ـذات ا3ـذي يغ� ا3ـ="3ـhـE ،QMتUء إنـ*"نـhـE شU=يـ
'ـ>ث ا+*ـي( وا3ـشo"دة 3ـµ � .Qء يشoـ> FR3*ـي( وأنـW Qـ. Pـµ hء 3ـإلنـ*"ن أE £8ـن 
شـخ¾ ي*ـتث2F 'ـي"تـQ _ ا3ـت6قق Eـن Wـذا ا�قHاح، وا3ـذي يـنE .Fـن خـ\ل ا3ـت6قق Eـن 

 !yيFجR3و p3 ءµ hP "ب ، أنRقR3 ن ا+*ي( ا3ذي يق.لE ،QبRذا ا 3قW )اح ا+*يHاق
بـh وأE £8ـن Wـذا، أو بـ"�رتـبM"ط بoـذا بـ\ انـف~"م، � µء يشoـ> FR3*ـي( وا�Eـت\ء ا3ـذي 
Wـ. بـ"�3*ـبة 3ـإلنـ*"ن أE £8ـن ^ـ6بة ورفـقة Eـن األشـخ"ص ا+ت6ـ>يـن _ خfة ا3ـت6قق 
Wـذه؛ _ خfة ا3ـش=.ر Wـذه بـأنـE coـ>eـ.-ـن Eـن ا3ـذي Wـ. ا3ـض2وري ا3ـ.'ـي> 3ـRت6قق Eـن أن 
ا3ـقRب وا%ـي"ة � �ـت"جـ"ن إ` µء آخـ2 <ـ.اه. وا3شـ82ـة ا+*ـي6ية Wـي eـ�R وجـQ ا3ت6ـ>يـ> 
: جــ=oR" 'ــقيقة، وواقــy) أن ا+*ــي( Wــ. Pــµ hء 3ــقRب 

ً
Eــش"ر8ــة _ ا3ــت6قق ( 'ــ2فــي"

اإلن*"ن. 
� يــgFن 3ــن" ا�bــ"د إ� بــ"é3ء األغــ�R قــيFة واألeــز واأل8£ تــفضيً\. و� µء ºــب أن 
 coتfـ. خW ـيذE\ألن <ـبب و'ـ>ة ا3ـت .QRـP cـ"م ا3ـ="3ـEأ "Mـن و'ـ>تـنE £8أ T3ـ*ؤوE "نR=ـº
بــأن ا+*ــي( Wــ. Pــµ hء 3ــقRب Pــh إنــ*"ن، وأن ا+*ــي( Wــ. 'ــي"ة 'ــي"ة Pــh إنــ*"ن، وإذا 
eشـت Wـذه ا�fة، ا+ـ>Wـشة 3ـRغ"يـة وا+ـج"نـيMة، واl3 � أ<ـت6قo"، فـأنـ" أ^� Eـ*ؤوً� _ 
 co=ا3ـذيـن وضـ pأو3ـئ yـE "oشUـeأ l3ت أن األخـ.ة اfوإذا اخت .�ا%ـ"ل ±ـ"ه Pـh قـRب انـ*"
هللا Éـ"ن� ±ـ=h ا3ـت6قق Eـن أن ا+*ـي( Wـ. ا3ـ.اقـy ا3ـ.'ـي> ا3ـض2وري 3ـإلنـ*"ن أ8£ واقـ=ية 
 cـ"+ـية ±ـ"ه ا3ـ="3ـe ـ*ؤو3ـيةE )تـ~ب Âوأخـ.ا �و'ـقيقية، فـإن ا3ـ.'ـ>ة نـف*E "oـy إخـ.ا

أجyF. ب=ب"رة أخ2ى، g3ن ReينM" ا3ت=Fق _ ذp3: فإذا قRت +ن '.³:  

 ٤٣
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«ا+ـ=W cRـن" وWـ. يـ>eـ.ك» ، «ا+*ـي(، ا3ـقي"Eـة وا%ـي"ة، 'ـ"ضـ2 و-ـ>eـ.ك»، _ ا3ـ.اقـy أنـ" 
أقـ.ل ذ3ـR3 pجـFيy وأبـRغ Ñـض.ر ا+*ـي( ودeـ.تـQ إ` ا3ـ="3ـc أجـyF. 3ـ�U ألن¼ Eـ"Wـ2، أو 
ألن¼ Eـ=2وف eـ"+ـًي"، أو ألن ا3ـشخ¾ ا3ـذي أبـRغQ بـذ3ـE pـco، و3ـgن ب*ـبب �ـبي=ة ا+*ـي( 
وبـW "Fـ. '¥ eـن>Eـ" ºـE _ �RـAبخ ³�E، و'¥ eـن>Eـ" يـg.ن 'ـ"ضـ2ًا و<ـ¿ جـle"F أو 

e"ئlR اF3ُت>اeية. 
إن ا+ـ*g.نـيMة اl3 ُتـ="ش بoـذه ا3ـ2A-ـقة Wـي Eـ*ؤو3ـية eـ"+ـية FR3*ـي6يT، وWـذا Wـ. Eـ" 
يـ>يـن بـP Qـh ا+*ـي6يT 3ـR="3ـP cـQR. فـفي ا3ـ.اقـP ،yـFR" تـش"ر8ـن" _ Wـذه ا�fة، Pـb "FRـققن" 
" Pـµ hء، وأنـP Qـµ hء �ـFيy اÃ3شـ2. إن Eـش"ر8ـة Wـذه 

ً
Eـً=" أE £8ـن أن ا+*ـي( Wـ. 'ـق

ا�fة، وWذا ا3ت6قق، � ُينِق¾، بh ُيfِز شF.3ية ا+*ي( h{3 ان*"ن وh{3 قRب. 
Fَُن" ِ_ 

ِّ
R{َـ"َن ُيـPَ 

ْ
ذ ëإ "Mِفـيَن 

ً
َتoِـب"
ْ
REُ "Mُبَن

ْ
Rـ
َ
ـcْ َيـgُْن ق

َ
3
َ
8ـF" قـ"ل تـFRيذي eـF.اس ا3ـ.ا'ـ> 3ـآلخـ2: «أ

. يـ" 3ـE "oـن شـ82ـة eـFيقة ورقـيقة بW Tـذيـن ا3ـتFRيذيـن  ـgُُتَب؟»
ْ
ـَن" ا3
َ
2ِ-ـِق َوُ-ـ.ِضـُ( 3 َّA62ا3ـ

Eـن eـF.اس eـن>Eـ" شـ"رPـ" خfتFo" بـأنـQ فـق¿ eـن>Eـ" يـg.ن ا+*ـي( 'ـ"ضـ2ًا، وeـن>Eـ" يـg.ن 
 "FoنUا أبـً>ا ^ـ>اقـة قـ.-ـة بـfتÝ c3ـ "Foـت\ء! إنـE�"ب ا�نـ*"ن بـRـج قـW.ـ"ضـ2ًا، يـت' cR=ا+ـ
          ،Qـ"نـ" زوًجـ" وزوجـتP "Foـن � ي*ـتب=> أنـE ـن"كWيـ*.ع، و yـE ا+*ـ�ة pRـ>ث _ تـ' "F8ـ
أو eـ�R أي 'ـ"ل تـFRيذان ارتـبE "Aـنذ <ـن.ات بـ=\قـة، ربـP "Fـ"نـت eـ\قـة Eـ2تـبAة بـ"3ـ=hF، أو 
 _ ،pذ3ـ hذا؛ فـقبgـW ت6ـ>يـنE "نـ.gيـ c3ـ pذ3ـ hن قـبgن، أو ا3ـق2ابـة، أو ا3ـ~>اقـة. 3ـg*ا3ـ
 l32-ـقة اAـذه ا3ـoـ"ت بE ـن ا+*ـي( ا3ـذيe ¥' hـEة أMرثـ"ء وخـيب coنUـن"ك بـW ـ"نP ،yا3ـ.اقـ
 "oRـP "Fربـ ،coـقق تـ.قـ="تـ� ¥' Qـ" إ3ـيW.ن*ـب l3ـ.د اe.بـ>ون أن يـفي بـ"3ـ ،"oي*ـت6ق c3ـ
ْن َيــْفِ>َي 

َ
ــFُْزEِــyُ أ

ْ
ــWُ Qُــَ. ا3 نَّ

َ
" َنــ2ُْجــ. أ ــُن 8ُــنَّ ْ

َ
وeــ.د ^ــ"%ــة Eــثb hــ2-ــ2 إ<ــ2ائــيhM: «َو¯

…». وWـF" أيـًض"، EـثE hـ2تـ" اP l3ـ"نـت تـت.قـE yـن يـ*.ع _ تـpR ا3ـRيRة أن  َhMـ2َاِئـي>ْ ë63إ

 … hF=R3 ضo3تن "oRP2ب ،"oت<e"*+ "oي�ش¿ أخت
يـ" 3ـE Qـن قـRيh نـت.قـ=E Qـن ا+*ـي( eـن>Eـ" � نـ*F( 3ـQ أن يـgشف 3ـن" أنـP Qـµ hء 3ـ2Rغـبة 

 !"Mق فينFeاأل

ر<"3ة األخ.ة 
 �Rـe ا�نـفت"ح _ "oش"ر8ـة أخـتFا%ـ"ضـ2، بـ cR=ـ.ة ا+ـeد cـ2-ـE `إ hتـنق l3ـ2تـ"، اE تـق.م
ا+*ي( ا3ذـي ي*ـQ3 )Fـ أن يFـن6ن" hPـ 'يـ"تQـ 3نـ". إنoـc يشHـ8.ـن _ اإليFـ"ن وا23ـج"ـء ا3ذـي � 
 "MننgFـذه فـق¿ يـW hـثE ش _ شـ82ـةU=ن خـ\ل ا3ـFفـ .cـبة ا+*ـي( إ` ا3ـ="3ـo3 ـ>وًدا' yيـض
 أن نgـ.ن ÃEش2ـ-نـ. فقـ> أç ا+*ي( R3ـق"ئنـM"، وأç 3يـ>e.ـن"ـ، وأç 3يخRـ¾ ا3=ـ"c3ـ، ب\ 

ً
'قـ"

'ـ>ود. إنـQ 3ـc يـأÂِ 3ي6ـ2ر إ<ـ2ائـيhM فـق¿،  أو 3ـيضy ا3ـنظ"م وا�نـضب"ط _ بـUت Eـ2تـ" فـق¿. 
وyE ذp3، فإننM" نضW yذه ا%>ود دائFً" تق2-ًبM"، ونق.م بoذا ا�خÏال %>ث ا+*ي(.  

 ٤٤
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فـن6ن � °Q3Ï 8ثً�ا _ 'ـ> ذاتـQ، ألنـنM" بـ"3ـ}FR"ت نـؤEـن أن ا+*ـي( Wـ. ابـن هللا، ا+تج*ـ> 
ا3ـذي Eـ"ت وقـ"م Eـن بT األEـ.ات Eـن أجـh خـ\ص ا3ـ="3ـP cـQR. ¯ـن °Q3Ï _ ا3ـقRيh ا3ـذي 
 "Mـ>ى رغـب�نE yـE نـ.د أن يـت.افـق "Mإنـن ."Mء 'ـي"تـنhو+ـ ،"Mـذا ا%ـ>ث 3تغي� 'ـي"تـنo3 Qبـ )F*نـ
 .QبRا+*ـي( _ قـ QRF6ـ>ود ا3ـذي �ـE\ُتـق"رن بـ"3ـ2غـبة _ ا�ـ\ص ا3ـ � l3ا+6ـ>ودة ، وا
 "Mي 'ـ"جـتنAبتخـ cـن" �ـ\ص ا3ـ="3ـE<³ أيـًض"! � ـي2-ـ> ا+*ـي( أن ي*ـتخ Q3ـ>يـ l3ا3ـ2غـبة ا
3ـRخ\ص. إنـQ ا3ـ=�g تـEً"Fـ": فـ"+*ـي( ÝـR¾ ا3ـ="3ـP cـE QRـن خـ\ل خـ\ص 'ـي"Â، وEـن 
خـ\ل إEـت\ء ق�R وقـي"Eـة 'ـي"Â. «أنـ" ا3ـقي"Eـة وا%ـي"ة»، 3ـgن 3ـ�U فـق¿ إقـ"Eـة 3ـ="زر Eـن 
 hـثE ،coبـ TتقRـن <ـتE hـP cثـ pِـ2تـ"! وأبـ>أ بـE "يـ 

ً
بT األEـ.ات: وإقـ"Eـة 'ـي"تـp أنـِت أيـض"

 yيFـ� ،yيFجـR3 ³"ـة وا%ـي"ة» شـخ~ًي"، وبـ"��ـ\ق، وبـ"3ـتE"ـ. ا3ـقيW "أنـ» .hيRبـ=> قـ pأخـت
 cبـ>ون ا'ـتض"ن ا3ـ="3ـ "oشUـe �Rـe ن قـ"دًرا.gن تـRفـ ،pفـي Â"شـ2! فـإذا تفجـ2ت 'ـيÃ3ا
 �Rــe 

ً
وبــ>ون ا3ــت.ق إ` ا�ــ\ص ا3ــش"Eــh، وWــ. اشــتيï"M ا3ــذي ج=R¼ أEــ.ت �ــ.اeــية

 !cgRن أجE يبR~3ا
يـ" 3ـE Qـن نـF. انـ*"� غ� eـ"دي، نـE .Fـ2تـ" وEـ2-ـc، ا3ـذي bـ.ل Eـن ا+ـن"فـ*ة وا+ـA"3ـب"ت 
ا+ـتبM"د3ـة - 3ـ>رجـة أنـQ بـ>ا أنـQ '¥ يـ*.ع Pـ"ن <ـبًبM" 3ـRخ\ف وا3غ�ة بـUنFo" - إ` ا3ـ.eـي 
ا3ـن"ضـج بـأن تـق"<ـc قـيFة ا+*ـي( ±ـ=QR أثـFن و'ـ"ضـ2 3ـ}E hـنFo". أي خfة Eـش"ر8ـة 

 .Q3 
ً
ا+*ي( ±=R¼ أ8£ تRقي"

3ـc تـ=> Eـ2تـ" تـشg. اآلن إذا جـR*ت Eـ2-ـc _ ا+�ل eـن>Eـ" تـg.ن Wـن"ك gR3ث� Eـن األeـF"ل 
 cـ2-ـE ـ" تـ~بE<ـنe يgت=ز-ـة _ وفـ"ة 3ـ="زر، و3ـن تشـتRا3ـن"س ا3ـذيـن يـأتـ.ن 3ـ h{يب بـ'HR3
64قـ2-ـًبP "MـW hـذا ا3ـن"رديـن ا3ثe TFـ�R قـ>ò يـ*.ع. وتـ=Uش Eـ2تـ" _ <ـ\م Eـy ا%ـي"ة 

 "oألنـ ،"oيـ<Mبـي hF=ـ" 8*ـي>ة تـWدور yـE ـي _ <ـ\مW "Fـ" 8ـEً"Fتـ ،"oة ألخـتMية ا+ـج"نـيRـEا3ـتأ
أدر8ـت، بـh أنـP _ "Foـh األشـي"ء تـتق"<ـF"ن ا�g3 األغـ�R، ا3ـذي يـ=Aي قـيFة غ� 6Eـ>ودة 
ألeـF"3ـo" ا+�3ية 8ـW "Fـ. ا%ـ"ل Eـy 'ـي"ة ا3ـتأEـh +ـ2-ـc ا�ـ"3ـية Eـن ا3ـ=hF ا3ـي>وي. � µء 
يـFن=E "oـن أن ±ـ> _ ا+*ـي( ا%ـ"ضـ2 اEـت\ء قـRبo": فـب"ï األشـي"ء Wـي Eجـ2د Eشoـ> o3ـذه 

ا�fة. 
وEـy ذ3ـe ،pـRينM" ا3ـقي"م بoـذا ا3ـت6قق 'ـ.ل 'ـي"تـنM" األخـ.-ـة وو'ـ>تـنM" و^ـ>اقـتنM"، 3ـ�U فـق¿ 
 yـE pـ\ء، و8ـذ3ـEء واأل^ـ>قـ"ء وا3ـز"Mاألبـن yـEا3ـزوج أو ا3ـزوجـة و yـE "ن أيـًضgو3ـ ،"Mـتنe"Fجـ yـE
األeـ>اء وا+ـن"ف*ـº .Tـب أن نـ*أل أنـف*ن" دائـW :"FًـW hـن"ك Eـ*"'ـة _ PـW hـذه ا+ـج"�ت 
FR3*ـي( ا%ـ"ضـ2 ا3ـذي Wـ. 'ـي"ة ا%ـي"ة، واEـت\ء ا3ـقRب وWـ. Pـh إنـ*"نـUتنM"؟ WـW hـن"ك 
Eـ}"ن Eـ82ـزي FR3*ـي( _ 'ـي"تـنM"، و_ eـ\قـ"تـنM"، و_ 3ـق"ءاتـنM"، '¥ _ ا3ـRق"ءات اH3فيoية، أو 
_ خـ\فـ"تـنM" ونـزاeـ"تـنM"؟ WـW hـن"ك Eـ.ضـE yـ82ـزي FR3*ـي( _ أزEـ"ت eـ\قـ"تـنM"؟ WـW hـن"ك 
 "Mبـق"ئـن Á=E _و ،"Mـ"ت تـ~.رنـ" 3ـ=\قـ"تـنEأز _ ¥' "

ً
Eـ}"ن Eـ82ـزي FR3*ـي( ا%ـ"ضـ2 'ـق

، و<ـ�نـ" Eـً="؟ WـW hـن"ك Eـ}"ن Eـ82ـزي FR3*ـي(، eـ�R <ـبيhM ا+ـث"ل، _ اخـت\فـن" _ 
ً
<ـ.-ـ"

تف*� W.Eبة أو ر<"3ة أو دe.ة؟ 
 ٤٥
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إن شــo"دة ا3ــق"ئــE cــن بT األEــ.ات، اl3 جــ.WــP 2ــh 'ــض.ر تÃشــ�ي، '¥ بT ا�ــ>ران 
األربـ=ة 3ـ>ـي2 أو +�3ن"، تـشy بـ"Heافـن" _ و<ـ¿ Pـµ hء، eـ�R األقـh 8ـ�*.ل، بـأن ا+*ـي(، 

ا+=cR، وا23ب وا3قي"Eة و'ي"ة ا%ي"ة Wن" و->e.ن". 
 QـتE<ي، _ بـ>ايـة خـRـ.ن�ي¼، ا3ـب"بـ" ا3ـق>يـ� بـ.3ـ� ا3ـ*"دس ا+*ـتقبE ـ.نـ*ني.رE 8ـتب
بـ~فتQ رئـ�U أ<ـ"قـفة Eـي\نـ.، ر<ـ"3ـة رeـ.-ـة eـن ا3ـ~.م اg3ب�، بـ=ن.ان Eـأخـ.ذ Eـن eـب"رة 
3ــRق>يــ� أfEوز-ــ.س: «P - Omnia nobis est Christusــµ hء Wــ. ا+*ــي( بــ"�3*ــبة 
 
ً
365ـن"». إنـo" ر<ـ"3ـة eـRينM" قـ2اءتـP "oـE "oRـن جـ>يـ> - أeـتذر eـن eـ>م اEـ}"نـيMة قـ2اءتـo"  نـظ2ا

  بـ.اقـ=ن" eـ�R أن ا%ـ"جـة ا+ـ6Rة 3ـgRنU*ة 
ً
"Fدائـ h~ـتE تـؤ8ـ> بـ.ضـ.ح "o3ـضيق ا3ـ.قـت - ألنـ

  �gـن> ا3تفe ـشW<ـ. ا3ـض2وري. أنـW ر أن ا+*ـي( و'ـ>ه"Mـي واخـتبe.ـي ا<ـت="دة ا3ـW cوا3ـ="3ـ
 _ ،�بـأن Eـ.نـ*ني.ر Eـ.ن�ي¼ نشـW 2ـذه ا3ـ2<ـ"3ـة بـ=> أشoـ2 قـRيRة Eـن ^ـ=.د األب جـ.<ـ"
شoـ2 أ8ـت.بـ2 ا3ـ*"بـق، eـ�R درجـ"ت ا3*ـcR ا3شoـ�ة +ـ>ر<ـة ب�شيQ ا3ـث"نـ.-ـة 3ـيبM>أ، دون أن 
 �Uت رئـ"FRـP ـ"نـتP 8ـيف hـيÄا3ـ2وح ا3ـق>س. . أ "oقـ~>ه ا3ـي l3ا%ـ82ـة ا ،pذ3ـ cR=يـ

أ<"قفتQ  تHدد _ قRب األب ج.<"� '.ل ا3ض2ورة ا+RAقة FR3*ي(. 
يـق>م Eـ.ن*ـي�ي.ر Eـ.ن�ي¼ _ Wـذه ا3ـ2<ـ"3ـة تـ=2-ـًف" 3ـ=ي> ا3ـف~( ا�<ـتêنM"§، ألنـº Qـ=Rن" 
نـــفco 8ـــيف ºـــب أن يـــشRFن": «إن eـــي> ا3ـــف~( [Wـــ.] إeـــ\ن 'ـــ"جـــتنM" إ` ا+*ـــي(، 

 .«"M66'ي"تن

ا3~>اقة ا%قيقية 
oُW cُن"، وW. َي>e.ِك». 

ِّ
R=َFُ367«ا

eـRينM" فـW coـذه ا3ـ}FR"ت بـ}h قـ.تـo". ألنـb "oـّ>د جـ.Wـ2 ا3شـ82ـة ا+*ـي6ية، وتـpR ا3ـ~>اقـة، 
وتـpR األخـ.ة اl3 � يـgFن bـقيقo" إ� Ñـ>ث ا+*ـي( وWـذا ºـ=Rن" Wـؤ�ء «اÃ3شـ2 ا3ـغ2بـ"ء» 
ا3ـذيـن يت6ـ>ث eـنco ا�fEا�ـ.ر <ـ.3ـ.ڤييڤ، ألنـQ 3ـ�U 3ـ>يـE coـ" Wـ. أeـز Eـن ا+*ـي(. 
"، _ Wـذه ا3ـ=ب"رة، تـضE yـ2تـ" Pـµ hء، وPـh 3ـق"ئـo" بF*ـي( ا3ـقي"Eـة 

ً
و8ـF" ذ8ـ2ت <ـ"بـق

 ̀ ëإ Âا+*ـيُ( ابـُن ِهللا اآل pَـ نَّ
َ
وEِـُن ِبـأ

َ
 أ
ِّ
� ëيـ" رّب، إ ،c=ََنـ » :Qبـ "oنـ"Fإيـ hـP ³"وا%ـي"ة، وبـ"3ـت

 .«c
َ
68ا3="3

وEـن خـ\ل دeـ.ة أخـتo" بoـذه ا3ـ2A-ـقة، تHجE cـ2تـ" اHeافـo" ا3شخ) بـ"+*ـي( إ` eـ\قـة 
 pَـ نَّ
َ
وEِـُن ِبـأ

َ
 أ
ِّ
� ëـن يـ*.ع: "إe .تR3ـ Qـ" قـ"3ـتE Tبـق ب"Aأن تـ2ى ا3ـت yـ2 رائـEأل Qإنـ ."o=ـE جـ>يـ>ة

ـc» وEـ" تـق.3ـQ بـ=> ذ3ـp ألخـتo": «إنـW Qـoُن"، وWـ. َيـ>eـ.ِك»، 
َ
` ا3ـ="3 ëإ Âا+*ـيُ( ابـُن ِهللا اآل

 تـg.ن 3ـe Qـ\قـة جـ>يـ>ة بـ}µ hء، 
ً
 و'ـ"ضـ2ا

ً
أي أنـQ أE çـن أجـE .pRـن ي=Hف بـ"+*ـي( 'ـي"

 .h=ب"3ف Qن*يج 'ي"ت h{تش l3ن ا3=\ق"ت اE 
ً
وقبµ hP hء yE ا�Fيy، ب>ءا

 ٤٦

65 القديس أمبروزيوس، عن البتولية ١٦، ٩٩.

66 ج. باتيستا مونتيني، كل شيء هو املسيح بالنسبة لنا، رسالة رعوية لرئيس أساقفة ميالنو، الصيام الكبير، ١٩٥٥.
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إنـo" ا3ـ=\قـة ا�ـ>يـ>ة اl3 شoـ> بـo" أنـ>راوس _ ا%ـ"ل ألخـيQ <ـF="ن بـ2Aس: «وPـ"َن 
خـ"ُه 
َ
ً� أ وَّ
َ
ـِقَي أ
َ
ـتِب=" يـ*.ع. و3

َ
" ف يـِن. َ<ـPَ "=Fِـ\َم يـ.َ'ـنَّ

َ
ذ
َّ
Rـَ> ا3ـ'َ

َ
خـ. ِ<ـFْ="َن ُبـ2Aُس أ

َ
نـ>َراُوس أ

َ
أ

ـيQ يـ*.ُع 
َ
3 ëإ 
َ
ق ` َيـ*.َع ف6َـ>َّ ëإ Qـ=ن"ُه ا+*ـي(. وجـ"َء ِبـEَشـي(‘‘ وFَ3َوَجـْ>نـ" ا’’ :Qن فـق"َل 3ـ"=Fْـ>ِ

 .«
ً
خ2ا َ̂ ي 

َ
 ِ<Fْ="ُن بُن ي.ن"، وَ<ُت>�eَ 8ِيف"‘‘، أ

َ
نت
َ
69وق"ل: ’’ أ

Eـ" ا3ـذي يغ� ا3ـ=\قـ"ت ا+ـ=ت"دة وا+*ـتخ>Eـة _ 8ث� Eـن األ'ـي"ن، واl3 ُتoـ>ر بـف=h ا3ـزEـن 
وا3ـ2وتT وeـ>م ا3ـ2ضـ" ا3ـذي نـت="Eـh بـE Qـy بـ=ضن" ا3ـب=ض، '¥ وخـ"^ـة Eـy األشـخ"ص 
2تـبA.ن بـنE "Mـن خـ\ل ا3ـ>eـ.ة: ا3ـزوج و ا3ـزوجـة واألبـنM"ء وا�خـ.ة وا�خـ.ات _  ا3ـذيـن ـي
، وأ£8 

ً
ا�ـe"Fـة ...؟ Eـ" ا3ـذي يغ� ا3ـ=\قـ"ت؟ ربـF" ألن¼ أ^ـب6ت أفـضh، وأقـh إزeـ"جـ"

؟ و3ـgن _ 8ث� Eـن األ'ـي"ن، Eـن 
ً
"Fـن أن أنـتق> دائـE £8ت أF؟ ألن¼ أ^ـ\ًRـE hـخ"ًء، وأقـ>

خـ\ل اÏ3ام ا3ـ~Fت بـ"3ت6ـ>يـ>، أ<ـF( 3ـR=فن، إن 3ـc تـgن األeـش"ب ا3ـ*"Eـة، بـ"3ـنF. بي¼ 
وبT اآلخـ2-ـن ... �! إن Eـ" يغ� eـ\قـ"W Âـ. 'ـض.ر Eـن يـFأل ق�R. فـق> ا3ـتق� أنـ>راوس 
بـ"3ـذي ـي2وي Pـe hـAش قـRبQ، و_ 3ـق"ئـQ بـب2Aس أدرك أن ا+*ـي( يـRFؤه 8ثً�ا، وقـ> أ^ـب( 
 Qأخـي Tوب QMنUـ2 بـE<ـ" تـE أو Q~ـ" يـنقE hـP ¥' ألFيـ Q3ـ>رجـة أنـ 

ً
eـز-ـًزا eـRيQ وثـFيًنM" جـ>ا

األf8 ا�ــشن. وقــ> ¹ــ( _ إeــA"ء ا+*ــي( 3ــ*F="ن بــ2Aس ألن وجــ.د يــ*.ع فــيQ، و_ 
 QبRقـ h{بـ Qفـي �F2س يـنغAغ"يـة، 3ـ>رجـة أن بـRجـً>ا، و'ـقيقي 3ـ cـظيe h=ـ. بـ"3ـفW ،QبRقـ
 آخ2ـ: «أنتـ ي"ـ <Fـ="ن بنـ ي.ـ'نـ"، <تـ>�eـ ^فـ"». Wذـا � 

ً
و'يـ"تQـ، 3>ـرجةـ أنQـ ي~ـب( ان*ـ"ن"ـ

ي=¼ أنـQ 3ـن يـg.ن <ـF="ن بـن يـ.'ـن" بـ=> ذ3ـp. <ـيبق� بـ2Aس Wـ. نـف*Q _ ا�� أو _ 
ا3شـ2 '¥ بـ=> eـي> ا3ـ=ن~2ة. و3ـgنQ انـ*"ن آخـ2 ألنـQ تـ>خـh، وتظoـ2 _ 'ـي"تـQ ا3ـo.-ـة 
األبـ>يـة اl3 3ـQ أEـ"م ا+*ـي(، و-ظoـE 2ـ" Wـ. eـRيQ بـ"�3*ـبة FR3*ـي(، Eـنذ األزل وإ` األبـ>. 
 �وإذا Pـ"ن ا+*ـي( 'ـ"ضـ2ًا، �ـ>ث Eـ" Wـ. أنـ" بـ"�3*ـبة 3ـQ، وWـ. ذات أE f8ـن ذاÂ، إنـQ �ـ>د
 .È ـ\قـةe Qـ" أنـ" 3ـE h=ـº Qـ"ن ا+*ـي( 'ـ"ضـ2ًا، فـإنـP إذا .Â3ـذا ¼E £8ء آخـ2، أµ ـن أيE £8أ

 .QRن أجE QيRe "أن "E يR=É Q3 )F>ض2ًا، فأن" أ"' Qوإذا ا'تفظت ب
W cُـoُن"، وWـ. َيـ>eـ.ِك». إن ا+*ـي( يـ�تقh بـUننM"، وقـ> تـc نـقQR إ3ـينM" ونـقQR بـUننE ،"Mـن 

ِّ
R=َFُا3ـ»

خـ\ل ^ـ>ى دeـ.تـQ اl3 أ^ـب6ت eـ\قـ"تـنM"، '¥ األ8£ أ3ـفة و'ـFيFية. إن ا+*ـي( Wـ. 
ا3ـذي يـ>eـ. Eـ2-ـc ، و3ـgن Eـ2تـ" Wـي اl3 تـ~ب( +ـ2-ـW cـي ا3ـن"قـh ا3ـزE¼ وا�*ـ>ي 3ـ>eـ.ة 
اإل3ـQ األبـ>ي. ا+*ـي( 'ـ"ضـ2، وتـق.ل Eـ2تـ" +ـ2-ـc: «إنـW Qـن"!». دeـ" ا+*ـي( Eـ2-ـc، وقـ"3ـت 
Eــ2تــ" +ــ2-ــc: «إنــQ يــ>eــ.ِك!». و� تــضيف أي µء، و� تــ=Rق ، و� تف*ــ2 أي µء. إن 
شـخ~o" وج*ـ>Wـ" و^ـ.تـo" ونـظ2تـo" ورeـشة أنـف"<ـo" ا+ـW2ـقة قـRيً\ وا3ـ=2ق ا3ـذي يـت~بب 
eـ�R جـبUنo" وeـينW"Mـ" ا3ـ\Eـ=ت"ن ... Pـµ hء فـيo" يـ~ب( فـق¿ نـ"قـً\ FR3*ـي( ا3ـذي يـ>eـ. 
أخـتo". 3ـق> أ^ـب6ت Eـ2تـ" ±*ـيً>ا %ـض.ر ودeـ.ة ا+*ـي( ألخـتo"، وEـ6بة ا+*ـي( وEـ6بة 

هللا h{3 إن*"ن. 
  «."MَنَنUَْب َّh'ََو 

ً
"َر َجَ*>ا َ̂ َ}FَRُِة 

ْ
70«َوا3

 ٤٧
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وتــ~ب( ا�fة اe l3ــ"شــتo" ا3ــ=ذراء Eــ2-ــc بــ=> بــش"رة ا+ــ\ك 3ــo" وWــي ذاWــبة 3ــز-ــ"رة 
أ3ـي~"بـ"ت، Wـي ا�fة ا3ـي.Eـية R3شـ82ـة ا�g3*ـية، أي 3ـgRنU*ة. فـق> �'ـظت أ3ـي~"بـ"ت 
 pِـEِ\َـْ.ُت َ<ـ َ̂ ـ"َر  َ̂  Tَ'ِ ا

َ
ـoَُ.ذ
َ
ذ3ـp بـ>Wـشة، وتـأثـ2ت وbـ82ـت _ ج*ـ>Wـ" Pـ"Eـ2أة وأم: «ف

ِنTُ ِبـ"ْبـِتoَ"ٍج ِ_ َبAِْ¼!»  إن 'ـض.ر ا+*ـي( _ و<ـAن" 'ـقيقي 3ـ>رجـة  ـgََض اْ�َ
َ
َّ اْرت
َ
�
ُ
ذ
ُ
71ِ_ أ

 .
ً
أننM" °تfه ج*>ًي" أيض"

، بh ا¹ذاب 
ً
�U3 تÃش�ا

3ـgن 'ـض.ر يـ*.ع بـUننM" 3ـ�U انـتق"ً� آ3ـًي". 3ـF"ذا؟ ألنـQ انـتق"ل بT ا+*ـي( ا%ـ"ضـ2 و'ـ2-ـة 
 pــب أ� تــف.تــº !ــن"كW ع.*Uــ� فــ.ًرا فــWاذ» :"oــ2تــ" 3ــتق.ل ألخــتE ــبWتــذ cاآلخــ2. 3ــ
ا3ـف2^ـة!». �، إنـo" � تـق>م ا+*ـي( 8ـت=.-ـذة إذا 3ـc تFR*ـيo" <ـتجRب 3ـpِ ا%ـظ ا3*ـ�. 
إنـo" تـق>م ا+*ـي( eـ�R أنـQ ا3ـشخ¾ ا3ـذي يـق>م نـف*Q أوً� %ـ2-ـ�نM"، و-جـذبـنM" إ3ـيQ بـ6Fبة 
Eـت.اضـ=ة، وÑـبQ ا+ـت=Aش إ` قـR.بـنM"، وا+ـت=Aش 3ـ=Aش قـR.بـنM". ف6¥ ا+ـ2أة ا3ـ*"Eـ2-ـة، 
 "Fشـ�، 8ـÃـن �ـ2-ـق ا3تe cWيغ� cا3ـ~"3ـ(، ا+*ـي( 3ـ ¾Rس وا3ـ.Fـ" ا3ـ=ش"ر، ونـيق.ديـPوز
قـ"ل ا3ـب"بـ" فـ2ن*ـ�U وا3ـب"بـ" بـنM>8ـت.س بـ~.ت وا'ـ>، و3ـgن eـن �ـ2-ـق ا�¹ـذاب، eـن 
�ـ2-ـق ا¹ـذاب 'ـ2-ـ�نFR3 "M*ـي( نـف*Q. فـ"+*ـي( ºـتذب ا%ـ2-ـة. إنـº � QـذبـنM" بـإ�ـ2اءنـ" 
بـأشـي"ء أخـ2ى، وeـE �Rـ" قـ> نoـتc بـQ، وeـ�R األWـ.اء وا�3وات اl3 _ داخـRن"، و3ـgنº Qـذب 
ا%ــ2-ــة. 3ــذ3ــW pــ. جــ"ذبــيMة تقHح eــRيp خــA.ات، وHbم أ<ــئRتp، وتــ2ددك (و-ق( 
ا3ـRيh _ ا%ـ>يـث Eـy نـيق.ديـF.س)، '¥ ت*ـ�*cR، 3ـ�U 3ـقي>، بـh %ـب  بـ\ 'ـ>ود، 
و3ـ>3ـيh ا%ـب ا3ـ\EـتنW"Mـي. 3ـذا دeـ.نـ" نـفf^ _ 2g أو3ـئp ا3ـذيـن و3ـ>ونـ" _ اإليـF"ن، و_ 

 !c=وتق.ل ن ،.Fي تنg3 "Mانتظ"ر '2-�ن f^ ة ا+*ي6ية، أيfا�
وتـذWـب Eـ2تـ" إ` أخـتo" اP l3ـ"نـت �Eشـب=ة Éـ"ذبـيMة ا+*ـي(. 3ـgن Wـh تـتخيR.ن جـF"ل ا3ـ2ب 
َنـ" Wُـَ. 

َ
وجـ"ذبـUتQM 3ـقRب ا�نـ*"ن، _ ا6R3ـظة اl3 يـق.ل 3ـo" فـيo"، وWـ. �ـ>ق _ eـي�يo": «أ

ـَي"ُة!» - ÄـيR.ا: إنـQ ا�ـF"ل ا+ـRAق؛ تـ*=� جـFيy األيـق.نـ"ت ا3ت=ب� eـن  ـِقَي"Eَـُة َواْ%َ
ْ
72ا3

Wـذا -. وWـ. يـق.ل ذ3ـe pـ�R وجـQ ا3ت6ـ>يـ> بـ"eـتبM"ره ا¹ـذاب هللا 3ـإلنـ*"ن، ألنـQ � يـق.ل 
 _ ."MينRـe قRAل ا+ـ"Fـذا ا�ـW ـ=ن"، وتـأث�E ن 3ت6ـ>يـ> ا3ـ=\قـةgو3ـ ،Q*ث� 3ـت=2-ـف نـفg3ا
ْن 
َ
Rـ
َ
 َوآEَـَن Èِ ف

ً
َ*ـَي6َْي"، َوPُـEَ ُّhـْن Pَـ"َن َ'ـّي"

َ
 ف
َ
ـْ. Eَـ"ت

َ
ا3ـ.اقـy يـضيف eـ�R ا3ـف.ر: «Eَـْن آEَـَن Èِ َو3

َبـِ>!» إنـQ يـق>م 3ـن" 'ـي"ة � تـF.ت و� تـF.ت إ` األبـ>! وWـذه ا%ـي"ة Wـي Wـ.. 
َ
َ̀ األ ëإ 

َ
73َيـFُ.ت

E" ا3ذي يgFن أن  ºذبنM" أE £8ن ذp3؟ بE :h" ا3ذي يgFن أن ºذبنM" إن c3 يgن Wذا ؟! 
Wـ"Wـي ا3ـشo"دة، بـ"eـتبM"رWـ" جـ.Wـ2 ا3ـ=\قـ"ت ا%ـقيقية وا3ـ~>اقـة ا%ـقيقية واألخـ.ة 
ا%ـقيقية، أي بـ"eـتبM"رWـ" جـ.Wـ2 ا3شـ82ـة ا�g3*ـية، تـنقW hـذا إ` 'ـ2-ـة اآلخـ2 ، وتقHح Wـذا 

Eن 'l-2 اl3 جذبo" ا+*ي( إ` '2-ة اإلن*"ن اآلخ2 ا+>E �U3 .e¼ بE hن ا+*ي(.  
 ٤٨

71 لو ١: ٤٤.

72 يو ١١: ٢٥.

73 يو ١١: ٢٥-٢٦.



oُW cُن"، و [W.!] َي>e.ِك».  
ِّ
R=َFُ3ا»

إذا Pـ"ن 3ـ>يـنW "Mـذا ا3ـ.eـي بـ"3ـ=\قـ"ت، وWـذا ا%ـe cgـ�R غـ2-ـزتـنM" _ ا3ـ=\قـ"ت، 3ـ}"نـت 
جـe"Fـ"تـنP "Mـ"3ـش�F ا3ـ*"�ـ=ة، '¥ 3ـ. Pـ"نـت ^غ�ة، و^غ�ة جـً>ا، و'¥ Eـت>اeـية، _ 
 ا3.ـا'>ـ 3آلخ2، وب"ـ3تـ"³ � ي�ـنف*"ن، و� 

ً
و<¿ـ e"ـc3ـ يgـ.ن فيـQ ا�¹ذاب وا%2-ةـ eبـيM>ا

يـg.نـ"ن ^ـ>اقـة، و� يـ.<ـ="ن قـRبيFo" و'ـي"تـFo". و_ ا3ـ="3ـc تن~oـ2 ا�ـ"ذبـيMة Eـy ا%ـ2-ـة، 
وب"3ت"³ � يتP26"ن و� يغ�ان ا%ي"ة. 

نـش2g هللا eـ�R ا3ـ=>د ا3ـذي � E ú�ُـن ا3ـشo"دات اإلºـ"بـيMة eـن Wـذا!  8ـW cـ. Eـ>Wـش أن 
EـثW hـذه ا%ـق"ئـق Eن�شـ2ة _ ا3ـgنU*ة، و_ األخـ.-ـة و_ ا%ـP2ـ"ت و_ ا3ـW2ـب"نـيM"ت. Wـgذا 
 "Mألنـن �U3ـ .cة ا3ـ="3ـMـجينe _ ة�Fوخـ )RـE ـيW ة*Uنgفـ"3ـ ،cـ.ل ا3ـ="3ـbة و*Uنgش ا3ـU=تـ
¯ــب بــ=ضن" ا3ــب=ض، بــh ألنــنM" ¯ــب بــ=ضن" ا3ــب=ض بoــذه ا3ــ2A-ــقة، بــ2A-ــقة '¥ أن 
ا3ـ=ن"ق بT ا3ـزوج وا3ـزوجـة ُيـضفي جـ.Wـ2ًا eـW �Rـذه ا3ـ>eـ.ة، و-=e fـن Eـ" نـق.3ـQ 3ـب=ضن" 
ا3ـب=ض، EـثE hـ2تـ" +ـ2-ـc وEـثh أنـ>راوس 3ـب2Aس وEـثh ا+ـ2أة ا3ـ*"Eـ2-ـة ألWـ"³ بـR>تـo"، أن 
ا+*ـي( 'ـ"ضـ2 وجـذبـp إ3ـيQ و-ـ>eـ. 'ـ2-ـتp 3ـRذWـ"ب إ3ـيQ 3ـيg.ن ا3ـقي"Eـة و'ـي"ة 'ـي"تـp. إن 

 .c3"=3األرض ون.ر ا )RE ة*Uنg3ا h=± 2-قةA3ذه اo6بة ب=ضن" ا3ب=ض بE
3ـW �Uـن"ك eـن"ق، و� ^ـ>اقـة و� أخـ.ة أeـFق وأ8£ 'ـFيFية Eـن Wـذا. 3ـF"ذا؟ ألن ذ3ـp ي=¼ 
أن Eــ" يــ.'ــ>نــ" وEــ" يــضFن" ('¥ بT ا3ــزوج وا3ــزوجــة)، Wــ.، 8ــF" يــق.ل ا3ــق>يــ� 
74أغ*ـAين.س،  Eـ" Wـ. أ8£ 'ـFيFية E ³ـن ذاÂ، وEـ" Wـ. أ8£ 'ـFيFية 3ـE pـن ذاتـp وEـ" Wـ. 

  Q=ب ا3ـذي ُيشـبRا3ـق QRـن أجـE َقRِـت\ء ا3ـذي ُخـEـن أنـف*ن": إن ا�E £8ية 3ـن" أFيFأ8£ 'ـ
ا+*ي( وهللا وهللا _ ا+*ي(. 

إن Wـذه ا3ـق.ة، وeـFق ا3ـ=\قـ"ت Wـذا يـ�ت~e 2ـ�R ا+ـ.ت وeـ�R ا�نـف~"ل بـUننM" ا3ـذي يـبM>و 
 .oـ. 'ـي"ة ا%ـي"ة فـWن" وFـ.ات وا3ـذي يـقيEاأل Tـن بE cـض.ر ا3ـق"ئـ' Qوألنـ .QقRـÝ أن ا+ـ.ت
وجـ.د ا3ـق"ئـE cـن بT األEـ.ات ا3ـذي يـ>eـ. أيـًض" Eـن خـ\ل ا+ـ.ت وEـن خـ\ل ا�نـف~"ل. إن 
 feا+ــ.ت و _ Qــتذب ا+ــ6ب.ب إ3ــيº نــف� ا%ــض.ر  ا3ــذي ،Q*ــ. نــفW �Rــذب قº ــنE
ا+ــ.ت. إن Eنيجــذب ق�R إ3ــيW Qــ. نــف*E Qــن ºــذب ا3ــشخ¾ ا3ــذي أ'ــبQ إ` ا%ــي"ة 
 � "Mـ� أننـRe ةMئيـ"oة ا3نـE\=3ا ،"Mـتنـ.eية دFـ� 'تـRe ضـةE"ة ا3غـE\=3ـ ا.W األب>ـيةـ. إن ا+.ت
¯ـت"ج é3ء <ـ.اه 3ـن=Uش. وإذا Pـ"ن Wـذا Wـ. Eـ" يـ.'ـ>نـ" وإذا Pـ"ن Wـذا Wـ. ا3ـ.اقـy ا3ـذي 
 Qن أن � يــش=2 بــgFا3ــذي � يــ cــن>ئــذ، و'¥ _ األ3ــe ،بــ"3ــ2أس �Uب و3ــRيــ.'ــ>نــ" بــ"3ــق
 T=يـة، � ـيزال يت"oـ"ًدا. .، _ ا+*ـي( و_ ا%ـي"ة. _ ا3ـنbـ>نـ" أ8£ اº yاإلنـ*"ن، فـإن ا3ـ.اقـ
eـRي ا3ـقي"م بF*ـ�ة بoـذا ا+=Á، و� ـيزال يت=e TـRي ا3ـقي"م بـ"+*ـ�ة اl3 قـ"Eـت بـE "oـ2تـ"، 
¯ـ. ا+*ـي( وبـ"3ـت"³ ¯ـ. أخـتo" أو أخـيo"، و3ـgن ا%ـقيقة Wـي أن Eـن Wـ. أÑ  £8ـض.ر ا+*ـي( 

 … Êن نفE �Rوأق2ب إ` 'قيقة ق Êن نفE £8ض2 ³ أ"' .W

 ٤٩ 

74 «… أنت أقرب لي من ذاتي وأسمى من األسمى في داخلي» (القديس أغسطينوس، اإلعترافات، الفصل الثالث، ص ٦، فقرة ١١.



ي�ب.ع ا�"ذبيMة 
 hــي ا3ــ2<ــ"3ــة داخــW ،بRــت\ء ا3ــقEــ.ة ا+*ــي( ا%ــ"ضــ2 واeد hتــنق l3ــذه األخــّ.ة اW إن
ا3ـgنU*ة وخـ"رجـo" و_ Pـh جـe"Fـة و_ Pـh واقـÊ�8 y. و واجـب ا3ـgنU*ة أن تـ=Uش Wـذه 
األخـ.ة. فoـي أيـًض" جـ.WـP 2ـE hـ.Wـبة. وإذا تـأEـRن" جـيً>ا، فـإنـنM" نـ2ى أن PـE hـ.Wـبة �8*ـية Wـي 
ـ" 3ـنقh دeـ.ة ا+*ـي( إ` 'ـ2-ـة اإلنـ*"ن، '¥ يـتgFن  ً̂ أ<ـ"ً<ـ" �ـ2-ـقة خـ"^ـة و±*ـً>ا خـ"
Eـن تـ~W QRـذ ا3ـ>eـ.ة أن يـنoض Eـن جـ>يـ>، EـثE hـ2-ـE cـن بـUت eـنيM"، اl3 نـoضت Eـن 

آ�oE" اE"~3تة 3بR.غ 'ض.ر ا3ق"ئE cن ا+.ت ا3ذي يFأل 'ي"تنM" ب"%ي"ة. 
فـ}E hـ.Wـبة �8*ـية Wـي �ـ2-ـقة Eـن"<ـبة بـش}h خـ"ص 3ـRذWـ"ب وإخـب"ر ا�ـFيE ،yـثE hـ2تـ" 
+ـ2-ـc، أن ا+ـ=cR 'ـ"ضـ2 و-ـ>eـ.نـ" إ3ـيQ 3ـتRبيMة رغـب�نM" _ ا%ـي"ة األبـ>يـة. وPـE hـ.Wـبة Eـن 
 Qـ" ـي2غـب فـيE hـP yـE تـت.افـق "oـ.ة ألنـe<ـذه ا3ـW 26ـ> hFـb ،"oا3ـ2وح ا3ـق>س، +ـن ا°ـ2ط فـي
 "oفـي pR~تـ l3ا pRـي تـW pـ" هللا 3ـWاخـت"ر l3ـبة اW.إن ا+ـ .pـ2ف ذ3ـeدون أن أ ¥' �Rق
Wـذه ا3ـ>eـ.ة بـFز-ـ> Eـن ا�ـF"ل وا3ـ.اقـ=ية وا%ـقيقة. إنـo" ا+ـ.Wـبة اl3 ي*ـت2F فـيo" ^ـ>ى 
Wـذه ا3ـ>eـ.ة فـيp، خـ"^ـة إذا 8ـنت oEـتFً" بـ"3ـ2A-ـقة اl3 تـتضFنP "oـE hـ.Wـبة �ـ=W hـذه 
ا3ـ>eـ.ة ا<ـت>eـ"ء دائـc %ـض.ر ا+*ـي( وبـ"3ـت"³ إلEـت\ء ا3ـقRب؛ _ 'ـض.ر ا+*ـي( وبـ"3ـت"³ 

 .pة و'ي"ة 'ي"تE"ا3قي _
 cـظيe 2ـoـذه. فـي�ب.ع نW ة ا3ـي�ب.عf� م وا%ـب"FـتWـ.دة ا�e "Fًـ. دائـW ـبةW.إن ±ـ>يـ> ا+ـ
3ـ�U %ـظة Eـن ا3ـF"�، بـW hـ. أ^ـh ثـ"بـت. وا3ـ=.دة إ` Wـن"ك � ت=¼ ا3ـ=.دة إ` ا3ـ.راء 
Eـئ"ت أو آ�ف ا3ـgيHE.Rات Eـن ا3نoـ2، و3ـgن �<ـت="دة ا3ـ.eـي بـأن ا+ـي"ه اl3 تـتM>فـق اآلن  _ 
 بـFي"ه 

ً
"Fدائـ "oاقـتHة اخMـ}"نـيEـن ا3ـي�ب.ع، '¥ _ اE "Fًتـتغذى دائـ ،pـتe"Fوجـ pـ"ضـ2 'ـي"تـ'

قـذرة أو EخـRف"ت، ألنـنM" بشـ2، وخـA"ة ، ودائـE "FًضoAـ>ون. وقـ> 'ـ>ث Wـذا Eـنذ ا�ـe"Fـة 
ا+*ـي6ية األو`، أي وجـ.د Eـي"ه قـذرة وأنـق"ض _ جـ2-ـ"ن ا3ـgنU*ة. 3ـgن ا3ـF"ء، إذا Pـ"ن 
يـتM>فـق، فـo. يـأÂ دائـE "Fًـن ا+ـنبy، و¯ـن أيـًض" Eـ>eـ.ون "3ـRت>فـق" اآلن، _ اEـت>اد ا3نoـ2 
 _ Qفـ"Mنÿوا<ـت QيRـe وا+ـ6"فـظة ،yوا+ـنب ،hـي بـ"أل^ـe.ـي. إن ا3ـe.ـذا ا3ـoن"ه، بRا3ـذي دخـ
تـ>فـق ا3نoـ2، و_ جـ2-ـ"نـQ، يـ*"eـ> أيـًض" eـ�R تFي� Eـ" � يـأE Âـن ا+ـنبy، أو قـب.ل وجـ.د 
 l32-ــقة اAــي ا3ــW ــذهW .ا+ــي"ه �g=ــ2 بــ>ون تo3ــتق.-ــة تــ>فــق ا3ن Â﮻، تــأ 

ً
روافــ>، شــ2gا

"تـتM>فـق" بـo" ا3ـgنU*ة fe ا3ـق2ون، و8ـذ3ـP pـe hـ"ئـRة ذات Eـ.Wـبة و3ـ>ت فـيo"، 'ـيث 
 .lبنWر hثE ةFة ق>يMبنWن '82ة أو ر.gن أن تgFي

ا+ـco أ� نـفق> ا3ـ.eـي بـأن PـE hـ.Wـبة جـ>يـ>ة Wـي _ األ<ـ"س رافـ> يـأÂ 3ـتق.-ـة تـ>فـق ا3نoـ2 
ا3ـ=ظيc 3ـgRنU*ة اl3 يـ�ب.eـo" وEـ~>رWـ" Wـ. جـنب ا+ـ~R.ب ا+ـA=.ن بـ"%ـ2بـة، ونـ*Fة 
'ـي"ة ا3ـق"ئـE cـن بT األEـ.ات _ ا3ـُ=Rِية و_ 'ـR.ل ا3ـ2وح ا3ـق>س eـ�R ا3ـت\Eـيذ. وeـن>Eـ" 
 "oفـق<Mف بـتH=ـي تWو pذ3ـ h=تـف "oفـإنـ ،"oـبتW.ـE ـيW ـبةW.ـE ة بـأن*Uنgف ا3ـH=تـ>رك وت
_ ا3نoــ2 ا3ــ=ظيc 3ــgRنU*ة بــنف� Eــي"ه ا3ــينM"بــيy ونــف� «ا3ــF"ء اí3» أل^ــh ا3ــgنU*ة 
 _ "oـنE ة بـ"3ـت6قق*UنgR3ـ "Fًـبة دائـW.ـE hـP )F*أن تـ coـن ا+ـE ،ـذا ا3*ـببo3 ."o*نـف

إخ\^o" وأE"نتo" أل^h ا+.Wبة واg3نU*ة ذاتo"؛ 
 ٥٠



 .c3"=3ات و'ي"ة 'ي"ة ا.Eاأل Tن بE cوفق¿ ا+*ي( ا3ق"ئ "Fًدائ .W ا3ذي h^األ

إتبM"ع ي.'ن" 
o3ــذا ¯ــت"ج دائــFً" إ` Eــ.Wــبة ا3ــق>يــ� بــ2Aس، فــن6ن Ñــ"جــة إ3ــيQ 3ــيêب�نM" _ اإليــF"ن 
 ،Qتـ2دداتـ hـP ـنE cا3ـ2غـ �Rـeـ.ات، وEاأل Tـن بE cـ. ا3ـق"ئـW hألن األ^ـ ،hواإلخـ\ص 3ـأل^ـ
وPـE hـآ<ـيQ ا�نـ*"نـيMة، فـإن بـ2Aس Eـنذ ا3ـب>ايـة ا3ـgنU*ة Wـ. ا3ـش"Wـ> ا+�F 3ـRقي"Eـة، وأن 
ا+*ـي( Wـ. 'ـي"ة اإلنـ*"ن وقـي"EـتQ و'ـي"تـQ، وا3ـش"Wـ> eـ�R أن ا3ـق"ئـE cـن بT األEـ.ات 
 ̀ 'ـ"ضـ2 و-ـgFننM" أن نـRتقي بـQ ونـ�ب=Q. إنـQ يـ.جـ> 8ـ~2خـة يHدد ^ـ>اWـ" _ ا3ـgنU*ة األو
ـ2اَءى 3ِـِ*Fْ="ن!»،  وتـ2gرWـ" ا3ـش="ئـ2 

َ
 وت
ً
بَّ قـ"َم َ'ـق" نَّ ا3ـ2َّ ëإ» :"oـنذ نـشأتـE ة*Uنg75و_ ا3ـ

 ̀ اA3ق*ـية. وظoـ2 يـ*.ع 3ـ�R*"ء أوً� ، ثـc ظoـ2 3ـتFRيذي eـF.اس، وظoـ2 �ـFيy ا3ـ2<ـh، إ
آخـ2ه، 3ـgن بـ>ا األEـP 2ـأنـW Qـ. ا3ـض"Eـن ا3ـنo"§ 3ـRقي"Eـة Wـ. بـ2Aس فـ.ق ا�ـFيy. و-ـبM>و األEـ2 
8ـF" 3ـ. أن Pـh ظـo.رات ا3ـق"ئـE cـن بT األEـ.ات قـ> تـc ضـF"نـo" وا3ـت6قق EـنE "oـن خـ\ل 
ظـo.ره 3ـب2Aس. وPـh ا3ـذيـن 'ـ>ث 3ـco ظـo.ر ا3ـق"ئـE cـن بT األEـ.ات ذWـب.ا وWـe2ـ.ا 
إلخـب"ره (فـ2F-ـc ا+جـ>3ـية وا3ـ�*"ء، وتـFRيذي eـF.اس Wـe2ـ.ا جـFيً=" إلخـب"ر بـ2Aس). 
وا3ـي.م � ـيزال األEـ2 8ـذ3ـp. فـ}h ±ـRي"ت وأeـF"ل ا+*ـي( وا3ـ2وح اl3 يـنفخo" ا3ـق"ئـE cـن 
 Tـن بE cـي 'ـي"ة ا3ـق"ئـW ـبWـب (ألن ا+ـ.اWا+ـ.ا hـP �Rـeـيذ وE\ا3ـت �Rـe ـ.اتEاأل Tب
األEـ.ات _ 'ـي"ة ا3ـgنU*ة و_ 'ـي"ة ا3ـ="3ـc)، وPـµ hء Eـؤ8ـ> إذا أ8ـ>ه بـ2Aس Eـن خـ\ل 

 .í3ي( ا%"ض2 وا*FR3 ره"Mاختب
إن ا+شoـ> ا3ـ=ظيc 3ـب2Aس وWـ. يـق.ل نـ=c، _ إ¹ـيh يـ.'ـن" ٢١: ١٥-١٩، Wـ. _ األ<ـ"س 
تــن~يب بــ2Aس _ Eــ.WــبتQM ا3ــe2ــ.-ــة، ا+تجــذرة _ ا�Heاف ا3ــث\+ وا+ــت.اضــÑ yــب 
 hـP نgْرَع ِخـ2ا_». 3ـ ëإ» - «�\Fْْرَع ُ'ـ ëـ"+ـًي": «إe "ـًيeـ" بـ2<ـ"3ـة أن تـ~ب( راeً.ـتبE ،)76ا+*ـي

 Tــن بE cا3ــق"ئــ hFــe Q2س، إنــAــ.ات وبــEاأل Tــن بE cا+*ــي( ا3ــق"ئــ Tــذا �ــ>ث بW
ـ"  َّE
َ
األEـ.ات ، وWـ. بـ"eـتبM"ره ا3ـق"ئـE cـن بT األEـ.ات يـRAب يـ*.ع Eـن بـ2Aس أن يـ�ب=Q: «أ

ـ"تَبْ=¼». وقـبh ا3ـقي"Eـة، أeـRن يـ*.ع أو3ـ.-ـة بـ2Aس، و3ـgن بـ=> ا3ـقي"Eـة 8ـ2ّس 
َ
 ف
َ
نـت
َ
77أ

يـ*.ع بـ2Aس 3ـRقي"م بـ2<ـ"3ـتQ، أي جـ=E QRـ" دeـ"ه إ³، وجـ=QR 3ـن"، 8ـe "Fـ2ّف ا3ـب"بـ" ا3ـق>يـ*ة 
 �Rـe ـ.اتEاأل Tـن بE cاألرض». 'ـض.ر ا3ـق"ئـ �Rـe .Rا+*ـي( ا%ـ» ،"MنUـن <ـيE ـ"تـ2-ـنP78

األرض وضF"نة 'ض.ر ا3ق"ئE cن بT األE.ات �Re األرض. 
‘‘، واأل8£ 'ـ>ة واأل8£ ^ـ.فـية، و األ£8 

ً
إن يـ.'ـن"، ا3ـذي ربـF" يـg.ن أ8£ ا3ـ2<ـE’’ hـ.Wـبة

 "Mــذا <ــبًبW hــP ــنE <Fــي(، بــ>ون أن ي*ــت*FR3 Qو^ــ>اقــت Qــة _ 'ــب>"Fنــب.ة، واأل8£ 'ــ
R3ش=.ر ب"3تف.ق، فق> فco أنQ _ اختيM"ر ا+=cR ألو3.-ة ب2Aس P"ن Wن"ك �2-ق آEن   

 ٥١
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78 القديسة كاترين من سيينا، من رسالتها إلى البابا غريغوريوس الحادي عشر، رقم ١٨٥.



 �Rـe ،)~ـي> ا3ـفe ـب"ح^ _ fإ` ا3ق h=ـب بـ"3ـفWـ" ذE<ـنeع ا+*ـي(. و"Mبـ"تـب QـبWـ.اE شU=3ـ
 hـي2-ـ> أن يـ>خـ Qذا؟ ألنـ"Fتـ.قـف وانـتظ2. 3ـ Q2س، إ� أنـAـن بـE جـ2ى أ<ـ2ع Qـن أنـE cا3ـ2غـ
 بـ2Aس، وـ-2-ـ> أن يـؤEـن Eـن خـ\ل ا�تـبM"ع، 8ـF" تـ=cR بـ"تـبM"ع يـ*.ع نـف*Q. و_ 

ً
ا3قE fـتب="

 co=يـ�ب ،Q=أن يـ�ب QـنE بR2س ا3ـذي �ـAبـ yـE ـب يـ*.عWيـذ "FنUبـ Qنـ2ى أنـ QRيـة إ¹ـي"oنـ
ي.'ن". أي أنQ ي�بy ب2Aس ا3ذي ي�بy ي*.ع. إنQ ي�بy اتبM"ع ب2Aس. 

ـ>ِر  َ̂  �Rـe ـ"َلE ـذي
َّ
Qُ يـ*.ُع َيـ�َبُ=Fo"، ذاَك ا3 َ'ـبَّ

َ
ـذي أ

َّ
 ا3
َ
FRيذ ى ا3ـتِّ

َ
 ُبـ2ُAس، فـ2أ

َ
«فـ"3ـتَفت

" َرآُه ُبــ2Aس قــ"َل  َّF
َ
R؟‘‘. فــpَFُRِــذي ُي*ــ

َّ
ثــنM"ِء ا3ــ=ش"ء وقــ"َل 3ــQ: ’’يــ" رّب، Eَــِن ا3

َ
يــ*.َع _ أ

 pَـ
َ
3 "Fفـ ،Âن آ

َ
` أ ëن َيـْبق� إ

َ
ـQ يـ*.ع: ’’ 3ـ. ِشـئُت أ

َ
3ِـU*.ع: ’’ يـ" رّب، وWـذا Eـ" شـأُنـQ؟‘‘. قـ"َل 3

"تَبْ=¼‘‘».  
َ
 ف
َ
نت
َ
" أ َّE
َ
79وذp3؟ أ

 QيRـe �~ـ" <ـتEو ،QيRـe �~ـ" <ـيE ق بـشأنRـ"ن يـق.ل: «� تـقP 3ـ. أن يـ*.ع "Fـ2 8ـEوبـ>ا األ
Eـ.WـبتQM. <ـأتـ.` أن إبـق"ء Eـ.WـبتQM 'ـ"ضـ2ة دائـFً" _ ا3ـgنU*ة '¥ ا+vء ا3ـث"�! إذ يـgفي أن 
تـ2ى أنـQ يـ�ب=E pـن ي�ب=¼. و-ـgفي Wـذا '¥ تـg.ن Eـ.WـبتQM، وا3ـgنU*ة PـE "oRـ=Q، خـ~بة، 

 .«c3"=3ر +ج>ي و�\ص ا"Fبث Âوتأ
3ـgن اé3ء ا+ـco بـ"�3*ـبة 3ـ}E hـن" Wـ. ا'ـتF"ل أن ا3ـت=Rق بـب2Aس جـ=h يـ.'ـن" يـؤEـن، وأن 
 _ اإليـF"ن بـ"+*ـي( ا3ـق"ئـE cـن بT األEـ.ات، وأن ºـيب EـثE hـ2تـ" eـ�R <ـؤال 

ً
يـg.ن را<ـخ"

يـ*.ع، «Wـh تـؤEنT بoـذا؟» 3ـ�U 8ثً�ا بـ}FR"ت ا�يـF"ن و3ـgن بـF.قـف األنـ" ا3ـ2ا<ـخ _ 
80تـog*F" بـ"3ـ2ب. فـب=> دخـ.ل يـ.'ـن" ا3قf  وراء بـ2Aس، «رأى وآEـن». فـق> اختf نـ=Fة 

اإليـF"ن، وخfة ا�<ـتغ2اق _ 'ـ>ث ا3ـقي"Eـة، و'ـض.ر ا3ـق"ئـE cـن بT األEـ.ات، وفـco أن 
Wـذه ا3ـن=Fة Eـ2تـبAة بـ"تـبM"ع بـ2Aس. 3ـذ3ـE ،pـن اآلن فـ~"eـً>ا ، _ Pـh ظـo.رات ا3ـق"ئـE cـن 
بT األEـ.ات، Eـثh تـpR اl3 'ـ>ثـت _ �Ñة �f-"، و_ ا3ـ2<ـ"3ـة ا+ـ.^ـ.فـة _ <ـف2 أeـF"ل 
ا3ـ2<ـõ> ،hى دائـFً" يـ.'ـن" يـ�بy بـ2Aس، وÝتf ا3ـق"ئـE cـن بT األEـ.ات Eـ=Q. و8ـيف أن 
ا+*ـي( Wـ. 'ـي"ة ا%ـي"ة. وا+=جـزات وا3ـÃش"رة، يـق.م بـ}µ hء وWـ. Eـت=Rق بـب2Aس. وWـذا 
 �Rـe Qـ>تـe"*ـE2س، وAـة ور<ـ"3ـة بـE<بـتخ~يب خـ ،QMـبتW.F3ـي.'ـن"، بـ )F*Uبـ>وره <ـ
81ا3ـت=2ف eـ�R ا3ـق"ئـE cـن بT األEـ.ات، 8ـF" يـق.ل 3ـQ: «إنـQ ا3ـ2ب!» بـ=> ا3ـ~ي> ا+=جـزة 

 Tـن بE cا3ـق"ئـ �Rـe ا3ـت=2ف �Rـe ـ>هe"*تـ "oـبة يـ.'ـن"، ألنـW.ـE 2سAبـ yيAـن" يـWو .pF*R3ـ
 yيFن جـgFء '¥ يـت"Fا3ـ _ Q*2س أوً� بـإ3ـق"ء نـفAبـ Qإ3ـي Qوا3ـذي ا±ـ 

ً
األEـ.ات 'ـ"ضـ2ا

، Eن اتبQe"M ¯. ي*.ع. 
ً
"F2ة أخ2ى ودائE ،اآلخ2-ن

أقـ.ل Wـذا ألن ا3ـتF"ثـE hـy اإل¹ـيh يـ*"eـ>نـ" eـb �Rـ>يـ> Eـ}"نـة 'ـي"تـنM"، وEـ" �ـ>ث 3ـن"، 
وا3ـظ2وف اl3 نـ=Uشo"، وPـµ hء، داخـh 'ـ>ث ا+*ـي( ا3ـق"ئـE cـن بT األEـ.ات. وWـ. 
 hيـظ ،hة، و_ األ<ـ2ار، و_ اإل¹ـي*Uنgا3ـ _ Qيـقظة، ألنـ cRأو 'ـ ،hا3ـتخي �Rـe "M2-ـًنFتـ �U3ـ
  "MننgFيث ي'  ،Qق"ء بR3ا "

ً
ا+*ي( ا3ق"ئE cن بT األE.ات '>ًث" '"ض2ًا ، وب"3ت"³ يgFن 'ق

 ٥٢
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" ا<ـتي="بـQ، وا3ـتF"ثـE hـ=Q، وEـن ثـc إºـ"د ا3ـ.ضـy ا3ـ~6ي( 3ـ6Rي"ة.ا3ـ.ضـy ا3ـ~6ي( 
ً
'ـق

ا3ـذي، eـ�R وجـQ ا3ت6ـ>يـ>، ألنـQ يـ=2ّفـن" eـ�R 'ـ>ث ا+*ـي( ا3ف~í، وWـ. Eـ.قـف <ـ=ي>، 
وEـؤ8ـ>، Eـث2F ، وEـRيئMة بـ"3*ـ\م وا3ـت="�ـف Eـy اÃ3شـ2-ـة جـF="ء ا+ـتoRفة 3ـإلeـ\ن eـن 
'ـض.ر ا3ـق"ئـE cـن بT األEـ.ات Wـن" و-ـ>eـ. ا�ـFيy إ` ا�ـ\ص بـ"�bـ"د بـQ، 'ـي"ة ا%ـي"ة 

ور'Fة اآلب. 

ا3ذي ي�ت~W �Re 2\ك ا3غ2ق 
تـ2وي ا+ـش"Wـ> األخ�ة Eـن أeـF"ل ا3ـ2<ـh، اl3 8ـتبo" ا3ـق>يـ� 3ـ.قـ" بـش}E hث� 3ـإلeـج"ب، 
ر'ـRة ا3ـق>يـ� بـ.3ـ� إ` روEـ" وو^ـ.3ـQ إ` ا+ـ>يـنMة ا�ـ"3ـ>ة، 'ـيث <ـيق( ا3ـق>يـ� 
بـ.3ـ� eـ"TE رWـن اإلقـ"Eـة ا�f-ة، _ انـتظ"ر eـ2ض قـضيتe QMـ�R ا+ـFg6ة اإلfEا�ـ.ر-ـة. 
 Tَِث <َنَتgَـEَو» :Tآيت _ hل ا3ـ2<ـ"Fـeـف2 أ> QـE<ا3ـذي قـ Qـنe ـ> األخ�oخ¾ ا+شRو-ـت
g.ت هللا 

َ
RـEَ ُنRِ=وُ-ـ .Qـ"نـ.ا يـأتـ.َنـP ـذيـَن

َّ
َتEَ _ Tِِ�ٍل خـ"صٍّ ا<ـتأَجـ2َه، َي*ـَتقِبhُ َجـFيyَ ا3

َ
REِ"ـP

 .«.<'َ
َ
بِّ ي*.َع اFَ3*ي(، � َيFَنُ=Q أ ٍة Ýَ "Eَت¾ُّ ِب"23َّ

َ
cُ ِبُ}hِّ ُج2أ

ِّ
R=َ-ُ82و

 Eـن قـبh ا3ـيo.د وbـت ر'ـFة 
ً
ورغـc تـقييM> 'ـ82ـتQ، وWـ. يـ�تظ2 ا+ـ6"8ـFة، وWـ. EُضoAـ>ا

 
ً
بـ¿ء ا3ب�وقـ2ا�ـية ا3ـ2وEـ"نـيMة - اl3 3ـc تـت6*ن 8ثً�ا خـ\ل أ3ـفي eـ"م! - Pـ"ن بـ.3ـ� انـ*"نـ"
، و3ـQ ا%ـ2-ـة _ اH3'يب بـ"�ـFيy وا3ـشo"دة %ـ>ث ا+*ـي( ا3ـذي �ـغ� eـ�R وجـ.ده. 

ً
'ـ2ا

ـَ> Eـن  ِ�ُ c3ـ pن ذ3ـgا3ت6ـ2ك، 3ـ �Rـe Qـ>م قـ>رتـe cـن ا�ـ.ف. ورغـE ت6ـ2رEُ ـ"ن بـ.3ـ�Pو
 Á=E "ي أيـًضA=إ'ـ*"س بـ"%ـي"ة يـ Qألنـ ،"oا3ـتق� بـ l3ا%ـي"ة ا Á=E إيـ~"ل _ QMرغـبت
3ـFR="نـ"ة و3ـFR.ت. فـ}h 'ـ2-ـة بـ.3ـ� Pـ"نـت _ قـRبQ، ألنـo" تـتg.ن Eـن إيـF"ن ورجـ"ء وEـ6بة 
 Qء دون قـب.3ـµ ـت\ك أيEـي اe<تـ � l3وا ،"oـت\8ـE�  ب فق�Rـن قـE «c=ة «نـFRـP فيgتـ
 ،Q=ـE ـ"نP )ء آخـ2 <ـ.ى ا+*ـي(، وا+*ـيµ ـت"ج إ` أي� c3ـ Qألنـ 

ً
Eـن هللا. .. Pـ"ن بـ.3ـ� 'ـ2ا

  hَـِب
َ
و-ـ=Uش فـيQ. و3ـR=.دة إ` Pـ\م رئـ�U أ<ـ"قـفة Eـي\نـ.، Eـ.ن*ـي�ي.ر Eـ.ن�ي¼، 3ـق> ق

 .«"Mي"تن' .W ج إ` ا+*ي(، ا3ذي"Mن ا�'تي\eره «إ"Mتبe"ب Qا3ف~( _ ذات
أفـ2g _ شـo"دة ا3ـ=>يـ> Eـن ا3ـ2جـ"ل وا3ـ�*"ء ا3ـذيـن، بـإيـF"نـco وتـcog*F بـ"+*ـي(، تـgFن.ا، 
إن جـ"ز ا3ت=ب�، Eـن ا�نـت~"ر eـW �Rـ\ك ا3ـغ2ق Eـن داخـQR، وEـن داخـh األEـ.اج اl3 دEـ2ت 

µ hPء، بF.قف قR.بco، وبتp>"F ذواتco ا+تأ<*ة ب}"�Re "oRE ا+*ي(. 
 ،coتقي بـRء ا3ـذيـن نـ"Fا3ـ=ظ T2 _ ا3ـق>ي*ـgن" ا3ـق>يـ� بـ.3ـ� نـفR=ـº ،<ـW"ـذه ا+ـشW _
 �أفـ2g _ ا3ـ}"رديـنM"ل فـ"ن تـ.ان _ <ـن.ات <ـجنQ، أو تـ"Pـ"µ نـ"جـ"ي، Wـذا ا3ـAبUب ا3ـي"بـ"
 l3ة اRيFا�ـ Qـ\تـEـي تـأW l3ـن نـي.8ـ.دو، واE بـ"إلضـ"فـة إ` أفـ}"ر) "Mـ2ج قـ2-ـًبÝ أن hـEا3ـذي آ
8ـتبE "oـن 8ـ.خـQ بـ=> تـ>W �Eـ�وشـيF" بـ"3ـقنبRة ا3ـذر-ـة) ’’Eـ" � يـF.ت أبـً>ا‘‘، <ـ�تـQ ا3ـذاتـيMة 
'¥ انـفج"ر ا3ـقنبRة، ألنـW pـن"ك تـ2ى شـo"دة انـ*"ن 'ـي"تـW Qـي ا+*ـي(، وا+*ـي( فـق¿. 
3ـذ3ـe ¥' ،pـن>Eـ" فـق> Pـµ hء، فـق> تـc تـ>P �Eـµ hء، Wـ" Wـ.، Eـثh نـÃتMة ^غ�ة تـتفت( 

 .yيFجR3 hفق¿، ب Qت 3ذات*U3 أ 'ي"ة ج>ي>ة<Mب"+*ي(، يب Qن"Fن ج>ي>، بإيE
 ٥٣

82 أع ٢٨: ٣٠-٣١.



3ــgن Eشoــ> ا<ــتق2ار ا3ــ2<ــ.ل بــ.3ــ� _ Q3�E _ روEــ" <ــبقe ،Qــ�R ا3ــف.ر تــق2-ــًبM"، خfة 
Eـأ<ـ"و-ـة، ور'ـRة Eـ2وeـة غـ2ق فـيo" بـ.3ـ� _ ا3ب6ـ2 األبـيض ا+ـت.<ـ¿، أثـنM"ء <ـف2ه Eـن 
 ،cR{ا+ـت �Fبض yFء بـ~يغة ا�ـµ hـP ـي2وي ،Q=ـE ـ"نP ـ". و3ـ.قـ"، ا3ـذيEقـي~2-ـة إ` رو
ـ2ة بــأ8£ ا+ــ2ا<ــTR دقــة، وربــF" بــأفــضh أدبــ"ء  و-ــ=AينM" تــغAية Pــ"EــRة 3ــأل'ــ>اث جــ>ـي

ا+غ"2Eات. 
 3ـفن 
ً
3ـgن و^ـف غـ2ق ا3ـ*فينMة Wـذا 3ـc يـgن Eجـ2د ^ـف6ة راقـية Eـن األدب وأيـًض" تـ.ثـيق"

ا+ـ\'ـة _ ا3ـ=~2 ا3ـي.نـ"� ا3ـ2وEـ"�. إنـo" ^ـف6ة Eـن ا3ـgت"ب ا+ـق>س تـ=Rن 3ـن" eـن نـظ2ة 
 ،hأفـض h{ا3ـي.م بـش QشU=ـ" نـE شUـeـن تف*ـ� وE نgFنـت ¥' ،Qـآ<ـيEن _ ا3ـت"ر-ـخ و"Fاإليـ
 "Fفـي .FنRا3ـظ2وف 8ـف2^ـة 3ـ hـP شUـe `ق� أنـ.اًرا تـ2شـ>نـ" إRـج"ل، ونـتE hـP _و "Mـي"تـن' _

" Ñي"ة ا�ن*"ن. 
ً
W. ج>ي2 'ق

 cبـ"3ـ2غـ ،"Aـ"3ـE ـن جـزـ-2ةE غـ2قـت بـ"3ـق2ب cا¹ـ2فـت أوً� ثـ l3ة اMا3ـ*فين -E �Rـe ،وبـ.3ـ�
 cgأقـ2أ 3ـ .yيFـ>ـي2 خـ\ص ا�ـE hـثE )و-ـ~ب 

ً
Eـن 8ـ.نـQ <ـجيًنM"، ي*ـيe 2Aـ�R ا3ـ.ضـy تـE"Fـ"

Wـذه ا3ـ~ف6ة اl3 <ـH-ـ( جoـ>8ـc 3ـ\نـ�بM"ه _ ا�<ـتF"ع إ³ّ، ألنـo" روايـة +ـغ"Eـ2ات، 3ـgن 
ف.ق µ hPء ألنo" غنيMة جً>ا وتت6>ث إ3ينM" _ ا3.قت ا%"ض2. 

ـة. و_ ا3ـَي.ِم 
َ
3.Fق.َن اُ%ـ

ْ
Rا ُيـ.R=َـ>يـً>ا، فـَج

َ
ا ش نـ" Wَـزًّ oُـزُّ

َ
� ت" ـَفُة _ ا3ـَي.ِم ا3ـثَّ ِ̂ «وPـ"َنـِت ا3ـ="

Fُ� و� 
َّ
ِت ا3شـ .W"ـ _ ا3َب26ـ. وE"ـ َظ2oَـَ

َ
3قـ
َ
فيَنMة فأـ .ـاِرَي ا3*ـَّ َ̂  cـoي>ـي

َ
َخذـوا ِبأـ

َ
"3ِثـ أ ا3ثـَّ

 ."M¹ـ"ِتـن _ hٍـEَ
َ
ِتـo". فـ}"َن َيـذWَـُب Pُـhُّ أ ـَزْل eـ�R ِشـ>َّ

َ
ـَفُة 3ـc ت ِ̂ ـ"م، وا3ـ=" يَّ

َ
ِة أ ج.ُم Eِـن eِـ>َّ ا3ـنُّ

جـ"ل،  ـo" ا3ـ2ِّ يُّ
َ
ـco: ’’أ

َ
ـَف بـ.3ُـُ� َبـUَنco وقـ"َل 3

َ
 �ـ.-ـRة، فـَ.ق

ً
ة ="ِم Eُـ>َّ َّAـِن ا3ـe ا.g*َـE

َ
وPـ"نـ.ا قـ> أ

 �Rـe .ـذِه اَ�ـ*"رةW2َِر و ـ*Fَ=.ا ³ فـ\ ُتـغ"ِدروا 8َـ2ِ-ـت، فـَتأEَـن.ا Eِـن Wـذا ا3ـضَّ
َ
ن ت
َ
ـُب أ ِºَ ـ"َنP

 .<
َ
فيَنMةَ َو'ـَ>Wـ" ُتـفق نَّ ا3ـ*َّ

َ
�َّ أ ëإ ،Qـ

َ
َ'ـٌ> Eِـنcgُ َ'ـي"ت

َ
ن َيـفِقَ> أ

َ
Rن، فـ"MْئنFِاآل�ـ ` ëاآلَن إ cُـ.8ُـeْد

َ
 أ
ِّ
�
َ
أ

ـْف يـ"  َ
َ
Ä � :³ ـُب>. وقـ"َلe

َ
ـ"ه أ يَّ ëوإ Qنـ" 3ـ

َ
ـذي أ
َّ
ِة Eَـ\ٌك Eِـن eِـنِ> ِهللا ا3

َ
Rي
َّ
Rـذه ا3ـW _ �> َ'ـَض2َ

َ
فـق

 .pَ=َـE ِفـ2-ـَن"*Fُا3ـ yَيFَجـ pَـ
َ
ـ> َوWَـَب ُهللا 3

َ
ـيَ~2، وق

َ
Eـ"َم ق

َ
ـFُثhَ أ

َ
ن ت
َ
يpَ أ
َ
Rـe ـُب ِºَ ،بـ.3ُـ�

ـَنَ( 
َ
ن ±
َ
ـُب أ ِºَ نgِ³. و3ـ hَقـي "Fـُ.ر 8َـE

ُ
 واِثـٌق ِبـ"﮻، ف*ـَتْج2ي األ

ِّ
� ëجـ"ل، إ

ـo" ا3ـ2ِّ يُّ
َ
.ا، أ ـ"�ـFَِئنُّ

َ
ف

 ،Â"ا3َب6ْـ2ِ األْدِر-ـ _ 
ُ
 ُنـ*"ق

َ
ـ2َة
ْ
 eَش
َ
اِبـَ=ة ِة ا3ـ2َّ

َ
Rي
َّ
Rا3ـ _ " ْ'ـ>ى اُ�ـُزر‘‘. و8ُـنَّ ëإ ` ëإ 

فينMةُ ِبـنM" ا3ـ*َّ
ذا Wـ.  ëوا ا3ـَغْ.َر ِبـ"ِ+*ـب"ر فـإfَفَ*ـ .coُـنEِ ُب ِHَق

َ
رًضـ" ت

َ
نَّ أ
َ
يhِ أ
َّ
Rـنَتَ~ِف ا3ـEُ <َـنeِ َرُة" 'ـ�َّ ا3ـب6َّ

َ
فـأ

 "Mـَنَ( ِبـن
َ
ن ±
َ
ـ2َ بـ"eًـ". فـخ"فـ.ا أ

َ
 eَش
َ
ذا Wـ. َخـFَ*ة ëفـإ 

ـRيً\ وَ<ـfوُه ثـ"ِنـيMةً
َ
، ُثـcَّ <ـ"روا ق

ً
ـ2وَن بـ"eـ"

ْ
eِش

ب"ح.  ـW2ِـ" وبـ"تـ.ا َيـ2جـ.َن ُ�ـR.َع ا3ـ~َّ رَبـEَ yَـ2اٍس _ Eُـؤخَّ
َ
.ا أ
َ
3ـق
َ
ـة، فـأ خـ2ِ-َّ َ̂ Eـ"8ِـَن 

َ
` أ ëإ 

فينMةُ ا3ـ*َّ
 coـ نَّ
َ
 _ ا3ـF"ء زاTَFeِ أ

َ
وَرق ـ.َن ا3ـزَّ

ُّ
َخـذوا ُيـَ>3

َ
فيَنMة، فـأ  'ـ"َو3ـ.ا اoَ3ـ2ََب Eِـَن ا3ـ*َّ

َ
"َرة نَّ ا3ـَب6َّ

َ
eـ�R أ

ذا 3ـc َيـبَق  ëة. فـق"َل بـ.3ُـُ� 3ِـق"ِئـِ> اِ+ـ"َئـِة وُجـن.ِده: ’’إMفين ِم ا3ـ*َّ َّ<
َ
3ـق"َء ا3ـ2FَاEُ _ Æـق ëُيـ2-ـ>وَن إ

ـ82َـ.ُه 
َ
وَرق وت yَAَ اُ�ـن.ُد ِ'ـب"َل ا3ـزَّ

َ
ج"ة‘‘. فـق *ـَتAي=.َن ا3ـنَّ

َ
فيَنMة، فـأنـُتc � ت Wـؤ�ِء _ ا3ـ*َّ

ـنM"ُول µٍَء Eِـَن 
َ
co َجـFيً=" eـ�R ت ـثُّ ب"ح، َ�ُ yَ ا3ـ~َّ

َ
RAن َيـ

َ
` أ ëبـ.3ُـ�، إ hَ=َء. فـَج"Fَيـ*ُقُ¿ _ ا3ـ

 ."Mـيًئ
َ
ـذوقـ.ا ش

َ
نـُتc ^ـ"ِئـF.َن 3ـc ت

َ
ـقض.نـQَ وأ

َ
ـذي ت

َّ
ـ2َ ا3
َ
="ِم قـ"ل: ’’Wُـ.ذا ا3ـَي.ُم ا3ـ2ابـeَ yَش َّAا3ـ

 .‘‘Qـن رأِ<ـEِ 
ً
ـ=2َة
َ
َ'ـٌ> Eِـنcgُ ش

َ
ـcg، فـ\ َيـفِقُ> أ َ̂ نَّ فـيQ َخـ\

َ
="م، أل َّAُوِل ا3ـ"Mـن

َ
e cgـ�R ت ُ'ـثُّ

َ
فـأ

.ا   نُّ
َ
جT=Fَ، ُثcَّ 8ََ*2َه وَجَ=hَ يأhPُ، ف"�Fأ

َ
ى Eِنcoُ أ

ً
2َgَ َهللا ب2Fَأ

َ
 َرغيًف" وش

َ
َخذ
َ
ق"َل Wذا ُثcَّ أ

 ٥٤



" َوَ<ب=T َنْفً*"».   فينMةِ Eِ"َئتTِ وِ<تًّ . وP"َن eََ>ُدن" _ ا3*َّ
ً
يض"
َ
="َم cW أ َّA3َو3.ا ا"Mن

َ
co وت

ُّ
RPُ83

ºـب أن نـتMأEـW _ hـذا ا+شoـ> بـ"3تف�g _ غـ2قـ"نـ"، و_ غـe /2ـ~2نـ"، Eـن ا3ـ.بـ"ء إ` ا%ـ2ب _ 
أو8ـ2انـيE "MـP yـh ا�ضـ2Aابـ"ت ا3*ـي"<ـية وا�قـت~"ديـة وا�جـتe"Fـية وا3نف*ـية وأيـًض" 
ا3ـ>يـ�يMة اl3 تث�W" _ ا3ـ="3ـc. وeـRينM" أن نـتMأEـW _ hـذا ا+شoـ> بـ"3تف�g _ ا3ـغ2ق ا3شخ) 

 ."Mوأ^>ق"ئن "Mأ'ب"ئن hFن" أو ا3ذي يشRFي ا3ذي يش=Fي أو ا+جتRأو ا3="ئ
إن ا3ـ*فينMة اl3 <ـ"فـ2 بـo" بـ.3ـ� ا3ـ2<ـ.ل Wـي رEـز 3ـR="3ـc وا+ـجتyF، 'ـيث ¹ـ> أنـف*ن" _ 
 Qرفـ"قـ hـP أن ،Qو% 3ـ

ُ
<ـف2 ¯ـ. ا+~� ا+ـت.قـy 3ـ}h وا'ـ> Eـن". وWـن" يـ>رك بـ.3ـ�، وقـ> أ

ا+ـ*"فـ2-ـن 3ـU*.ا غ� Eـب"T3 بF~�ه ا3شخ)، وبF*ـ�ة 'ـي"تـQ اl3 تـ�بy ا+*ـي(. فـق> 
 hـW"ـذا ا3ـش=ب ا�ـW بـ>ون Q~RـÝ 3ـن Qوأنـ ،Q=ـE ا3ـذيـن yيFجـ ¾Rأن هللا <ـيخ Q8ُـِشَف 3ـ
 QR=ـ>يـً>ا، جـb yيFخـ\ص ا�ـ hـن أجـE Qيـ>رك بـ.3ـ� أنـ "Fـي بـ"+*ـي(. 8ـeـ" وغ� ا3ـ.اEً"Fتـ
 QMإيـ~"ل يـقين QيRـe ـبº Qبـ.3ـ� أنـ coيـف cـن ثـEة ا3ـغ"رقـة. وMـذه ا3ـ*فينW _ Q=ا3ـ2ب يـ�ب
إ` ا�ـFيy، وأن يـنقR3 hجـFيy أنـe Qـ�R يقT ألنـE Qـ2تـب¿ وEـتp*F بـ"+*ـي(، وأنـQ 'ـ*"س 
3ـ6R"جـة إ` ا%ـي"ة، و�ـ.ع رفـ"قـQ ألن جـ.eـQ يـتc إشـب"eـQ بـ"+*ـي( ا%ـ"ضـ2، ألن قـRبE QـRيء 

  ."
ً
!0 ا%ي"ة ا3.'ي> ا3ذي ¯ت"جQ 'ق

� يـق.م بـ.3ـ� بـ"3ـق"ء وeـظة eـظيFة oِ3ـ>ايـة PـW hـؤ�ء ا3ـغ2/ ا3ـذيـن ي�شـÃ*.ن بـ"%ـي"ة 
EـQ. وWـ. Wـ"دئ و<ـ=ي>، بـ\ ذرة Eـن 

َ
وWـc يـأس. إذ يـت=Rق بـ.3ـ� Ñـض.ر Eـن Wـ. Pـh ِقـ.ا

ا�ـ.ف، ألن يـ*.ع يـgفيQ، ا3ـق"ئـE cـن بT األEـ.ات، وا3ـذي بـذل ذاتـQ إ` درجـة ا+ـ.ت Eـن 
 ودEًـ" 3ـُيأPـh وُ-شـ2ب، _ و<ـ¿ ا3ـ*فينMة 

ً
أجـQR وEـن أجـh ا�ـFيy، جـ"eـً\ Eـن نـف*Q ج*ـ>ا

 .Qي"تÑ "Mا3غ"رقة، 3يغذي 'ي"تن
3ـgن بـ=Uش Wـذا،  يـ>رك بـ.3ـ�، بـ>Wـشة � يـgFن ا3ـت=.د eـRيo"، فـإشـب"ع ا+*ـي( 3ـW Qـ. 
 - Qـ. 'ـي"ة 'ـي"تـW ،)وأن ا+*ـي .Q=ـE ـنE yيFجـ ¾Rخـ Qو!ـ\ص ا+*ـي( 3ـ .yيFاشـب"ع ا�ـ

 .yيFي"ة ا�' .Wو - Qي"ة 'ي"ت' .W Qوب"3ت6>ي> ألن
وc3 ي=> Wن"ك ان*"ن وا'> �Re األرض �U3 أًخ" Q3 إ` األب>! 

دe.ن" ن*تyF إ` ت2نيFة «ي" gREة اF*3"ء» بأداء اg3.رال. 

 ٥٥

83 أع ٢٧: ١٨-٣٧.



^ب"ح ي.م األ'> ١ E"ي. ٢٠٢٢ 
eن> ا3>خ.ل وا�2وج: 

 ٣٦ cة رقe.Aا+ق ،cا3=ظي Æي> ا3ف~( ا23وe ،ي 8.ر<"8.ڤg*F-ي ر�.gيق� ني>.E
إرن*ت أن*�EيQ - ب=زف األورH*8ا ا3*.-*2-ة  
«ا23وح اAR3يف»  Eقe.Aة رقc ٢٩ (دي}") ا3="+ية 

^\ة ا3تÃش� ا+\ئgي 

ت*"بي( ا3~ب"ح 

اإلجتFــــــــ"ع ا3=ـــــــ"م  
دافـي>ي بـ2و<ـب�ي. 3ـق> و^ـRن" إ` ا3ـنo"يـة، إ` ا3ـف~h األخ� Eـن Wـذه ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية 
 "oش فــيU=نــ l36ــظة اR3ا _ ،

ً
" شــيًئM" نF- 3ــQ جــFي="

ً
اº - l3ــب أن أقــ.ل - Pــ"نــت 'ــق

و3ـأل<ـئRة اP l3ـ"نـت 3ـ>يـنM". _ ا3ـ.اقـy، ا�EـتنM"ن Wـ. ا3ـ}FRة اl3 تoـيFن eـ�R ا+ـ*"WـF"ت 
اl3 و^ـــRتنfe "M اf3-> اإلHg3و� ا3ـــRيRة ا3ـــF"ضـــية: ا�EـــتنM"ن 3ـــشo"دة األب Eـــ"ورو، 
وا�EـتنM"ن o3ـذه ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية، وا�EـتنM"ن 3ـg.نـنE "Mـً=" Eـ2ة أخـ2ى، ألن ا%ـ82ـة � تـزال 
قـ"ئـFة. وWـذا أEـ2 3ـE �Uـف2وًغـ" EـنQ، فـ}W hـذا Eـ.جـ.د ألن هللا ـي2-ـ>ه أن ي*ـت2F _ ا3ـ.جـ.د؛ 
فــإذا 3ــc ـيـ2غــب _ ذ3ــp، فــRن يــ�بق� µء Eــن PــW hــذا. 3ــق> و^ــRن" إ` Wــن" (8ــF" قــRن" _ 
األE*ـية األو`) Eـy ا3ـ=>يـ> Eـن األ<ـئRة، وبgث� Eـن ا�نـشغ"�ت وا3ـقRق - ا3ـشخ~ية 
وا�ـe"Fـية - 'ـ.ل 'ـي"ة ا%ـ82ـة، و'ـ.ل ا3ـ.ضـy ا3ـذي نـ=UشQ، و'ـ.ل ا3ـ="3ـc ، وا%ـ2ب، 
واأل3ـc وا+ـ="نـ"ة، 3ـgن Eـ" 'ـ>ث، وEـ" شـ"ر8ـن" فـيE Qـأل PـE hـ*"'ـة قـRبنM"، بـ*6ق بـ"ï األشـي"ء 
 hاألقـ �Rـe - 2ء آخـµ hـP �Rـe yـت.قـE أ3ـق� ضـ.ًءا جـ>يـً>ا غ� ،yا3ـ.اقـ _ hر8ـن ضـيق، بـ _

 .�Rوء إ` ق<o3بإدخ"ل ا3*\م وا ،- È قR=يت "Fفي
أود _ Wـذا ا3ـ~>د أن أ<ـت6ضE 2ـ2ة أخـ2ى شـيًئM" قـ"3ـQ 3ـن" األب Eـ"ورو ^ـب"ح أEـ�: «أنـ" Wـ.  
 ̀ ا3ـقي"Eـة وا%ـي"ة؛ فـFن آEـن È وإن Eـ"ت ف*ـي6ي". وEـن يـ=Uش و-ـؤEـن È 3ـن يـF.ت إ
األبـ>». Wـذا، Wـذا فـق¿ Eـ" ¯ـت"جـQ، وEـ" �ـت"جـQ ا�ـFيW .yـذا Wـ. اé3ء ا3ـ.'ـي> ا3ـض2وري. 
¯ـن Ñـ"جـة إ` 'ـي"ة تـنoض بـنE "Mـن ا+ـ.ت، وEـن PـE hـ.ت ، وEـن Pـh وجـQ يـgتنفQ ا+ـ.ت 
وا3شـ2 _ ا%ـي"ة ا3ـشخ~ية، و_ األ<ـ2ة و_ ا�ـe"Fـة و_ ا3ـ="3ـc بـأ<ـ2ه. وPـE hـ" تـبق� Wـ. 
 
ً
آ�ف األشـي"ء اl3 تـقRقن" و±ـ=Rن" Eـت.تـ2-ـن دون أن تـg.ن ضـ2ور-ـة، ألنـo" � تE �RـRAق"

84ا%"جة ا%قيقية R3قRب، وh{3 قRب». 

 "FـE ؟Qن 'ـ>وثـgـEذا أ"F؟ 3ـpذا 'ـ>ث ذ3ـ"F3ـ :Êـأ3ـت نف> "Fأل أنـف*ن"، 8ـ*�Rإذن فـ
>Eت 3ن"؟ 

ُ
تتg.ن Wذه ا3شo"دة اl3 ق

 ٥٦

84 أنظر هنا، الصفحات ٣٩-٤٠.



Wـن"ك تـ~2-ـ( أد` بـQ بيº v*ـ> ا3ـف2gة جـيً>ا: «eـن>Eـ" � يـف=h ا3ـA"3ـب شـيًئM" <ـ.ى 
تـ2gار 3ـ�U نـف� ا3ـ2نT، و3ـgن ^ـ>ى بـ"ئـ� 3ـف2g ا+ـ=cR؛ وeـن>Eـ" يـg.ن ا3ـتFRيذ Eجـ2د 
ا. و3نـ يبـM>أ ا3تـFRيذ _ ا�ب>ـاع إ�  تRـFيذ، '¥ـ 3.ـ P"ـن أeظـc ا3ت\Eيذ، فRـن ي.ـ3>ـ شيـًئM" أب>ـً
 Qا). � ي=¼ أنـ

ً
eـن>Eـ" يـق>م Wـ. نـف*Q ^ـ>ى جـ>يـً>ا (أي إ` ا%ـ> ا3ـذي � يـg.ن فـيQ تـFRيذ

� يـ�بغي أن يـg.ن أل'ـ> Eـ=cR، و3ـgن ºـب أن ي�ت� ا�نـ*"ن إ` اآلخـE  2ـن خـ\ل �ـ2ق 
85ا3ـبن.ة ا3ـAبي=ية، و3ـE �Uـن خـ\ل �ـ2ق ا3ـتFRذة ا+ـ>ر<ـية». _ eـ"م ١٩٨٩، eـRق األب 

 ¥' ،"Mـي ا%ـ"جـة 3ـ~6ب�نW ـذهW» :ت"FR{ـذه ا3ـoب vـن بيE ـذه ا3ـفق2ةW �Rـe �جـ.<ـ"
،  بـh بـن.ة. إدخـ"ل 

ً
 3ـ2R<ـ"3ـة _ جـFيy أ¯ـ"ء ا3ـ="3ـc: 3ـ�U تـFRذة، و3ـ�U تـ2gارا

ً
تـg.ن يـ�ب.eـ"

^ـ>ى ورنT جـ>يـ> خـ"ص بـ"�بـن ا3ـذي 3ـQ �ـبي=ة األب. و3ـo" نـف� ا3ـAبي=ة 3ـgنo" 'ـقيقة 
جـ>يـ>ة. 3ـ>رجـة أن ا�بـن يـgFن أن يـ=hF بـش}h أفـضE hـن األب، و-ـgFن 3ـألب أن يـبM>و 
 وفـق¿ بـق>ر Eـ" 

ً
<ـ=يً>ا بـ"�بـن ا3ـذي ^ـ"ر أE f8ـنQ. 3ـgن Eـ" يـف=QR ا�بـن Wـ. أeـظc 'ـق"

يـ>رك أE £8ـ" يـش=2 بـQ األب. 3ـذ3ـp، بـ"�3*ـبة 3ـR=ض.-ـة ا%ـية 3ـ~6ب�نM"، � يـ.جـ> µء 
أ8£ تـنM"قـًض"، فـFن نـ"'ـية، تـأ8ـي> ا3ـ2أي وا+ـقي"س و�ـ2-ـقة ا3ـش=.ر ا3شخ) وEـن نـ"'ـية 
أخـ2ى، ا3ـت2gار. إن ا3ـبن.ة Wـي اl3 تـR>: دم ا3ـ.ا'ـ> - األب - يـ2F _ قـRب اآلخـ2 - ا�بـن - 
وُ-ـ.3ِـ> قـ>رة EـختRفة eـ�R اإلدراك. وWـgذا يـتض"eـف <ـ2 'ـض.ره ا3ـ=ظيc و-ـ�*y '¥ ـي2اه 

86ا�Fيy و-Fج>ون هللا». 

Wـن"، أeـتق> أنـW _ Qـذه األيـ"م ا<ـتA=ن" ا3ـ=Uش وا+ـش"ر8ـة _ Wـذه ا�fة بـ"3ـذات: Eـ"ذا ي=¼ 
أن نg.ن أبنM"ء. وo3ذا ¯ن نش2gك. 

 .
ً
3ق> ج"ءن" e>د W"ئE hن األ<ئRة. واخHن" Eنo" األ8£ ت2gارا

«Wــن"ك µء وا'ــ> فــق¿ ي*ــت6ق ا3ــ=ن"ء». وEــy ذ3ــp، يــبق� Wــذا اé3ء ا3ــ.'ــي> _ 
 "MننgF8ـيف يـ .Qفـي pنـش 

ً
ا�ـRفية، �E*ـًي"، وبـ"3ـت"³ _ ا3ـنo"يـة ¯ـبQ ونـ=2فـQ قـRيً\ وأ'ـي"نـ"

 وEغذًي" 6R3ي"ة ب2A-قة FRE.<ة؟» 
ً
" و'"ض2ًا و'قيقي"

ً
اF*3"ح 6R3ض.ر بأن ي~ب( Eأ3.ف

 ،hF=ــن األشــي"ء؟ ا�ــ.ع، وا3ــ2غــبة، وا3ــE ــ" بــقيE hــP .ــW "Fــ"فــًي"، فــP )ــ"ن ا+*ــيP إذا»
وا3*ي"<ة، اy3.3  وا+ش"2e، وا%2ب: وW "Eي W hPذه األشي"ء؟». 

؟ خ�Re 2A ب"2eُ ³ِس ق"ن" 
ً
األب E"ورو  ج.ز-� 3يب.ري. 8يف ي~ب( ا%ض.ر Eأ3.ف"

ا�Rيh ا3ذي دe.ا إ3يQ ي*.ع أيًض". وWن"ك دe.ة R3>خ.ل _ 'ي"تنM" ا3="ئRية، و_ 
'FيFية 'ي"تنM" ، وvEء ي*.ع - ب"A3بW - y. أيًض" ث2Fة '2-ة Eن ي>e.نg3 ،Qنµ Qء 

Eج"�. إنc3 co ي>ر8.ا Eن P"ن.ا ي>e.نe Qن>E" ق"E.ا  ب>e.ة ي*.ع %ض.ر ا3ُ=2س، وg3ن 
 ،Tذين ا3زوجo3 ًء، وا%ي"ة األ<2-ة"E ء"F3ا h2 ق> نف>، وظF3}"ن ا� .W يأِت c3 إن

 co+ن اE ،"نWينضب. و yواق :QيRe يW "E �Re تRية ظE.ا3ي "Mية، و'ي"تنRا3="ئ "Mو'ي"تن
" أن ن>رك أن ا+*ي( ي*F( 3نف*Q ب>e.تQ ب*o.3ة ب"3غة (Eن األ<ho دe.تQ أ£8 

ً
'ق

 ٥٧

85 راجع شارل بيجي، كراسات، الجزء الثامن والحادي عشر [ ٣ / ٢ / ١٩٠٧ ] .
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 h=بـ"3ـف Qنgـ.ه، 3ـe<يـقف وراء ا3ـب"ب. ¯ـن نـ h=بـ"3ـف Qا3ـ>ـي2 ا3ـ="م!) ، ألنـ �Uـ.ة رئـeـن دE
 :Qتــق.ل 3ــ l3ــن ا%ــ2-ــة اE «c=ة «نــFRــP فيgتــ .h=ــن" بــ"3ــفW Qإنــ ،"Mيــق2ع بــ"ب 'ــي"تــن
 «hة «أدخـFRـP "oنg3ـ ،(ة ا3ـ*"بـقةFنيH3قـ"3ـت ا "Fتـق>م!»، 8ـ ،hأدخـ») «!h87«أدخـ

، ألنـQ إذا 
ً
ا+ـ.جـoة FR3*ـي( بـ"3ت6ـ>يـ>، «تـق>م، أدخـh!". فـ}FRة «نـ=W  «cـذه Pـ"فـية تـE"Fـ"

ـ" 3ـن" بـ2A-ـقة أeـق> Eـن قـ.3ـن" «أدخـh!»، فـ2بـF" °ـ.ن ا3ـAبي=ة ا+ـج"نـيMة 
ً
أ^ـب( 'ـض.ره Eـأ3ـ.ف

o3ذا ا%ض.ر ؛ g3نE Qج"نيMة RAEقة.  
 hF=األشــي"ء األخــ2ى؟ ا�ــ.ع وا3ــ2غــبة وا3ــ hــP ï"ــ. بــW "Fــ"فــًي"، فــP )ــ"ن ا+*ــيP إذا»
وا3*ـي"<ـة وا3ـ="�ـفة وا+ـش"eـ2  وا%ـ2ب: Eـ" PـW hـذه األشـي"ء؟» PـW hـذا يـت.ق إ` ا+*ـي(، 
إن PـW hـذا Wـ. ا3ـ.جـQ ا+ـFR.س 3ـ~2خـة، و3ـ\'ـتيM"ج إ3ـيQ وا3ـ=Aش إ3ـيQ وا3ـف2اغ ا3ـذي يـ�شأ 
. 3ـذ3ـE ،pـن خـ\ل Eـ="نـقة ا+*ـي(، أنـ" � أنـP 2gـW hـذه األشـي"ء، 

ً
_ ا%ـي"ة إن 3ـc يـgن Eـ.جـ.دا

" أن يـg.ن 
ً
و� أقـ.ل إن PـW hـذا � µء، g3¼ أؤ8ـ> أ8£ أن PـW hـذا ـي2-ـ> أن يـg.ن، وـ-2-ـ> 'ـق

 lبي hـيظ> ،lـي( بـ>خـ.ل بي*FR3 )Fأ<ـ cـ"نـق ا+*ـي(، وإذا 3ـeأ cفـإذا 3ـ .yبـ"3ـ.اقـ "MيًئRـE
فــ"رًغــ" 8ــبUت، إذ 3ــc يــ=> Wــن"ك Á=E ألي µء: فــ\ ا3ــF"ئــ>ة، و� ا3ــÆ2g، و� µء. إن 
ا�دراك وا�Heاف بـأن Pـµ hء يـت.ق إ3ـيº Qـ=P hـh %ـظة Eـن 'ـي"تـنM" ا3ـي.Eـية Eـ}"ًنـ" 

R3ت6قق Eن وج.ده، وEن أنQ '"ض2. 

بـ2و<ـب�ي. «قـRت 3ـن" أنـP Qـ"ن Wـن"ك و'ـ>ة بT ا3ـت\Eـيذ ألن ا+*ـي( Wـ. Pـµ hء 3ـقRب 
 Qـقيقb ـبº ءé8 2 ا3تنظ�Aـة تـت=2ض ا3ـ2غـبة _ ا3ـ.'ـ>ة �ـe"Fاإلنـ*"ن. أ'ـي"ًنـ" _ ا�ـ
وبـنM"ئـE Qـن خـ\ل ا3ـق.ة وا+ـجo.د ا3شخ)، Eـy إWـF"ل 'ـ>وث ا+*ـي( وبـ"3ـت"e ³ـUش 

اR3ق"ء yE اآلخ2 وخfتQ بفت.ر». 

" ا3ـقب.ل %ـقيقة أن و'ـ>تـنW "Mـي ثـ2Fة eـhF شـخ¾ Eـ"، و'ـض.ر. 
ً
األب 3ـيب.ري. eـRينM" 'ـق

" تـE cـ.3ـ>ه 
ً
إنـQ 3ـ�U شـيًئE - "Mـثh ا�*ـ2 - نـÃنيQM بـUننM"، إنـQ 3ـE �Uـ="Wـ>ة بـUننM"، و3ـgنQ 'ـق

بـ.ا<ـAة شـخ¾ Eـ". وWـذا PـQR _ خfة ا3ـgنU*ة وأيـًض" _ خfة ا%ـ82ـة ا+ـ*g.نـيMة: إدراPًـ" 
" أن و'>تنM" � نÃنيo" ، وg3ن �>ث إذا أدر8ن" أنQ بUننM" ، وأنE Q.ج.د Wن". 

ً
دقيق

 .Qاف بـHeـب ا�º hأن نب¼ 'ـض.ر ا+*ـي(، بـ "MينRـe �URء: فـµ hـP �Rـe بقAـذا يـنWو
 Á=Fب pذ3ـ hتـق cا+*ـي( _ ا3ـفق2اء، 3ـ �Rـe ـب أن نـت=2فº "Mـ" قـ"3ـت األم تـي2-ـزا أنـنE<ـنe
أنـº Qـب eـP �Rـh انـ*"ن أن يـبMذل جoـً>ا 3ـيق.ل 3ـنف*W» :Qـذا ا+ـ�*.ل أو األبـ2ص Wـ. 
 _ Qتقي بــRا3ــفق2اء و-ــ _ �Rأن يــ>رك أن ا+*ــي( _ ا3ــفق2اء و-تجــ QيRــe نgا+*ــي(»، 3ــ
ا3ـفق2اء و_ Pـh أخ وأخـت. وWـذا ÝـRق و'ـ>ة Eـy ا�ـFيy وEـP yـµ hء ا3ـذي Wـ. غ� 6Eـ>ود، 
". و-ـق.ل ا3ـق>يـ� بـنM>يـgت.س: «eـن>Eـ" 

ً
ألن Eـ" أتـ=2ف eـRيQ _ اآلخـW 2ـ. ا3ـذي أ'ـت"جـQ 'ـق

88يـأÂ أ'ـ> ا%ـج"ج، أي انـ*"ن فق� ، eـRيp أن Äـ2ج 3ـRق"ئـQ وتـ=ب> ا+*ـي( ا3ـذي فـيQ»، أي 

 "E ذاWقيقة وج.دية. و' .oن"ك فW Qوأن ،Âيأ Qض.ره _ اآلخ2 ، 3ت=2ف أن' �Re ا3ت=2ف
  ٥٨

87 ف. فيراري (’’زوت‘‘)، «أدخل، أدخل».

88 راجع قانون الرهبنة البندكتية ٥٣: ١-٧.



يـ~نP yـµ hء، وPـh جـ.Wـ2 ا+ـ6بة وا3شـ82ـة، أي ا�Heاف بـأن 'ـض.ر ا+*ـي( Wـ. 'ـض.ر  
ظoـW 2ـذا 

ُ
وجـ.دي وأن¼ 3*ـت Eـ>eـً.ا إلثـ"رة Wـذا ا%ـض.ر 8ـ2وح، و3ـgن ألدر8ـQ 'ـ"ضـ2ًا، وأ

 .Qا_ بHeن خ\ل اE ا%ض.ر

 Qبـ Qا3ـذي نـ.اجـ ÊU2-ـق ا3ـ2ئAا3ـ Qأنـ �Rـe تF~بـت=2-ـف ا3ـ 
َ
ـFت
ُ
بـ2و<ـب�ي. «3ـق> ق

 Tني"FR=ــن ا3ــ¯ "MننgFيــ.م؟ و8ــيف يــ hــP تF~أن تــ pــ"ذا ي=¼ 3ــE ."M2اب 'ــي"تــنAاضــ
ا+نغF*ـT _ ا3ـ="3ـc '¥ أeـن"قـن" أن نـ>رب أنـف*ن" eـW �Rـذه ا+ـF"ر<ـة، '¥ ُنـ~غي ¯ـن 

 إ` ا+=cR ا3ذي يت6>ث إ3ينM"؟». 
ً
أيض"

األب 3ــيب.ري. ا3ــ~Fت ي=¼ قــبP hــµ hء ا�Heاف بــأن ا3ــ~Fت 3ــE �Uــن ^ــن=ن"، 
فـ"3ـ~Fت ÝـRقQ ا+*ـي( ا3ـذي Ýُـ"�ـبنM". بـF" أن Wـن"ك PـFRة وا'ـ>ة فـق¿ ت*ـت6ق ا�<ـتF"ع 
 f=ء يµ hـPء وµ hـP <ة وا'ـ>ة يـ.جـFRـP _» :)يـق.ل 8ـت"ب اإلقـت>اء ا+*ـي "F8ـ) "oإ3ـي

)، فـأنـ" ^ـ"Eـت. وإذا 8ـنت أeـcR أن Wـن"ك شـيًئM" وا'ـً>ا ºـب أن  e89ـن PـFRة وا'ـ>ة …»

أ<تyF إ3يQ، فأن" أEيh إ` ا�<تF"ع إ3يQ فق¿، وWذا W. اF~3ت. 
أeــتق> أن Pــh دeــ.ة، وPــh شــ}E hــن أشــ}"ل ا%ــي"ة ºــب أن ±ــ> وتــ=Uش شــ}E "oRــن 
 - _ اإل^ــغ"ء إ` ا+*ــي(. 

ً
ا3ــ~Fت، وشــ}h إ^ــغ"ءWــ" إ` ا+*ــي(، وانــضب"�ــo" - أيــض"

 pـ. ذ3ـW "ـE ،"Fًع إ` ا+*ـي( دائـ"Fا�<ـت �Rـe �فـUR*أل Pـh وا'ـ> نـف*E» :Qـ" ا3ـذي يـ*"eـ>
ا3ـف=h، وتـpR ا6R3ـظة وذ3ـp ا�نـضب"ط ا3ـذي أتـ=E cRـن خـ\3ـQ ا3ـبق"ء دائـE "Fًـفت.ً'ـ" أو 
 Qع إ3ـي"Fء؟». وا�<ـتµ hـP ـنeو  ،Â2وثـ2ثـ  vـن ضجيeو ،lـن تشـتe 2ارFبـ"<ـت �Rا3تخـ
 .«pِFُ

ِّ
R{َـذي ُيـ

َّ
نـ" ا3
َ
نـ" Wـ.، أ

َ
90ا3ـذي Wـ. Wـن" و-}FR¼. و-ـق.ل يـ*.ع 3ـ2FRأة ا3ـ*"Eـ2-ـة: «أ

bـ>ث إ3ـيcg ا+ـ.نـ*ني.ر فـيRيب. <ـ"نـت.رو eـن eشـ2 دقـ"ئـق Eـن Eـ>ر<ـة ا�ـe"Fـة _ ا3ـي.م. 
ربـW "Fـذه Wـي بـ"3ـضب¿ ا3ـ «َنـَ=c» 3ـFR{Rة وا3ـ~Fت ا+ـRA.ب Eـن أو3ـئp ا3ـذيـن يـ=Uش.ن _ 
ا3ـ="3ـE cـن ا3ـ=FR"نيT. وEـRA.ب Eـن ا3ـ=FR"نيT ا+ـ2g<ـMemores T ا3ـ~Fت +ـ>ة <ـ"eـة 
_ ا3ـي.م، وربـF" ا3ـي.م PـE QRـن ا3ـW2ـب"ن، 3ـgنQ نـف� اé3ء، إنـQ نـف� اé3ء بـ"3ـضب¿. 
فـ"o3ـ>ف 3ـ�U ا3ـ~Fت، بـh ا3ـ=Uش Eـن خـ\ل اإل^ـغ"ء إ` ا+*ـي(. اآلن 3ـc أeـ> أeـUش 
 QـE<ت ا3ـذي يـقF~انـضب"ط ا3ـ hـPب، و.RAت ا+ـF~ا3ـ h{دـي2، بـ _ "Mتـق2-ـًب cدائـ h{بـش
 pبـ=> ذ3ـ cـب شـ"ب، ثـWئ و8ـ2ا<MبتF8ـ Qن¼ أدرك أن ا�نـضب"ط ا3ـذي 8ـنت أقـ.م بـg3 ،2ا3ـ>ـي
+ـ>ة <ـتة وeشـ2-ـن eـ"Eًـ" _ دـي2ي، وWـ. ـي2افق¼ _ داخـRي، 3ـذ3ـp أ<ـتyF إ` ا+*ـي( '¥ _ 
و<ـ¿ ا3ـض.ضـ"ء، و_ <ـف2-ـ"Â، و_ ا+ـA"رات، ألنـQ ا'ـتيM"ج شخ). Eـن ي*ـتyF إ` PـFRة 
 cR{يـت Qـe"F*ق 3ـ"Mواشـتي Tش إ� _ 'نU=ا3ـ QنgFيـ � ،"

ً
وا'ـ>ة Eـن ا+*ـي( تـأE ÂـنQ 'ـق

2E91ة أخ2ى. «�  أ<تAيy اU=3ش ب>ون أن أ<Q=F يت}cR». وWذا RÝق اF~3ت و¯ن  

 ٥٩


89 («من كلمة واحدة كل شيء، وكلمة واحدة تصرخ بكل شيء. وهذه الكلمة هي املبدأ الذي يتحدث فينا.» االقتداء باملسيح، الكتاب األول،

    .(٣، ٨    

90 يو ٤: ٢٦.


91 أنظر ج. أ. مولر، الوحدة في الكنيسة، أي مبدأ الكاثوليكية في روح آباء الكنيسة في القرون الثالثة األولى، املدينة الجديدة للنشر، روما       

    ١٩٦٩، ص ٧١.       



Ñ"جة إ3يQ! 3*ن" Ñ"جة F~R3ت، بh ¯ن Ñ"جة إ` ا+*ي( 3ي}FRن"! 

 _ "oتUإنـ*"نـ .Fنـ pأدى ذ3ـ "FـE "o*نـف �Rـe hF=ـي بـ"3ـeـ�ة و*Fـ2تـ" بE ـتE"بـ2و<ـب�ي. «قـ
ا3يقT بـ"+*ـي( بـ"eـتبM"ره ا�RF3ُ �'ـتيM"جـE ."oـ" Wـي خـA.ات Wـذه ا+*ـ�ة، وEـ" Wـ. Wـذا 
ا3ـ=hF؟ إذا 'ـ>ث إتـ*"ع إنـ*"� ألي انـ*"ن بـ2Fور ا3ـ.قـت، 8ـيف ³ أن أتـأ8ـ> Eـن  أن¼ أقـ.م 

بoذا اhF=3 وأن¼ �  أزال أتبy ذاÂ؟» 
«3ـق> شـ>دت _ درو<ـe pـ�R أWـFية ا3ـت6قق ا3ـذي تـق.م بـE Qـ2تـ" وEـ2-ـc و3ـ="زر فـيF" يـت=Rق 
 "FـE ؟hأفـض h{ـذا ا3ـت6قق بـشW شـ2ح شـ2وط pنgFيـ hـW .Qتـ"FR{ع وبـ.*Uبـ coق"ئـRبـ

تتg.ن؟». 

 h=ـ"ذا أفـE» :"في أن نـ*أل أنـف*نgـ2تـ"، يـE ـ�ة*Fقي"م بR3ـ Qاألب 3ـيب.ري. أود أن أقـ.ل إنـ
±ـ"ه شـ=.ري بـ=>م ا3ـ2ضـ" ا3ـذي أختfه؟ Eـ"ذا أفـ=E hـe yـ>م ا3ـ2ضـ" ا3ـذي أشـ=2 بـP _ QـE hـ" 
 !"Fًدائـ - "Fًدائـ Qنg2 ، و3ـFا3ـش=.ر ا3ـ2ضـ"، وا3ـذي قـ> ي*ـت yوأنـ" أتـ.قـ QR=أفـ "Fفـي ¥' ،QR=أفـ
 lنFيRP قـ"ل "Fـذا!» 8ـW hـن أجـE �Uـذا، 3ـW hـن أجـE �U3ـ» ... �U3ـ Qأنـ �Rـe يـ>ل -
 hـP _ء وµ hـP _ Qا3ـذي نـش=2 بـ ò.ـ>م ا3ـ2ضـ" ا3ـيe yـE h=ـ"ذا نـفE .ـ. يـ~2خW92ر-ـب.را و

 ،"Mـي"تـن' �Rـe نFـيo2ة  تFـت*E ى.gشـ h{شـ _ pـ2َ ذ3ـ ُ
َ
¹ hـW ؟Qـ" نـق.م بـE hـP _ا3ـ=\قـ"ت و

أم ¹ـ=QR <ـؤاً�، أو Eـ}"ًنـ" 3ـF~Rت أbـقق فـيE Qـن أن شـخً~" آخـ2 يـFأل 'ـي"Â، وأن¼ Ñـ"جـة 
إ` 'ـ>وث µء آخـ2؟». Wـن" يـ~ب( eـ>م ا3ـ2ضـ" Eـ=FًR" إذا جـ=Rن" نـ�*"ءل، أي إذا Pـ"نـت 
 "oـ2ة يـ=.د إ3ـيE hـP _ ـً>اe"~ا3ـي.م فـ pـنذ ذ3ـE "ـ2تـE ة. أتـ~.ر أنRيء بـ"أل<ـئRتFا%ـي"ة تـ
ا3ـش=.ر بـ=>م ا3ـ2ضـ" eـن Eـ" Pـ"نـت eـRيQ أو Eـ" Pـ"ن eـRيQ اآلخـ2ون أو eـن وضـy 'ـي"تـP ،"oـ"نـت 
تـت.قـف فـجأة  3ـتق.ل 3ـنف*o": «�، 3ـق> رأيـت ذ3ـp اآلن فـ"3ـشg.ى U3*ـت ا<ـتخ>ام جـي> 
3ــش=.ري بــ=>م ا3ــ2ضــ"». إن ا3ــشg.ى � تــ=.د eــRَ� بéء، إنــo" � تــف=µ hء <ــ.ى 
 hـن أجـE hـ>م ا3ـ2ضـ"، بـe hـن أجـE Tق.RخـE "3ـ*ن "M2ار _ ا3ـش=.ر بـ=>م ا3ـ2ضـ"، ألنـنFا�<ـت
ا3ـ*="دة. ثـc 'ـ>ث Wـذا ا3ـ*ؤال Eـ2ة أخـ2ى _ ا%ـ"ل بـ"3ـتأ8ـي>، وا3ـذي Pـ"ن <ـؤاً� eـن 
ا+*ـي(: «يـ" رب، أنـت Wـن"، إدeي¼، أي قـE ³ hـ2ة أخـ2ى Wـذه ا3ـ}FRة، و!¼ فـأنـت و'ـ>ك 
ا3ــض2وري بــ"�3*ــبة ³!» وبــ=> ذ3ــp يــ~ب( eــ>م ا3ــ2ضــ" E*ــ�ة، أي أن ا%ــ> ا3ــِب�ي.ي 
 cْ
َ
Rت.س: إن ُ<ــgيــ<Mيــق.ل ا3ــق>يــ� بــن "Fودرجــ"ت ^ــ=.دنــ". 8ــ ،

ً
"F
َ
Rيــ~ب( ُ<ــ "Mــي"تــن%

 Qوجـ �Rـe يـ~=> ا�نـ*"ن ¯ـ. هللا p3ـذ3ـ ،"MتنUدرجـ"ت ^ـ=.د إنـ*"نـ �Rـe ¼بE yا3ـت.اضـ
 هللا.  

ً
ا3ت6>ي> �Re درج"ت <cR ان*"نUتQM اW l3ي دائFً" غ� P"فية _ '> ذاتo"، ش2gا

«3ـق> أ8ـ>ت _ درو<ـe pـ�R أWـFية ا3ـت6قق ا3ـذي تـق.م بـE Qـ2تـ" وEـ2-ـc و3ـ="زر  'ـ.ل 
3ـق"ؤWـc بـU*.ع و'ـ.ل PـFR"تـW .Qـh يـgFنp شـ2ح شـ2وط Wـذا ا3ـت6قق بـش}h أفـضh؟»      
إن ا�ـe"Fـة تـ*"eـ>� وتـ~ب( Eـ}"ًنـ" 3ـRت6قق إذا 8ـ2رت ³ بـ"<ـت2Fار eـب"رة Eـ2تـ" +ـ2-ـc: «إن 
 Qن يـ.جـ> فـي"{Fـي، 8ـe.ـ.ضـE h{ـة بـشe"Fـ"جـة إ` ا�ـÑ ـ.ك». ¯ـنe<ـ. يـWـن" وW cR=ا+ـ

، وبUنF" أن" 
ً
دائFً" شخ¾ E" يذ28� بoذا؛ وWن"ك دائFً" أ'> E" - بUنF" أUeش Eتذ2Eا

 ٦٠

92 كليمينتي ريبورا، «أكياس من األرض للعيون»، األشعار، جارذانتي، ميالنو ١٩٨٨، صفحة ١٤١ وما يليها.



 .h=ـ. 'ـ"ضـ2 بـ"3ـفW �Rق Qـ" يـت.ق إ3ـيE فـإن pـن ذ3ـE �ً<بـ Qأنـ � ضـ"ئـy، وأبـ>د 'ـي"Â - ُيـذ8ـ2
وا�ـe"Fـة Wـي بـ"3ت6ـ>يـ> eـ\Eـة eـ�R أن Wـذا ا%ـض.ر Wـ. 'ـض.ر وجـ.دي ألنـµ Qء آخـ2 
غ�ي، فـo. يـذ8ـ2� بـأن¼ 3*ـت أنـ" Eـن خـRق Eـ" Wـ. ضـ2وري بـ"�3*ـبة ³، إنـQ ا+*ـي( ا3ـذي Wـ. 
ضـ2وري بـ"�3*ـبة ³، و3ـgن تـc إeـA"ؤه ³ داخـe hـ\Eـة Eـ.ضـ.eـية، أي بـ"�*ـ>. وقـ2ر 
يـ*.ع بoـذه ا3ـ2A-ـقة bـ>يـً>ا أن يـ=AينM" ا3ـ=\Eـة ا+ـ.ضـ.eـية %ـض.ره ا%ـقيقي. وإذا 
eشـُت ا�ـe"Fـة وا3ـ=\قـة Eـy اآلخـ2-ـن بoـذه ا3ـ2A-ـقة، فـإن ا3ـ=\قـة نـف*o" تـ~ب( تـأ8ـيً>ا 

�Re أن ا+*ي( يFأل ا3قRب. 

بـ2و<ـب�ي. ربـº "Fـيب Wـذا بـ"3ـف=e hـ�R ا3ـ*ؤال ا3ـت"E» :³ـ" Á=E أن ا3شـ82ـة Wـي Eـش"ر8ـة 
"، أي أن ا%ـ> 

ً
_ ا3ـت6قق؟». وEـن بT أEـ.ر أخـ2ى - إذا <ـ6Fت 3نفÊ - إن Eـ" قـRتQ <ـ"بـق

Wـ. خـA.ة ^ـ"eـ>ة ¯ـ. هللا، 8ـF" أخfن" األب جـ.<ـ"� بـذ3ـp ا3ـ=>يـ> Eـن ا+ـ2ات؛ وWـذا يـ>ل 
 .cظيe ن ت"ر-خFض hأن ت"ر-خن" ي>خ �Re

خــَتpِ اخــت"رت ا3ــن~يب 
ُ
األب 3ــيب.ري. ُيــ>Wش¼ أنــe Qــن>Eــ" قــ"ل يــ*.ع +ــ2تــ": «إن أ

 pقـ"ل ذ3ـ Q؛ إنـ«pِـنE 2Aـي أشـW أنـظ2ي 8ـيف» :"o3ـيق.ل 3ـ pذ3ـ hيـق c3ـ .oفـ ،«hاألفـض
�ـRق ^ـ6بة Eـy أخـتo" 'ـ.ل ا3ـن~يب األفـضh، أي 8ـ2A-ـقة 3ـU=Rش Eـy أخـتo"، و8ـ=\قـة 
 h=ـة 'ـقيقية، جـe"Fجـ ،"FoنUق أخـ.-ـة 'ـقيقية بـRخـ Qأي أنـ ،"FoنUـذه ا3ـ~6بة بـW ـِقْق

ُ
b

Eـنo" أخـ.-ـة E*ـي6ية، Eـ}"ًنـ" اخـت"رت فـيQ أخE lـ" Wـ. أE £8¼ وأفـضE h¼ وEـ" Wـ. ضـ2وري 
بـ"�3*ـبة ³، وWـ. Eـ" R=º¼ أeـUش أخـ.ة 'ـقيقية و� ºـ=h بـ=> اآلن ا3ـ=\قـة Eـy أخE lـ}"ًنـ" 
3ـFRن"فـ*ة، و3ـgن eـ�R وجـQ ا3ت6ـ>يـ> +ـش"ر8ـة ا+*ـي(، وا+ـش"ر8ـة _ ا3ـت6قق Eـن أنـW Qـ. 
ا3ـ.'ـي> ا3ـذي يe �RـAش ا3ـقRب. و'ـقيقة أن أخEُ lـتق>Eـة W _ ¼eـذا ا3ـت6قق Wـ. Wـبة 
وeـAية %ـي"Â، أي أنـR=± "o¼ أتـق>م إ` األEـ"م أيـًض". وWـذا eـ�R وجـQ ا3ت6ـ>يـ> Wـ. ا�ـF"ل 
ا3ــ=ظيR3 cشــ82ــة ا+*ــي6ية، 8ــW "Fــ. ا%ــ"ل _ ا�ــe"Fــة ا+*ــي6ية األو`: أن Pــµ hء 
". 3ـgن اé3ء ا+ـco 3ـ�U أن يـg.ن Wـن"ك Eـ"ل EشـHك (Wـذا أيـًض")، 

ً
EشـHك بـUنco 'ـق

و3ـgن قـبh أي µء أن يـg.ن ا+*ـي( Wـ. اFُ3شـHَْك بـUنco بـ"eـتبM"ره ا3ـشخ¾ األ8£ أWـFية 
Eـن ا3ـF"ل، 3ـذ3ـp 3ـc يـgن Wـن"ك Eـش}Rة بـ"�3*ـبة FR3*ـي6يT األوائـh _ تـق"<ـc ا3ـF"ل ألن 

ا+*ي( W. ا3.'ي> ا+شHك بUنco ا3ذي �ت"جQ ا3قRب. 

بـ2و<ـب�ي. Eـ=ذرة، يـ" أبـ.نـ" Eـ"ورو، إذا �ـRبت EـنE pـز-ـً>ا Eـن ا+ـ=E.Rـ"ت 'ـ.ل Wـذا، ألن Wـذا 
 hتـ*"ئـ yـ.ضـE _ "8ـيف نـ>ع أنـف*ن coـ>ة _ فـe"*ب ا+ـRـ� �Rـe "ـت.ي أيـًض� "Fا3ـ*ؤال ربـ
 l3ة اFR{ـذه ا3ـW ـ2تـ" أنE ـ" أدر8ـتE<ـنe - ت اآلنRقـ "F8ـ - Qـ2تـ". ألنـE تR=فـ "F8ـ ،pوشـ
قـ"3ـo" 3ـo" يـ*.ع تقHح eـRيo" ا3ـنظ2 إ` أخـتµ _ "oء يـgFن أن ºـ=oR" تـنF.؛ وWـي تـقبW hـذا 
 ... pن بـ=> ذ3ـgا3ـب>ايـة، و3ـ _ 

ً
 بـ"ألEـ� - ربـF" بـ~=.بـة وغـضب أيـض"

َ
ـRت
ُ
ا�قHاح - 8ـF" ق

أ'ـي"ًنـ" ¹ـ> ^ـ=.بـة _ ا3ـ*F"ح ألنـف*ن" بـأن نـg.ن _ Eـ.ضـy تـ*"ئـh وشـp، أي أنـنE "Mـت=Rق.ن 
ب"3~.رة اl3 3>ينe "Mن 8يف ºب أن تg.ن. 

 ٦١



األب 3ـيب.ري. نـ=c، ربـe "Fـ�R وجـQ ا3ت6ـ>يـ> ألن 3ـ>يـنW "Mـذا ا+�اث Eـن ا�ـAيئMة األ^ـRية، 
أي ا�eـتق"د بـأن Eـ" Wـ. أeـز بـ"�3*ـبة 3ـن" Wـ. µء ºـب أن أنQeÏ «3نفÊ»، و-ـجب أن 
 �g=ا+*ـي( �ـ>ث ا3ـ yـE نgو3ـ."

ً
خـ"ص È، وإذا 3ـc أEـتQgR و'ـ>ي فـأنـ" � أEـتQgR 'ـق

 ،QيRـe .ـW "Fبـ QتgRـتEا "FRـPأ8£ ، و QFأتـق"<ـ "FRـP ،2اآلخـ yـE £8أ QتgRـتEا "FRـP :أي ،
ً
تـE"Fـ"

 ا3ـ.'ـ>ة بـUننM" وبT انـتF"ئـنM" إ` ا+*ـي( واEـت\8ـQ، فـFo" نـف� 
ً
وÑـقيقتQ. وo3ـذا تت6ـ> Eـ="

اé3ء. 3ـذ3ـp ربـF" يـفco ا+ـ2ء أيـًض" أنـQ إذا قـ>م تـض6ي"ت '¥ يـتgFن اآلخـE 2ـن ا+( 
بـــ"يـــق"eـــQ ا�ـــ"ص، وا'Hام E*ـــ�ة اآلخـــ2 ، فـــo. أيـــًض" يـــتق>م أ8£. يـــق.ل ا3ـــق>يـــ� 
 pـذا '¥ � يـض=ف أو3ـئW إيـق"ع ا+*ـ�ة �Rـe ـب ا+ـ6"فـظةº ـةe"Fا�ـ hت.س:ذاخـgيـ<Mبـن
ـُب¿ eزـ-Fـتco و� 

َ
b � ـ أض=ـفcW ا3ذـينـ pـن أيضـ" أو3ئـg3و ،coـFـ أق.ـى _ زخcW ا3ذـينـ

يتخـRف.ن eـن ا3ـب"قT. . فـoن"ك تـض6ية EـتبM"د3ـة. 3ـF"ذا؟ 8ـي نـ=cR أن Wـن"ك شـيًئM" وا'ـً>ا 
يـ.'ـ>نـ"، وبـ"3ـت"³ فـإن ا�oـ> ا3ـذي أقـ.م بـQ 3ـRت=2ف، و'¥ 3ـRتgيف Eـy إيـق"ع اآلخـ2-ـن، Wـ. 
جoـ> ºـب أن أقـ.م بـQ إلتـبM"ع ا+*ـي(، و3ـ�U أل8ـ.ن ^ـ"ً%ـ" أو ^ـب.ًرا ، و3ـgن بـ"3ـضب¿ ألن 

 .cg3 ة وواض6ةE.oفE lنت إج"ب"P 2ف إذاeأ � ."MننUا+*ي( ب

! وش2ًgا. 
ً
"E"Fب2و<ب�ي. ت

«نـ.د أن نـفco بـش}h أفـضh ا3ـت~2-ـ( بـأن ا3ـق>يـ� يـ=Uش بـ~>ق '¥ خـAيÿتQM. فـفي 
ِبAُن". E"ذا ي=¼ أن ن=Uشo" ب~>ق؟» 

ُ
bة وMيئAت*6قن" ا� "E "ية، غ"3ًبE.ا3ي "Mي"تن'

األب 3ـيب.ري. إن 'ـقيقة ا�ـAيئMة، و'ـقيقة 8ـ.نـنM" خـA"ة، Wـي نـظ2ة ر'ـFة Eـن يـ*.ع. 
وWـذا Eـ" تـgشفQ 3ـن" 'ـقيقة ا�ـAيئMة. فUR*ـت ا�ـAيئMة ذاتـE "oـ" Wـ. 'ـقيقي. فـ"+ـش}Rة 
 ̀ Wـي أنـنM" أEـ"م ا�ـAيئMة نـق.م بـ"�بـت="د 3ـقي"س ا�ـAيئMة وخـA.رتـo" وتـأث�e "WـRينM" وEـ" إ
ذ3ــp، و3ــgننM" � نــ*F( 3ــنظ2ة ا+*ــي( أن fÄن" Ñــقيقة ا�ــAيئMة، اl3 ربــF" تــg.ن أ£8 
 Eـن تـpR اl3 أقـo*U" أنـ"، فـ=�R <ـبيhM ا+ـث"ل Wـن"ك 

ً
خـA.رة، إنـo" 'ـقيقة ربـF" أ8£  إيـ\Eـ"

 أ8£. فـ=�R ا3ـ=E �gـن 
ً
بـ=ض ا�ـA"يـ" Wـي أ8£ خـA.رة Eـن تـpR اl3 ت*ـبب ³ إزeـ"جـ"

 QFoــ" يــفE ــذاWة. وFــي بــ"3ــضب¿ نــظ2ة ا+*ــي(، أي ا3ــ2'ــW ةMيئAإن 'ــقيقة ا�ــ ،pذ3ــ
 hـPة، وMيئAـقيقة ا�ـ' coشف 3ـg6.ا 3ـنظ2ة ا+*ـي( أن تـFة <ـ"Aخـ coا3ـق>يـ*.ن: إنـ
 ،cWـن غ�E ث�gأ8£  ب co*أنـف _ 

ً
خـAيئMة، '¥ أنـco رأوا _ أنـف*co أيـض" ِظـ\ً� وبـؤ<ـ"

3ــgنco رأوWــ" بــ>ون أن يــف~W.Rــ" eــن ا3ــغف2ان وبــ"3ــت"e ³ــن ا3ــق>ا<ــة،  ألنــنM" قــ>يــ*.ن 
، وا3ـذي 

ً
بـ"3ـن=Fة، ألن هللا يـف>يـنM" بـ"3ـ}"Eـh. فـ"3ـق>يـ� Wـ. ا�نـ*"ن ا3ـذي تـc فـ>ائـQ تـE"Fـ"

 yـE ¥' وا�نـ*"ن ا3ـذي ،yا�نـ*"ن ا+ـت.اضـ .oفـ p3ـذ3ـ ،
ً
يـ*F( 3ـنف*Q بـأن ُيـفت>ى تـE"Fـ"

خـA"يـ"ه 3ـ�U 3ـ>يـe Qـ\قـة يفتخـ2 بـo" («3ـق> أخـAئت!»، «3ـق> <ـقAت!»، «أيـن شـ2_؟ 
وأيـن ^ـ.رÂ؟»). �، ا�ـAيئMة Wـي: «3ـق> أخـAئت وÄـRيت eـن اآلب!» وا+*ـي( يـق.ل 
 Qو_ 'ــضن ،pــ> ألن اآلب �ــتضنeُ» :)ــن ا+*ــيE ةFــ>!».  وتــق.ل نــظ2ة ا3ــ2'ــeُ» :"3ــن

تت6.ل خA"ي"ك إ` ق>ا<ة». 

 ٦٢



 إنــo" تــ2نــيFة ا�بــتo"ج: «أيــتo" ا�ــAيئMة ا3ــ*=ي>ة، اl3 ت*ــت6ق أن يــg.ن 3ــE "oــثW hــذا 
93ا3ــف"دي ا3ــ=ظيc!». إن فــ>اء ا+*ــي( Wــ. 'ــ>ث � ُيــ~>ق 3ــ>رجــة أن ا�ــAيئMة Wــي 

ا3ــ*=ي>ة اl3 تــ*F( ³ بــأن أeــUش ُ'ــضن ر'ــFة هللا، وأن أختf ا3ــ=ن"ق ا3ــذي � Äتfه 
 � Qـنg3 ،ـp3ـ ي>ـرك ذQنـ ا+ؤ8>ـ أنE !2ـ � ُي~ـ>قEـ أQـة. إنF'ا23ـ fتÝ � ـة. ف"ـ+\كgا+\ئ

ÝتW fذا ا�'تض"ن، وWذه خfة Eن اc3"=3 اآلخW !2ذه Wي ا%قيقة ا3=ظيFة �A"ي"ن". 

بـ2و<ـب�ي. «3ـق> قـيh أن ±ـ>يـ> ا+ـ.Wـبة (ا3ـ}"رـ-زEـ") Wـ. eـ.دة إ` األ^ـE .hـ"ذا ي=¼ ذ3ـp؟ 
8يف �>ث ذp3؟ فgيف � يتc اخÏاo3" _ تف*�ن" o3"؟» 

 cا3ـي.م، '¥ � يـت "Mتنf2 _ تـغذيـة خFـ*أ3ـة ا3ـي�ب.ع ا3ـذي ي*ـت+ hأفـض coب فـRAـن نـ¯»
اخÏا3ـe _ "oـ.دة 'ـنUنيMة إ` ا3ـE .�"Fـ" ا3ـذي يـضFن األEـ"نـة 3ـRي�ب.ع و8ـيف يـgFن أن 

ت~ب( FW"*EتنM" _ اg3نU*ة واFRE c3"=3.<ة؟» 

 "oـe.ـ" و-ـ�بWـ~>رE ـن هللا وأنE ةMـج"نـيE ـبةW ¼=ـبة تW.ن أن ا+ـ.FR=األب 3ـيب.ري. أنـت تـ
Wـ. Eـج"نـيMة هللا. إن فـP coـh وا'ـ> فـينW "Mـذا، فـإنـQ يـفco أن ا3ـي�ب.ع EـضF.ن، و3ـن يـنف> أبـً>ا، 
و� يـgFن أن يـنف>. وإذا <ـ6ب هللا Eـج"نـUتQM، ف*ـيت=e TـRيQ إ3ـغ"ء وإEـ"تـة ذاتـQ. فـ=A"يـ" 
هللا - 8ـF" يـق.ل ا3ـق>يـ� بـ.3ـ� - Wـي eـA"يـ" بـ\  نـ>م، ألن هللا � ي*ـتAيy أن يـنM>م eـن 
8ـ.نـE Qـج"�، ألن هللا Wـ. ا+ـج"نـيMة. فـتأÂ ا+ـ.Wـبة (ا3ـ}"رـ-زEـ") - EـثP hـh اo3ـب"ت - Eـن Wـذا 
ا+ـ~>ر وا3ـي�ب.ع، وEـن ا+ـco _ ا6R3ـظ"ت اº l3ـب فـيe "oـ�R ا+ـ.Wـبة (ا3ـ}"رـ-زEـ") ا<ـت="دة 
 eـن>Eـ" يـRزم Eـ2ورWـ" E feـ" Wـ. إنـ*"� أو أنـo" 3ـc تـ=> 

ً
وeـيo" بـذاتـo" أو ربـF" ُتظoِـ2 جـF.دا

شـف"فـة 8ـF" يـ�بغي. (ألنـE Qـنذ بـ>ايـ"ت ا3ـgنU*ة Pـ"ن Wـن"ك غـي"ب 3ـRشف"فـية ¯ـ. Eـج"نـيMة 
 l3وا ،"oFoفـ cيـت c3ـ Qـيذ‘‘)، أو أنـE\ا3ـت �Rـe ل ا3ـ2وح ا3ـق>س.Rيـ.م 'ـ’’ Tـ*Fيـ.م ا�
ربـF" تـg.ن قـ> خـض=ت +ـ="�ـة Eـ"، و3ـنظ2ة � تـفco ا+ـ~>ر وا3ـي�ب.ع، و_ Wـذه ا6R3ـظ"ت 
Eـن ا+ـco أن يـبM>أ PـE hـن يـ=Uش ا3ـ}"ر-ـزEـ" بـإدراك أن ا+ـ~>ر وا3ـي�ب.ع Wـ. Eـج"نـيMة هللا. 
ا+ـش}Rة Wـي eـن>Eـ" نـ=تق> أن أ^ـh ا+ـ.Wـبة Wـ. تف*ـ�، أو Eـ" أفـ2g بـo"، أو 8ـF" أeـUشo"، أو 
8ـF" فـFoتo" أنـ"، أو8ـe "Fشـتo"، وWـذه U3*ـت ا3ـشف"فـية eـE �Rـج"نـيMة هللا اP l3ـ"نـت أوضـ( 
_ األ^ـh واl3 تـظh شـo"دة 'ـية _ ا+ـؤ<*ـT: '¥ 3ـ. Eـ"تـ.ا، تـظh شـo"دتـco اl3 قـ>Eـ.Wـ" 
، أو أقـh نـض"رة. فـ"+ـW coـن" أ� °ـ.ن Wـذه 

ً
eـE �Rـج"نـيMة ا+ـ.Wـبة، � تـ~ب( أقـh وضـ.'ـ"

ا3شo"دة. 
وفـ.ق Pـµ hء - أeـتق> - أنـنM" °ـ.ن Eـج"نـيMة ا+ـ.Wـبة (ا3ـ}"ر-ـزEـ") eـن>Eـ" °þ أن تـF.ت،   
 2gن، (ا3ـشg3ـ .pن ذ3ـFـب أن يـضº "نgـ>"Fأو أن تـ "oفي إل3ـغ"ئـgـ" يـE "Mأو أن شـيًئ ،yأو تـضي
 Eـج"نـًيM" ربـº "Fـ> بـ=> ذ3ـp �ـ2-ـقة 

ً
﮻) يـف"جـئنM" هللا بـإظـo"ره 3ـن" دائـFً" أن Wـن"ك يـ�ب.eـ"

إلظـo"ر ذاتـE Qـن خـ\ل تـ>فـق"ت � يـgFن تـ~.رWـ": '¥ أ8£ األشـخ"ص ا3ـذيـن � يـgFن أن 
 pـن أو3ـئE ث�gـبة أ8£  بW.ة ا+ـMـج"نـيE �Rـe ًدا.oة يـ~ب6.ن شـMـ=ينE ـظة% _ coRنـتخي

ا3ذين ربP "F"ن.ا �Re رأ<W "F8 ."o. ا%"ل _ اg3نU*ة:  
 ٦٣
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 "Fـ". 8ـWن تـ~ّ.رgFيـ � l32ق اAبـأ8£ ا3ـ "oRة إ` نـق"ء أ^ـ*Uنgـن"ك قـ>يـ*.ن يـ=ي>ون ا3ـW
 l3ة اFR=ة غ� ا+ـتAـي*Ã3ـذه ا+ـ2أة اoة، فMـ"تـ2-ـن ا3*ـي"نـيP ـن ا3ـق>يـ*ةEـ"ن ا%ـ"ل _ زP
 "o3ـ yFوا3ـب"بـ"؛ وا<ـت ،"oRFة بـأ8ـ*Uنgـبة ا3ـW.ـE ةMـج"نـيE �Rـe ـ>اتW"ا3ـش f8ـن أE أ^ـب6ت
ا3ـب"بـ" ب*ـبب Wـذه ا3ـشo"دة. وWـذا Wـ. ا3*ـ2 بـ"3ت6ـ>يـ> ا3ـذي ºـب أ� °ـ.نـE :Qـج"نـيMة يـ�ب.ع 
ا+ـ.Wـبة. � ºـب أن °ـ.نـo" بـFخ"وفـن"، قـبP hـµ hء، وبـ=>م ثـقتنM" ±ـ"ه هللا، و±ـ"ه ا3ـgنU*ة، 
و±ـ"ه أنـف*ن"، و±ـ"ه Wـذه ا+جـe.Fـة أو تـpR؛ إن eـ>م ا3ـثقة Wـذا bـجب اإل'ـ*"س بـFج"نـيMة 
"، ا3ـذي أeـ�A وبـذل 'ـي"تـE Qـن 

ً
ا3ـ}"ر-ـزEـ"، ألنـW Qـن"ك أيـًض" يـت=2ض ا+ـؤ<ـ� 3ـRخي"نـة 'ـق

أجW hذا، و8ذE p3ن ي=Aيo" ا3ي.م '¥ تظh ا3}"ر-زE" 'ية. 

 .p3 2ًاgب2و<ب�ي. ش
 �Rـe <Fيـ=ت � "oنـ"Fوأن إيـ ،"oفـي Qـنe ـب أن نـب6ثº � "ـ2تـ+ �"Fت 3ـن" أن ا3ـ2د اإليـRقـ»
2دد ^ـ>ى Eـ" تـ2اه. 3ـgن، يـبM>و 3ـن" أن اإليـF"ن يـت.قـف eـRينM"، 8ـFجo.د Eـن  قـ>رتـo"، بـh ـي

ج"نÃنE ."M" ا3ذي يgFن أن ي*"e>ن" _ أن ن=Uش خfة 2Eت"؟». 

األب 3ـيب.ري. ºـب أن نـنظ2 إ` يـ*.ع، فـ"إليـF"ن يـنF. بـ"3ـتp*F بـ"+*ـي(. اإليـF"ن Wـ. 
ا3ـتp*F بـ"+*ـي(. أتـذ8ـ2 أنـQ _ ا3ـب>ايـة (8ـنت � أزال _ ا+ـ>ر<ـة ا3ـث"نـ.-ـة) Pـ"ن يـتc تـ>اول 
 p*Fـ. ا3ـتW ن"Fـ2 اإليـW.ـذه ا3ـ=ب"رة: «إن جـW QـنE 2ك، أتـذ8ـ�RP.ـن تـأ3ـيف جـ"ك 3ـE بU8ـت
" Wـذا ا+شoـ> ا3ـذي ت=f فـيE Qـ2تـ" eـن إيـF"نـE "oـن 

ً
94بـ"+*ـي(»، وWـذا ^ـ6ي(. ي=جب¼ 'ـق

خـ\ل نـظW2ـ" إ` ا+*ـي(، وبHديـ> ^ـ>ى Eـ"Wـية ا+*ـي( وEـ" يـق.3ـQ 3ـe "oـن ذاتـQ. إنـo" � تـ2gر 
Pـ"3ـببغ"ء، بـW hـ. بـ"3ت6ـ>يـ> تـ2gار Eُـ6ِب؛ Wـ. أن نـفco أن اإليـF"ن 3ـe �Uـقي>ة أتـR. بـن.دWـ"، 
و3ـgنQ نـAقي بـ}FRة «نـ=FR3 «c*ـي( وWـ. يـنظ2 إ³ و-ـgشف ³ ذاتـQ بـ"eـتبM"ره ا3ـقي"Eـة 
و'ـي"ة 'ـي"o3 .Âـذا ºـب أن نـنظ2 إ` ا+*ـي(، وأن نـنظ2 إ3ـيQ أيـًض" بـUننM"، وفـينM"، _ ا�ـe"Fـة، 
" EخـR¾ ا3ـ="3ـE ،cـثh ا+ـ2أة 

ً
 Wـن"ك، وأنـQ 'ـق

ً
_ جـFيy أEـ"8ـن 'ـض.ره، ألنـنM" نـ2اه 'ـ"ضـ2ا

ا3ـ*"Eـ2-ـة، اl3 قـ"دWـ" إ` اإليـF"ن بـ"3ت6ـ>يـ> _ 'ـ.ارWـ" Eـy يـ*.ع ا3ـذي جـ=oR" تـنقب _ 
pِFُ». وWـذا ^ـ6ي( 

ِّ
R{ـذي ُيـ

ّ
95'ـي"تـP "oـoR" '¥ يـتgFن Eـن أن يـق.ل 3ـo": «أنـ" Wـَ.، أنـ" ا3

بـ"�3*ـبة �ـFيy ا3ـRق"ءات Eـy ا+*ـي( ا+ـذ8ـ.رة _ اإل¹ـيW :hـن"ك دائـFً" نـظ2ة eـ�R ا+*ـي( 
 ̀ تـFأل ا3ـشخ¾ بـ"إليـF"ن، بـ"إليـF"ن ا%ـقيقي،  فـفي ا3ـ.اقـy '¥ ا+ـ2أة ا3ـ*"Eـ2-ـة تـذWـب إ
نـُظ2وا َرُجـً\ ذ8َـPُ ³ 2َـE َّhـ" eَـRFُِت»، أي أنـo" تـ=Aي شـo"دة إيـF"ن، 

َ
ـ.ا ا
َ
ـ="3
َ
ا+ـ>يـنMة 3ـتق.ل: «ت

 .Fن يـن"Fفـ"إليـ :yيFا�ـ �Rـe بقAـذا يـنWو ."oنـ"Fـن إيـe دة"oي شـA=تـ "oنgغ� نـ"ضـج بـ=>، 3ـ
 pـ. 'ـض.ر ا+*ـي( ا3ـذي يـنظ2 إ3ـيW ن"Fه اإليـfتÝ ـب أنº ة 'ـ>ث، وا%ـ>ث ا3ـذيfخ _

 .p~RÝو pو�ب

 ٦٤
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بـ2و<ـب�ي. «3ـ>ي انـAب"ع بـأن Wـن"ك إخـت\ً� Pـ"Eـًن" ºـ=h اتـبM"ع ا+*ـي( يـت.افـق Eـy األشـي"ء 
واألفـ="ل اº l3ـب ا3ـقي"م بـE ."oـ" Wـ. اإلتـبM"ع _ 'ـقيقتQ؟ و8ـيف أeـ2ف وأفـE coـ" إذا 8ـنت 
" _ 'ـي"Â أو إذا 8ـنت أتـبy فـe Â2gـن اتـبM"ع ا+*ـي(؟ Wـh يgFن¼ أن أeـUش 

ً
أتـبy ا+*ـي( 'ـق

اإلتبM"ع دون ا+ش"ر8ة _ األشي"ء اl3 تقRe "o'Hَي ا3~6بة (Eن أeض"ء ا%82ة)؟  
F3"ذا W. ض2وري إليF"ن ي.'ن" أن ي>خh ا3قf ب=> ب2Aس، وF3"ذا ReيQ إتبM"ع ب2Aس؟». 

األب 3ـيب.ري. إن ا�تـبM"ع 3ـW �Uـ. ا3ـقي"م بـأشـي"ء و� '¥ Eجـ2د eـ\قـة رو'ـية Eـy ا+*ـي(، 
فــ"�تــبM"ع Wــ. اتــبM"ع 'ــض.ر شخ)، واتــبM"ع أشــخ"ص، واتــبM"ع شــخ¾ - ا+*ــي( - _ 
 ̀ eـ\Eـة 'ـض.ره ا3شخ) ا3ـذيـن Wـc األشـخ"ص ا3ـذيـن تـب=.ه وا3ـذيـن Eـنذ ا3ـب>ايـة أشـ"ر إ
 .
ً
"Fإ3ـخ. دائـ ،h2س، ا3ـ2<ـAبـ hـثE :"

ً
أنـco ±*ـي> إلEـ}"نـيMة اتـبe"MـE Qـن بـ=>ه، واتـبe"MـQ 'ـق

ا3ـgنU*ة Wـي Wـذه ا3ـ=\Eـة، واتـبM"ع ا3ـgنU*ة Wـ. بـ"3ت6ـ>يـ> ا�Heاف بoـذه ا3ـ=\Eـة، وأن 
 cع ا+*ـي( و-تج*ـ> _ ا3ـ=\قـ"ت ا3ـشخ~ية. 3ـ"Mاتـب Qفـي cـي ا+ـ}"ن ا3ـذي يـتW ة*Uنgا3ـ
يـ�بy أي Eـن" يـ*.ع ا+*ـي( بـ=> ظـo.ر يـ*.ع ا+*ـي( 3ـQ، و3ـgن eـ�R وجـQ ا3ت6ـ>يـ> Pـ"ن 
Wـن"ك أشـخ"ص قـ"بـcoR، أشـخ"ص ذو <ـARة ('¥ _ ا3ـÃ*"�ـة ا3ـ}"EـRة، Eـثh ا3ـنج"ر ا3ـذي 
) '¥ تـ>رك وت=Hف أن ا+*ـي( يـRAب 

ً
ج=R¼ أ3ـتقي بـ"%ـ82ـة Eـنذ أE £8ـن أرب=e Tـ"Eـ"

Eـنp أن تـ�ب=Q، 3ـذ3ـp يـ.جـ> Wـذا ا�¹ـذاب، ألن ا3ـgنU*ة ت*ـت2F بـ"�¹ـذاب إ` ا+*ـي(. 
، و3ـ�U أشـي"ًء، إذا Pـ"ن 

ً
Eـن نـ"'يº ،lـب أن نـ*أل أنـف*ن" دائـFً" إذا Eـ" 8ـن" نـ�بy أشـخ"^ـ"

اتـبe"Mـن" يتج*ـ> _ eـ\Eـة األشـخ"ص ا3ـذيـن تـ82ـco ا+*ـي( PـإEـ}"نـيMة �تـبe"MـQ '¥ نـo"يـة 
ا3ـ="3ـc. وWـذا Eـ" يـضFنQ بـ2Aس دائـFً"، ألنـe Qـ�R وجـQ ا3ت6ـ>يـ> بـإeـA"ء Wـذا ا+ـن~ب 
3ـب2Aس وeـن>Eـ" قـ"ل 3ـQ: «اتب=¼» ('¥ ي*ـتAيy إتـبe"MـQ بـ=> ذ3ـp يـ.'ـن"  وأ3ـف شـخ¾ 
آخــ2) أن يــ*.ع وضــW yــذه ا3ــ=\Eــة، وWــذا ا3ــت6قق Eــن 'ــقيقة اتــبM"ع ا3ــذي Wــ. اتــبM"ع 
 coوفـي ،coنUـن بـE ري"Mاخـتي cن تـgف، و3ـ"ARا�<ـت yبـ>افـ cـWاألشـخ"ص ا3ـذيـن � أخـت"ر
" اتبـM"ع ا+*ي( وU3ـ� أن"ـ وU3ـ� تف*�ـي و� 

ً
ت=ـAي اg3ـنU*ة ذاتoـ" F8ـ}"ن يFـgن¼ فيـQ 'قـ

ا'*"Æ. � أ2eف إن و^E cgR" أeنيQM. ربF" يg.ن E.ض.eً" �ت"ج إ` Eز-> Eن ا3ت=Fق. 

بـ2و<ـب�ي. Wـذا ا3ـتأ8ـي> جـFيh: «أنـ" � أتـبy أل� أخـت"ر، و3ـgن أل� Eُـخت"ر»، ألن Wـذا أيـًض" 
�>د E=ي"ر اAR*3ة اº l3ب اتبoe"M"، أ�U3 8ذp3؟ W hW. 8ذp3؟ 

األب 3ـيب.ري. نـ=c، ألنـQ بـ"3ـRق"ء Eـy ا+*ـي(، و_ ا3ـRق"ء Eـy ا+*ـي(، يـFن6ن" هللا أيـًض" ا+ـ}"ن 
ا3ـذي نـ�ب=Q فـيQ، ألنـQ يـFنp6 أن ُتـ.3ـ>، و3ـgنQ � يE p8Hـثh �ـفh 'ـ>يـث ا3ـ.�دة وHEوك 
 pــن األشــخ"ص، وبــ=> ذ3ــE ُتــ.3ــ> _ أ<ــ2ة و_ ^ــ6بة pR=ــº h2-ــق، بــAــنت~ف ا3ــE _
يـتض( Eـن eـRيp إتـبe"MـQ، فـe .oـAية 3ـp. أتـذ8ـ2 أنـE Qـنذ بـ>ايـة ا3ـRق"ء أدر8ـت أنـº Qـب eـRي 
 ،�Rـأل قE ـذا ا%ـ>ث ا3ـذيW أرغـب _ ضـي"ع cألن¼ 3ـ ،Âا%ـب 3ـذا yبـ>افـ yوأ�ـي yأن أتـب
'¥ eـن>Eـ" رأيـت بـ2Fور ا3ـ.قـت Pـ6E hـ>وديـة األشـخ"ص ا3ـذيـن قـ"دو� إ` ا3ـRق"ء. Eـن 
ا3ـ.اضـ( أنـe Qـ"جـً\ أم آجـً\، <ـتظW 2oـذ ا+6ـ>وديـة - ألنـE "oـ.جـ.دة و� يـgFن أن تـg.ن غ�  

 :"Fًدائ � ب"�3*بة ³، وWذا E" أنقذ
ً
E.ج.دة -، وyE ذp3 فFoت دائFً" أن ا�تبM"ع P"ن خ�ا

 ٦٥



فـق> اEÏ3ت بـ"�تـبM"ع وا3ـe"Aـة eـ�R ا3ـ2غـE cـن Pـµ hء، ألن¼ فـFoت أنـQ بoـذه ا3ـ2A-ـقة 
 l3ا+*ـي( ا yـE ق"ءRة ا3ـMة جـ"ذبـيfَي ³، و�Aـe

ُ
 3ـF" أ
ً
فـق¿ يgFن¼ أن أظـE hخـRً~" ووفـي"

 ."oشتe

 .p3 2ًاgب2و<ب�ي. ش
ـRُت +ـن يـقف Éـ"ن�: «إن ا+ـ=W cRـن" وWـ. يـ>eـ.ك»، فـأنـ" أنـقW hـذه ا3ـ2<ـ"3ـة 

ُ
 أنـQ إذا ق

َ
ـRت
ُ
«ق

إ` ا3ــ="3ــP cــW .QRــh يــgFنp أن تشــ2ح بــش}h أفــضh 8ــيف تــ~ب( Wــذه Eــ*g.نــيMة 
وE*ؤو3ية e"+ية FR3ؤEنT؟» 

األب 3ـيب.ري. إن ا+ـش}Rة ا%ـقيقية Wـي ا3ـ*F"ح Ñـ>وث 'ـ>ث و3ـ�U 'ـ*"ب ا3ـف="3ـية. 
فـفي ا3ـ2<ـ"3ـة، و_ eـUش شـo"دة ا%ـي"ة، ور<ـ"3ـة ا3ـgنU*ة، Eـ" ُيـcْoِ 3ـ�U قـي"س ا3ـف"eـRية أو 
ا3ـق.ة أو ا3ـ.<ـ"ئـh، بـh ا3ـ*F"ح Ñـ>وث ا%ـ>ث فـق¿. وWـي ا3ـ2A-ـقة اl3 بـ>أتـo" ا3ـ=ذراء 
ـْ.3ِـpَ» واl3 نـقRت 'ـ>ث 

َ
َ*ـِب ق َÑِ ³ ْنgَُيRـ

َ
Eـ2-ـc،  ِنـ*Fة 'ـ2-ـة Eـ2-ـc اl3 تـق.ل: «ف

hَ 'ـ>ث ا+*ـي( إ` ا3ـ="3ـc أجـyF فoـي 
َ
ا+*ـي( إ` ا3ـ="3ـc أجـyF. وإذا Pـ"ن Wـن"ك Eـن َنـق

 بــ}FRة «نـ=c». و� يgFن¼ نـقQR إ� 68ـ>ث، 
ً
ا3ـ=ذراء، ا3*ـي>ة ا3ـ=ذراء، بـh وبـ2Aس أيـض"

 hبـأ<ـ2ه، و� أنـق cإ` ا3ـ="3ـ QRفـأنـ" � أنـق ،¼~RÝُ Qـeأد cـذا ا%ـ>ث و3ـW fأخت c3ـذا إذا 3ـ
ا%ـ>ث؛ إنـF" أنـ" أنـقh نـظ2-ـة أوEـنظ.Eـة أخـ\قـية أو � أeـ2ف Eـ"ذا. فـإذا 3ـc تـgن 3ـ>ي خfة 
أن ا+ـ=W cRـن" و-ـ>eـ.� وRÝ~¼، و3ـc أشـ"ر8ـE QـE yـن 'ـ.³، فـأنـ" � أنـقh ا%ـ>ث. إن 
ا%ـ>ث أشـبQ بـش=Rة نـ"ر: و'¥ شـ=Rة شـF=ة ^غ�ة يgFن¼ أن أنـقoR" إ` ا3ـ="3ـc بـأ<ـ2ه، 
و3ـgن بـإشـ="3ـo" +ـن 'ـ.³، ونـقoR" 8ـش=Rة نـ"ر و3ـ�U إر<ـ"ل ر<ـ"3ـة إ` أ<ـHا3ـي" تـفي> بـ.جـ.د 
شـ=Rة نـ"ر _ إيـA"3ـي". إذا 3ـc يـgن Wـن"ك تـ.ا^ـh، فـأنـ" � أنـقh أي µء. وWـذا Wـ. ا3*ـبب _ 
أن eـUش ا%ـ>ث EـE yـن 'ـ.W ³ـ. أEـ2 أ<ـ"Æ، ألن¼ إذا 3ـc أeـUشE QـE yـن 'ـ.³ ، فoـذا 

 .cg3 ة وواض6ةE.oفE lنت إج"ب"P 2ف إذاe68>ث. � أ QRو� أنق QشUeي=¼ أن¼ � أ

 !
ً
ب2و<ب�ي. ن=c، ¯ن e<E.ون إلش="ل ن"ر RFeي"

ت!» 
َ
R=َشَت

َ
ÁFَّ أن تg.َن ا

َ
96األب 3يب.ري. ب"A3بy! «ِجْئُت أل3ِقـَي ن"ًرا �Re األرِض، وc8 أت

بـ2و<ـب�ي. Pـ"ن Wـذا ا3ـ*ؤال Éـ.انـبQM ا+ـتن.eـة Wـ. األ8£ شـي.eًـ"، 3ـذ3ـp أبـقينM"ه إ` ا3ـنo"يـة. 
«إ` E"ذا ي2جy ا�نف~"ل بT ا%2-ة وا23غبة؟ وE" ا3ذي يgFن أن يشفي Wذا ا�نق*"م؟ 
 أن ا3ـقRب يـRتقي و-ـ2غـب و-ـ2-ـ> أن �ـتضن، 3ـgن ا%ـ2-ـة، ب*ـبب 'ـ*"ب غ� واٍع 

َ
ـRت
ُ
ق

3ـRذات وب*ـبب خـ.ف EُـختRق Eـن األشـب"ح، يـق.ل �، و-ـFنy ا3ـ=ن"ق. وأن Wـذه ا%ـ2-ـة 
ا3ـزائـفة، ’’ا3ـFُ=ِذبـة 3ـذاتـo"، تـÃت=> بـ"3ـقRب ا3ـAف.³ ا3ـذي Pـ"ن eـ�R وشـp ا'ـتض"ن يـ*.ع‘‘، 
EقH'ة �ـ2قـ" واEـت\ءات أخـ2ى <ـيتض( فـيF" بـ=> أنـP "oـoR" خـ"�ـئة. 8ـيف يـبM>و أن Wـذه 
 eـ�R ا3ـ.فـ2ة ا3ـف"ئـقة اl3 اختfن"Wـ" يـ*.ع؟ و8ـيف يـgFننM" أن 

ً
ا%ـ2-ـة ا3ـزائـفة تـ�ت~2 أ'ـي"نـ"

� نش=2 ب"E<~3ة وب"�F.د؟» 
 ٦٦
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 ً"Mيêـبe \ًـيE ـن" بـ"3ت6ـ>يـ> ب*ـبب وجـ.دW ـ.جـ.دةE يةRة األ^ـMيئAـتق> أن ا�ـeاألب 3ـيب.ري. أ
 ̀ فــينM" إ` eــ>م ا3ــتp*F بــ"��، وإ` ا3تخــRي eــن د3ــيh ا��، وا3ــ~"3ــ(، وا�ــFيh، وإ
ا3تخـRي eـن فـ2'ـتنM". وÝـRق Wـذا ا+ـيh ا3=ب1 انـف~"ً� بT ا%ـ2-ـة وا3ـ2غـبة. فـ"3ـ2غـبة تـ2غـب 
_ ا+*ـي( و'ـ>ه، وEـy ذ3ـW pـن"ك 3ـ=بة ا%ـ2-ـة Wـذه اl3، ب*ـبب 'ـ*"ب eب1 3ـت6قيق 
ا3ـذات - ألنـE "o*ـتقRة وزائـفة - � ُتـAيy ا3ـ2غـبة اl3 ُتِظoـ2ُ 3ـo" ا%ـقيقة اl3 تـFأل ا3ـقRب، 
 
ِّ
�أي أن ا%ـ2-ـة تنÏع ا3ـقRب بـ=ي>ا eـن Eـ" ـي2غـب فـيQ. وWـذا Eـ" يـق.3ـQ ا3ـق>يـ� بـ.3ـ�: «أل
ـ" eـhُFَ اَ��ِ  َّEوأ ،�Eـ}" ëـَي بـإWِ �ِ�َأي _ جَ*ـ>ي. فـإرادُة ا ، cُ أنَّ ا3ـّ~\َح � َيـ*gُُن _َّ

َ
Rـeأ

ر-ـُ>ُه أeـQRُFَ.»،  أي، يـش=2 ا�نـ*"ن 
ُ
ـذي � أ

ّ
ـ2ُّ ا3
َّ
ر-ـُ>ُه � أeـQُRُFَ، وا3ش

ُ
ـذي أ

ّ
97فـ\. فـ"َ�ُ� ا3

بـذاتـQ داخـW hـذه ا%ـ2-ـة ا+جـ2و'ـة، Éُـ2ح Pـ"�فـتخ"ر بـ"3ـذات، و8ـF.قـف ا+ـتبW"Mـي أEـ"م 
 ،pـــذبـــº )تن6¼ إ` رغـــبة ا¹ـــذاب واضـــ( و'ـــض.ر واضـــ � l3ا%ـــي"ة، فـــ"%ـــ2-ـــة ا
ـيئ.ا إ³َّ 3ِـتg.َن 

َ
cgُ � ُتـ2-ـ>وَن أْن ± وُ-*6ـ2ك، و-ـFنP p6ـµ hء. و-ـق.ل يـ*.ع: «و3ـgنَّ

398ـcُgُ ا%ـي"ُة.»؛ وWـذا Wـ. أنT يـ*.ع: «و3ـgن 8ـيف؟ أنـ" أeـAيcg ا%ـي"ة وأنـتc � تـ2-ـ>ون 

 ،¼Rب¼، و� ت*ـــتقبb و� ،È إ³َ، و� تـــ2'ـــب Âـــت"ر أ� تـــأÄ cgأن تـــأتـــ.ا إ³َ، و'ـــ2-ـــت
 .«!¼Rو�تقب

و3ـgن ا�ـزي أEـ"م Wـذا ا+ـي6R3 hـ2-ـة Wـ. آخـE 2ـ=قR3 hخـAيئMة واfg3-"ء. إنـQ ا%ـ~ن األخ�، 
ألنــQ يشــبQ ا3ــق.ل: «إن¼ Eــ~>وم Eــن Wــذا ا+ــيh وo3ــذا ا3*ــبب أتــ=Fق أW _ £8ــذه 

ا3>ينE"Mيgية ا3=بêيMة R3خAيئMة». 
Eـ" ا3ـذي ÝـR~ن"؟ إنـo" بـ"3ـضب¿ ر'ـFة هللا، ا3ـ>3ـيe hـ�R أنـQ يـأÂ دائـU3 "Fً*ـHدنـ". فـفي خfة 
 "Fًـ>م ا3ـت.افـق، جـ"ء ا+*ـي( دائـe إ` درجـة l-2ـ' "oـ2ة خـض=ت فـيE hـP _ ،"oRـP Â"ـي'
 Qو8ـيف أن خـ\^ـ ،Qة خـ\^ـMـج"نـيEو ،QMتUـج"نـE ةMـج"نـيE ،QMتUـج"نـE �Rـe hد3ـي Qإنـ .�U3*ـHد
أقـ.ى Eـن"، فـo. أقـ.ى Eـن ا�ـAيئMة. ألن ا+*ـي( _ ا3ـنo"يـة، ا3ـش2g ﮻، يـ~غي إ` رغـبة 
قـR.بـنM" أE £8ـF" يـ~غي إ` 'ـ2-ـ�نM": وeـن>Eـ" ـي2ى أن 'ـ2-ـ�نM" قـ> أ^ـ"بـo" ا�ـن.ن إ` درجـة 
 QR=ـية ±ـW"MـتنE\ة هللا ا3ـFة، فـإن ر'ـMجـ"ذبـي �Rـe hا3ـ2غـبة، وا3ـ>3ـي hد3ـي yـE قـض"Mا3ـتن
 Qوجـ �Rـe - يـة"oا3ـن _ Qا3ت6ـ>يـ> ألنـ Qوجـ �Rـe ،2سAبـ yـE h=فـ "Fـن جـ>يـ>، 8ـE �ي*ـHد
ا3ت6ـ>يـ>، 8ـF" قـRن" Eـن قـبh - '¥ ا�ـAيئMة ºـ=oR" ^ـ2خـة أخ�ة 3ـن" �ـRًب" 3ـe"*FRـ>ة: 
 c3ـ p3ـذ3ـ  ،"Mو�ـ"^ـ2 'ـ2-ـ�ن ،"Mو_ 'ـ"3ـتن ،"Mذواتـن hق داخـF=ن" ا+*ـي( نـتR=ـº .«!¼~Rخـ»
: «خRـ~¼!»، وWذـا �>ث. أن"ـ � 

ً
ي=ـ> بإـE}ـ"نoـ" '¥ـ اg3ـذب، ثcـ ت~ـ2خ وت~ـب( '2ـة 'قـ"

أقــ.ل Wــذا ألن¼ أeــ2ف ذ3ــp، و3ــgن ألنــنM" °تfه؛ إنــo" خfة Eُــ="شــة. إن ا<ــHداد هللا 3ــن" 
ا+*ـتW 2Fـذا Eـن بـؤ<ـن" وEـن f8-"ئـنW "Mـ. بـ"3ـضب¿ ا3ـ.جـQ ا3ـف"ئـق 3ـ2'ـFة هللا، Eـثh ا3ـ2اeـي 
ا3ـ~"3ـ( ا3ـذي ي=f ا3ـب6"ر وا�ـب"ل 3ـيأÂ بـ"'ـًث" eـن ا�ـ2وف ا3ـض"ل ا3ـذي دEـ2 'ـي"تـQ تـEً"Fـ" 

 .QبRق "oي~2خ ب l3ت\ء اEن ا23غبة _ ا�e QM2-ت' h~اخت"ر ف Qألن

 ٦٧

97 رومية ٧: ١٨-١٩.

98 يو ٥: ٤٠.



بـ2و<ـب�ي. إن ^ـ.رة ا3ـ2'ـFة Wـذه جـFيRة 3ـRغ"يـة: ي*ـتyF ا+*ـي( إ` رغـبة قـR.بـنM" أE £8ـن 
 �Re ا��\ق. 

ً
'2-�نW ."Mذا W. ا3*ؤال األ8£ ت2gارا

«3ــق> تــأثــ2ت 8ث�ا بــ"+ــقyA ا3ــذي شــ"ر8ــتنM" بــQ بــ=> ظoــ2 يــ.م ا3*ــبت 'ــ.ل ا�ــ"ذبــيMة 
 إنـFo" _ ا3ـ="3ـe cـبيM> ا3ـ.ا'ـ>ة 3ـآلخـ2ى وأنـ" أجـ> نفÊ 8ثً�ا _ Wـذا 

َ
ـRت
ُ
وا%ـ2-ـة. 3ـق> ق

ا3.^ف. hW يgFنp ت.ضي( Wذا ا+قyA؟». 
_ Eـ2'ـRة Eـ"، أضـفت أن ا�¹ـذاب وا%ـ2-ـة «ين~oـ2ان»، ثـc <ـأل اg3ث�ون eـF" 8ـنت 

 .QMت=ني

األب 3يب.ري. 3ق> خ2A ببM"³ _ تpR ا6R3ظة أنRe �U3 Qيp أن تأخذ hP ذp3 8=قي>ة! 

بـ2و<ـب�ي. اوه! أشـ=2 بـت6*ن eـن>Eـ" تـق.ل أنـQ يـgFن 3ـ2FRء أيـًض" أن يـق.ل شـيًئM" قـ> أفـRت 
 !QنE

األب 3ـيب.ري. g3ن¼ � أeـتق> أنـE Qـن ا%ـF"قـة ا3ـق.ل بـأن ا�ـ"ذبـيMة وا%ـ2-ـة يـنE<Mـج"ن _ 
ا3ـ="3ـc، وأن Wـن"ك eـ\قـة انـ>Eـ"جـية بT ا�ـ"ذبـيMة وا%ـ2-ـة. أeـتق> أن Wـذا � يـتc _ ا%ـ>ث 
ا+*ـيí، وo3ـذا ا3*ـبب يـFن6ن" هللا خfة ا�¹ـذاب و-ـFن6ن" ا%ـ2-ـة. يـبM>و األEـ2 8ـF" 3ـ. أن 
هللا خـRق Eـ*"فـة بـUنFo". 3ـW �Uـن"ك انـ>Eـ"ج بE Tـ" ºـذب¼ و'ـl-2، 3ـgن Wـن"ك Eـ*"'ـة 
3ـ2Rغـبة. ربـF" تـg.ن «ا3ـ2غـبة» Wـي ا3ـ}FRة ا3ـث"3ـثة اº l3ـب وضـ=o" _ ا3ـ.<ـ¿، ألنـo" ±ـ=Rن" 
نـفco بـش}h أفـضh: فـ=ن>Eـ" تـنE<Mـج ا%ـ2-ـة وا�ـ"ذبـيMة، 3ـc يـ=> Wـن"ك Eـج"ل 3ـ2Rغـبة، 
وبـ"3ـت"³ 3ـc يـ=> Wـن"ك Eـج"ل 6R3ـ2-ـة، فـ\ وجـ.د +ـ*"'ـة أ6R3 f8ـ2-ـة 3ـRقي"م بF*ـ�ة ¯ـ. 
ـ~>ُتـQ، ألنـe Qـن>Eـ" تـنE<Mـج ا�ـ"ذبـيMة وا%ـ2-ـة 

َ
µء آخـ2 غ� ا3ـذات. أeـتق> أن Wـذا Wـ. Eـ" ق

 ... coن"{Eي=> بإ c3

ب2و<ب�ي. … ت.3ي> ت.ت2. 

األب 3ـيب.ري. ... إÄـ"ذ ا3ـق2ار ألنـف*Fo"، و3ـc يـ=> بـإEـ}"نـco اإلخـتيM"ر ألنـف*Fo"، و3ـc يـ=> 
 _ lبـ=ض شـخ~ي"ت دان hـثE "oإنـ .<Mـبيe coا3ـب=ض، 3ـذا فـ co3ـب=ض c=قـ.ل نـ coـ}"نـEبـإ
 coـ}"نـEيـ=> بـإ cـج.ا، و3ـE<ا3ـب=ض قـ> انـ coـن 8ـ2ه بـ=ضE cا3ـ2غـ �Rـe ا3ـذيـن ،c8ـت"ب ا�ـ6ي
فـ~h أنـف*co، و� يـgFنco إ� أن يـRتFo.ا بـ=ضco ا3ـب=ض. أeـتق> أنـE Qـن ا+ـco فـW coـذا 
 l-2ـذب¼ و'ـº "ـE Tـن ا3ـبت.3ـية وا3ـ=فة: بe ا%ـ>يـث hـP نFgـن" ، إذن، يـW Qـ2، ألنـEاأل
" فــ=h 'ــ2-ــة 

ً
Wــن"ك Eــ*"'ــة 3ــ2Rغــبة، وا�خــتيM"ر، وا�'Hام، EــF" ي=¼ أن ا�'ــتض"ن 'ــق

 Qإ3ــي pFجــ2د ا<ــ�*\م 3ــ=ن"ق يــضE �Uــب و3ــ' h=فــ 
ً
و3ــ�U شــيًئM" يغRق¼؛ إنــQ 'ــق"

 _ 2Fأن ن*ـت "MينRـe p3ـذ3ـ ،Qيـة 3ـ"oـ.ضـ.ع � نـE Qنg3ـ .p=Fيـة و-ـق"oا3ـن _ pRو-ـقت pـنقÝو
 .Qفي �gا3تف

ب2و<ب�ي. %*ن ا%ظ أنo" فRتت EنW ،p"ه! 
_ ا�ت"م، أود ق2اءة <ؤال، وW. أيًض" شo"دة، Eن إ'>ى ^>يق"ت خ"ر8يڤ اl3 8تÃت: 
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 l3ـ2تـ" اE "oـت بـE"قـ l3م ا+*ـ�ة ا"Fة ا3ـقي"م وإتـMـ}"نـيEة 'ـي"ة ا%ـ82ـة إfن6ت¼ خE <3ـق»
 hا+*ـ�ة. وبـفض pRـن تـe ثقتÃإنـ l32ة _ ا+*ـي( اFر ا3ـ2غـبة ا+*ـت"Mوإخـتب "oـنe ـ>ثـتb
 Qا3شــ2 إ` درجــة أنــ h6ــ2 األخ�ة، إ<ــتفoن _ األشgيــ.م. و3ــ hــP QتFة أرى ر'ــfــذه ا�W
بـ"�3*ـبة 3ـألو8ـ2انيT � يـت=Rق األEـ2 بـ=>م رضـ" Eـ2تـ" eـن ا%ـقيقة بـأن اإلنـ*"ن Eُـق>ر 3ـQ أن 
يــF.ت. إذ تــت=2ض Eــ>ينl 3ــRق~ف Pــh يــ.م، واضــ2Aت ا3ــ=>يــ> Eــن ا3ــ�*"ء إ` تــ2ك 
Eـن"ز3ـoن، وفـق>ن أ<ـW2ـن، ورأيـن أزواجـoن يـذWـب.ن إ` ا%ـ2ب. إنـoن خـ"ئـف"ت و-ـتMأ+ـن 
و-ـش=2ن بـ"3ـ2gاWـية. _ Wـذه ا6R3ـظة، ب*ـبب 'ـ~"ر Eـ"ر-ـ.بـ.ل، Wـن"ك نـ*"ء وأ�ـف"ل 
يـF.تـ.ن Eـن ا�ـ.ع أو يـ~"بـ.ن و-ـ="نـ.ن Eـ="نـ"ة Wـ"ئـRة. 3ـق> ُدِفـن.ا أ'ـي"ء. يـبM>و األEـ2 8ـF" 3ـ. 
 "Mبـذ8ـ2ى ا+*ـي(. أو8ـ2انـي yـن واقـ=ي أو أن أقـنe Êنف h~ّي أن أفـRـe ت'Hـ2تـ" اقE ةfأن خ
� تـ=Uش اآلن ±ـ2بـة Eـ2تـ"، بـh خfة ا+*ـي( ا3ـذي ^ـ2خ eـ�R ا3ـ~Rيب: «إo3ـي، إo3ـي، 3ـF"ذا 
تـ82ت¼؟». واg3ث� Eـن" يـ=2ف أنـQ 3ـc يQ8H، ألنـنM" نـ=2ف ا+*ـي( ا3ـق"ئـE cـن بT األEـ.ات. 
و3ـgن 8ـيف نـ=Uش ا3ـي.م و<ـ¿ ا3شـ2  ا3ـش"Eـh، ا3ـذي فـيQ '¥ ا+*ـي( وجـ> ^ـ=.بـة _ 

رؤ-ة اآلب؟ ». 

األب 3ـيب.ري. إنـQ بـ"3ـتأ8ـي> ا3ـ*ؤال، ا3ـ2<ـ"3ـة اl3 تث�� بـش}h واضـ(. eـRَي أن أقـ.ل بـأن¼ 
 Eـنذ 
ً
 6R3ـظة األ3ـc ا3ـذي نـ=UشQ جـFي="

ً
أثـنM"ء ا3ت6ض� o3ـذه ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية 3ـc أنـ� أبـ>ا

انـ>�ع Wـذه ا%ـ2ب. فoـذا األ3ـc _ نـo"يـة األEـ2، بـ2A-ـقة أو بـأخـ2ى، أ3ـP coـh ا3ـ2-ـ"ضـة 
ا3ـ2و'ـية، ألنـQ 3ـc يـ=> بـإEـ}"نـp أن تـ=Uش أي µء دون ا3تفW _ �gـذا، ودون Eـش"ر8ـة Wـذه 
 _ 2gـذا ا3*ـبب، وأنـ" أفـo3 ."oو أن ا+ـ.ت وا3شـ2 يـ�ت~2ان فـي<Mيـب l36ـظة اR3ـذه اW ،أ<ـ"ةFا3ـ
أو8ـ2انـيM" بـ"3ت6ـ>يـ>، أردت إنـo"ء ا3ـ>رس ا3ـث"� Eـن ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية بـ=2ض غـ2ق <ـفينMة 
 �Uو3ـ "Mفـق¿ ألو8ـ2انـي �Uة، 3ـMـي _ ا%ـقيقة غـ2ق <ـفينW ـذهo8 "ا3ـق>يـ� بـ.3ـ�، ألن 'ـ2ًبـ
فـق¿ 3ـ2و<ـي"، و3ـgن ألوروبـ" و3ـR="3ـc بـأ<ـ2ه، غـ2ق <ـفينMة اÃ3شـ2-ـة بـ}E hـ" bـQRF ا3ـ}FRة Eـن 
Á=E: غـ2ق اإلنـ*"نـيMة وEـ" Wـ. انـ*"� واإلنـ*"نـيMة ا+ـق~.د بـo" جـFيy اÃ3شـ2 ا3ـذيـن يـ=Uش.ن 
eـW �Rـذه األرض ا3ـي.م. وWـذا Wـ. ا3*ـبب _ أنـo" <ـ"eـ>ت¼ _ Eـ=2فـة 8ـيف eـ"2 ا3ـق>يـ� 
بـ.3ـ� Eـن غـ2ق ا3ـ*فينMة. بـ"3ـAبy قـ"ل ا3ـق>يـ� بـ.3ـ� 3ـ2فـ"قـQ: «3ـن نـنقذ ا3ـ*فينMة»، 
 cgن أروا'ـgو-ـضيف: «3ـ .QيRـe 2دFء � يـ*=ن" إ� أن نـتµ Q2 8ثً�ا، ألنـgأفـ ¼R=ـذا جWو
 ،2gـ2 � يـ~>ق! - يـأخـذ ا�0 ، و-ـشEأ Qـذا ا3ـق>يـ� بـ.3ـ� - إنـW ر"oذ». وإلظـ

َ
99<ـُتنق

و-g*ـ2ه و-ـأPـQR: �ـتفh بـ"إلفـخ"ر<ـتيM" و<ـ¿ ا3ـغ2ق ا3ـ}"Eـh 3ـR*فينMة، أي يـؤ8ـ> ا%ـض.ر 
ا%ـقيقي FR3*ـي( و<ـ¿ ا3ـغ2ق ا3ـ}"Eـh 3ـR*فينMة. وا3ـذي يـؤ8ـ> eـRيQ ا+*ـي( Eـن جـ>يـ> Wـ. 
 Tـن بE cب، ا+*ـي( ا3ـق"ئـ.R~ا+*ـي( ا+ـ Qنgـ2تـ" - 3ـE )ـي*E - ¿فـق Qـ" ¯ـت"جـE <بـ"3ـتأ8ـي
األEـ.ات، ا+*ـي( ا3ـذي نـزل (8ـF" تـق.ل ^ـ>يـقتنM") إ` قـ"ع ا3ـAبي=ة ا�نـ*"نـيMة '¥ ا3ـيأس 

Eن هللا: فق> أراد ي*.ع ا�3ول إ` ا3ق"ع، إ` ج6يc غ2ق ا3*فينMة ا�ن*"نيMة، إ` درجة  
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ا3ـيأس 'ـيث يـيMأس اإلنـ*"ن Eـن هللا، 3ـW �Uـ. ا3ـذي يـE �ÿِـن اآلب، بـh اإلنـ*"ن. 3ـق> نـزل 
يـ*.ع 3ـي6تضن يـأ<ـن" أيـًض". فـe "Fgـ"نـق Eـ.تـنM"، ا'ـتضن يـأ<ـن". 3ـذ3ـe pـRينM" فـق¿ أن 
نـ*أل أنـف*ن" إ` أي Eـ>ى نـ>رك Eـن Wـ. ا3ـض2وري ا3ـ.'ـي> ا3ـذي يـFأل قـR.بـنM"، وEـن Wـ. Wـذا 
 ا3ـذي يـق.ل 3ـن": «أنـ" Wـ. ا3ـقي"Eـة وا%ـي"ة» وEـن يـ=> و-ـق.ل أيـًض": «Eـن 

ً
ا�نـ*"ن 'ـق"

يـF.ت <ـي6ي"». Wـذا Wـ. ا+*ـي( ا+ـ~R.ب، Wـذا ا+*ـي( ا3ـذي يـF.ت Eـن أجـRن"، Wـذا ا%ـب 
 _ .hا3ـ>اخـ _ Qإنـ ، ً"Mغـ2-ـب �U3ـ Qإنـ ،cغـ2ق ا3ـ="3ـ �Rـe بـغ2-ـب �Uـي ﮻ ا3ـذي 3ـW"MـتنE\ا3ـ
 _ Qاغـت~"بـ cوتـ ،Qأ'ـب"ئـ Qـ"ت، وتـ82ـE ـنEو ،"Mأو8ـ2انـي _ �Wـذه ا6R3ـظة، يـ*.ع Wـ. ا3ـذي يـ="
ا3ـ�*"ء، وWـ. ا3ـذي يت6ـP hFـµ hء. وeـRينM" فـق¿ ا�Heاف بـQ، و� يـgFننM" <ـ.ى أن ¹ـ>د 
 "Mوأخـ.اتـن "Mإلخـ.انـن pـ2 ذ3ـoيظ ¥' ،"oشU=نـ l3ـن، _ ا%ـي"ة ا¯ "Fأيـن Q3ـ «c=ة «نـFRـP 

ً
'ـق"

_ أو8ـ2انـيM"، '¥ ُيظoِـ2 نـف*R3 QجـFيy، '¥ ا3ـ2وس، تـEً"Fـ" EـثE hـن يـ=Uش Wـذا _ ا3ـ.قـت 
ا%ـ"ضـ2، و-ـ2F بoـذا، وWـ. يـ=Uش خfة ا3ـغ2ق EـP yـh ا3ـن"س. وألنـW Qـ. بـ"3ت6ـ>يـ> تـc ا3ـتغRب 
 �Rـe 2~ـة، و-ـ�تE"ـذا ا+ـ.ت بـ"3ـقيW ـيoة، وب*ـبب وجـ.ده بـ"3ت6ـ>يـ> ي�تMغـ2ق ا3ـ*فين �Rـe

Wذا ا3ش2، ا3ذي � ي*.د، و3ن تg.ن Q3 اo3يFنة، وU3*ت Q3 اFR{3ة األخ�ة. 
أشـ"رت ³ إ'ـ>ى ا3ـ~>يـق"ت إ` أن ا3ـي.م Wـ. ذ8ـ2ى وفـ"ة PـE hـن تـ"Pـ"µ بـ"و3ـ. نـ"جـ"ي 
 µ"ـP"ـية! تـo3ـن"يـة إe ـنE "oـ"يـ.. يـ" 3ـE ـنE تـ._ _ األول "FـW\ـP :ـب.ريE"وا3ـق>يـ� ر-ـ}"ردو بـ
 cـة وا3ـذي 3ـE<ا+ـق Qت فـيÃت"ب ا3ـذي 8ـتgا3ـ _ ،(ـ�Eيً\ بـ"ألRقـ pـن ذ3ـe ـتW.نـ) نـ"جـ"ي
 "oإنـ) "oة -، يـ~ف فـيMا3ـذاتـي Qـ�تـ> "o؛ إنـ«

ً
ُي�شـ2 بـ=> أل<ـب"ب bـ2ـ-2-ـة - «Eـ" � يـF.ت أبـ>ا

شـo"دة � تـ~>ق!) ا+شoـ> ا3ـذي دEـ2ت فـيQ ا3ـقنبRة Pـµ hء ووجـ> نـف*Q يـ.اجـQ دEـ"ر 
 hـP إبـ"دة c3ـق> تـ ،Qـت*U8ن ،QMـ>يـ�تE ،Qـ=تE"جـ ،Qـ\بـ� ،Qوظـيفت ،Qزوجـت :hـE"{بـ"3ـ Qـي"تـ'
µء، Pـµ hء. وWـن"ك تـgRFتQ %ـظة Eـن ا3ـيأس وبـ=> ذ3ـp جـ"ءتـE Qـ" يشـبQ ا3ـ2ؤ-ـ"، وWـ. 
»، أي أن 

ً
يـ*yF يـ*.ع يـق.ل 3ـQ: «ا3ـ*F"وات واألرض تـزو�ن، 3ـgن Pـ\ò 3ـن ـيزول أبـ>ا

. وEـنذ تـpR ا6R3ـظة، اخـت"ر  تـ"Pـ"µ أن 
ً
يـ*.ع يـ=AيQ ا3يقT بـأنـQ ا+ـنت~2 وأنـQ � يـF.ت أبـ>ا

يـ=Uش فـق¿ Eـن أجـE hـن � يـF.ت أبـً>ا، أي Eـن أجـh ا+*ـي(، و<ـ.ف يق( ا3ـ*ن.ات 
 بفـ2ح وإيFـ"ن E"ـ � 

ً
" (F8ـ" ت=ـFR.ن، فقـ> ق2ـأتcـ اg3ـت"ب)، Eؤـ8>ـا األخ�ـة Eنـ 'يـ"تQـ 2Eـ-ضـً

يـF.ت أبـً>ا، فـ"+*ـي( Wـ. ا3ـقي"Eـة وا%ـي"ة، بـ}h ا3ـ2Aق: 8ـت"بـتe QMـن eـ\قـتQ بـAفRيQ، و3ـق"ؤه 
بـ"g3ث� Eـن ا3ـن"س، وتـق>يـE cـ2ضـQ؛ _ Pـµ hء <ـيؤ8ـ> فـق¿ أن ا+*ـي( Wـ. قـي"Eـة اإلنـ*"ن 
 _ Pـh 'ـ"دثـة غـ2ق قـ> bـ>ث. Wـن"، 3ـ>يـنE "Mـ*ؤو3ـية أن نـ=Uش 

ً
و'ـي"تـQ وأن Wـذا � يـF.ت أبـ>ا

Wـذا Eـy إخـ.تـنM" وأخـ.اتـنM" _ أو8ـ2انـيP ،"MـFRة «نـ=W «cـذه FR3*ـي( ا3ـذي � يـF.ت أبـً>ا، 
 .
ً
وبفضQR 3ن ي�ت~2 ا+.ت وا3ش2 أب>ا

أEـ"م Wـذه ا3ـ2<ـ"3ـة Eـن ^ـ>يـقتنM" األو8ـ2انـيMة، � أجـيب؛ أر-ـ> فـق¿ أن أقـبoR". أقـ.ل فـق¿ 
 Eـن ا3ـ.اجـب 

ً
إن¼ أشـ=2 بـقب.ل ا3ـ2<ـ"3ـة 8ـW "Fـي وeـUشo" 8ـW "Fـي، 8ـ2<ـ"3ـة <ـت~ب( جـزءا

 "MننgFو� يـ ،yيAأ<ـت � .Â"ش 'ـيUـe _ ،شU=ـذه ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية _ ا3ـW ³ Q8ـHا3ـذي <ـت
 .3 hP ذاW ."يقن<^ "Mإ3ين "oتRنق l3ذه ا3~2خة اoي بe.3ش ب>ون اU=أن ن
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بـ2و<ـب�ي. شـ2gا 3ـp، شـ2gا جـز-ـ\! <ـيg.ن 3ـ>يـنM" ا3ـ.قـت �<ـت="دة PـW hـذه األشـي"ء. 
دe.ن" نتR. ت2نيFة «ي" gREة اF*3"ء». 
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 "oقيRت cت l3ا hا23<"ئ

أeزا§، 
 بـUنcg جـFيً=" بـFن"<ـبة ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية ا3ـ*ن.-ـة. «ا+*ـي( ، 'ـي"ة 

ً
أود أن أ8ـ.ن 'ـ"ضـ2ا

Fن" خ"ـدم هللا ا+.ن*ـني.ر 3.ـ-vـ ج.ـ<"ـ�، W.ـ أ^hـ ثبـM"تنـM". و� µء، و� 
ّ
ا%ي"ة»، F8ـ" Reـ

'¥ ضـ=ف"تـنM" يـgFنo" تغي� Wـذا ا3ـ.ضـy. 3ـذا، وبـت.اضـy نـRAب بـت.<ـe hـي.ًنـ" جـ>يـ>ة H3اه 
_ 'ـي"تـنM" و_ eـ\قـ"تـنM". 3ـنRAب Eـن ا3ـ=ذراء Eـ2-ـc، _ شoـ2 أيـ"ر (Eـ"يـ.) Wـذا، بـ*"�ـة ا3ـقRب 

 ."o3"Fة وإي~"ل ج*Uنg3ب ا%82ة وا' :QنE yق"ء وا3.اجب ا3ن"بR3بة اW �Re ت=2فR3
أب"رcg8 _ ا23ب. 

 �.g> .Rل أ¹ي"Mفة ا3}"ردين"Mني
رئ�U أ<"قفة Eي\ن. ا3فخ2ي  

 ٧٢



 "o3">إر cت l3قي"ت اf3ا

 �U*ق>ا<ة ا3ب"ب" ف2ن

ق>ا<ة ا3ب"ب"، 
شـ"رك أE £8ـن ٤٠٠٠٠ شـخ¾ - ±ـF=.ا _ Eجـe.Fـ"ت fe ا3ـت.ا^ـh ا+ـب"شـ2 بـ"3ـفي>يـ. Eـن  
٩٤ دو3ـة - _ ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية ا3ـ*ن.-ـة ألخـ.-ـة ا3شـ2ا8ـة وا3ت6ـ2ر، بـ"3ـتأEـh _ «ا+*ـي(، 
 Qدتـ"oـ"ورو جـ.ز-� 3ـيب.ري - ا3ـذي قـ>م 3ـن" شـE ـن بـ~6بة األب¯ "Fـي"ة ا%ـي"ة». و8ـ'
 ،"Mا+*ـي( وغّ�ُه - نـظ2نـ" إ` يـ*.ع، وتـ82ـن" أنـف*ن" 3يجـذبـن Qـ"نـ*"ن جـذبـP ا3ـشخ~ية
وا3ـذي انـضc إ3ـينM" _ ^ـ6بة دeـ.-ـة، Eـy أشـخ"ص قـ2روا اتـبM"ع ا+*ـي(، ا3ـشخ¾ ا3ـ.'ـي> 
ا3ــذي ¯ــت"جــQ 3ــU=Rش، وWــ. اإلجــ"بــة ا3ــش"EــRة %ــ"جــتنM" إ` ا3ــ*="دة وا3*ــ\م واألخــ.ة 

وا�F"ل وbقيق ا%ي"ة. 
eـFقن" _ Wـذه األيـ"م قـيFة أخـ.-ـ�نM"، بـإخـ\^ـن" 3ـW.FRـبة اE l3ـنo6" ا3ـ2وح ا3ـق>س 3ـألب 
جـ.<ـ"�: وWـي ا+ـ}"ن ا3ـذي فـيQ نـت6قق Eـن أن ا+*ـي( Wـ. Pـµ hء 3ـقRب ا�نـ*"ن، وأ<ـ"س 
: «إن 'ــي"ة 'ــي"W ،Âــ. 

ً
3ــ~>اقــة غ� EــgFنة إ� بــQ، 3ــذ3ــp ن*ــتAيy أن نــق.ل أيــض"

 .(�ا+*ي(" (األب ج.<"
بـقR.ب EـRيئMة بـ"�EـتنM"ن 8f3تcg ا3ـ2<ـ.3ـية، و_ 'ـ"جـة إ` تـêبUت بـ2Aس 3ـن" _ ا�يـF"ن 
بـ"<ـت2Fار، ونـRAب Eـن قـ>ا<ـتcg ا<ـتخ>اEـن" 8ـF" تـ2ون Eـن"<ـًب" 3ـRت="ون _ eـhF ا+*ـي( 
ا�ـ\4، و¯ـن eـ�R وeـي بـأن ا+*ـي6ية � يـتc تـ.^ـيe "oRـن �ـ2-ـق ا3تÃشـ� - 8ـيف ذ8ـ2نـ" 

2Eات e>ي>ة! - وg3ن eن �2-ق ا�"ذبيMة. 
 hـP h=ـ± l3ـ82ـن" ا+ـ6بة اbتقي وRب بشـ2ي نـRقـ hـP ـ"ه± "Mـن و'ـ>تـنe ـ*ؤو3ـيةE £8و¯ـن أ
µء جـ>يـً>ا، نـ.ا^ـh ا3ـ~\ة Eـن أجـh قـ>ا<ـتcg، ا3ـش"Wـ> ا3ـ2ا<ـخ FR3*ـي( اí3، ا3ـذي Wـ. 

_ زEن ا%2ب Wذا ا3ي�ب.ع ا3.'ي> R3*\م ا%قيقي .. 
دافي>ي ب2و<ب�ي 

ق>ا<ة ا3ب"ب" ا3فخ2ي بنM>يgت.س ا3*"دس eش2 

ق>ا<ة ا3ب"ب"، 
خـ\ل ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية ألخـ.-ـة ا3شـ2ا8ـة وا3ت6ـ2ر -  اl3 شـ"رك فـيo" أE £8ـن ٤٠٠٠٠ 
 yـE ق"ءRة ا3ـfـشن" خe <3ـق - cأ¯ـ"ء ا3ـ="3ـ yيFـن جـE .ا+ـب"شـ2 بـ"3ـفي>يـ hا3ـت.ا^ـ fe ـش"ركE
ا+*ـي( اí3. و<ـ6Fت 3ـن" تـأEـ\ت األب Eـ"ورو جـ.ز-� 3ـيب.ري 'ـ.ل Eـ.ضـ.ع «ا+*ـي(، 
'ـي"ة ا%ـي"ة» (األب جـ.<ـ"�) بـ"3ـنظ2 إ` ا+*ـي( ا3ـذي يـأÂ 3ـيRتقي بـ"نـ*"نـUتنM" ا+ـ6ت"جـة 
إ3ـيQ و'ـ>ه، وWـ. ا3ـ.'ـي> ا3ـض2وري. وبـ2فـقتQ يـgFننM" ا3ـقي"م بF*ـ�ة إنـ*"نـيMة ��  ا%ـ82ـة 

 .c3"=3ة وا*Uنg3وا
نــ*أل ا3*ــي>ة ا3ــ=ذراء Eــ2-ــc أن تــFأل أيــ"م قــ>ا<ــتcg بــ"3*ــ\م وا3ــف2ح، ونــRAب Eــن 

 ."Mة أخ.-�ن�*E hن أجE ة\^ cgق>ا<ت
دافي>ي ب2و<ب�ي                                                              ٧٣ 



 h-ل 8يفن ج.ز-ف ف"ر"Mفة ا3}"ردين"Mني
رئ�U ا+ج�R ا3ب"ب.ي FR=R3"نيT واأل<2ة وا%ي"ة 

^"'ب ا3نيM"فة ا+.ق2 ، 
شـ"رك أE £8ـن ٤٠٠٠٠ شـخ¾ _ ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية ألخـ.-ـة ا3شـ2ا8ـة وا3ت6ـ2ر، ا3ـذيـن 
تــ.ا^ــR.ا Eــن جــFيy أ¯ــ"ء ا3ــ="3ــc 3ــRتأEــE _ hــ.ضــ.ع: «ا+*ــي( ، 'ــي"ة ا%ــي"ة»، وWــ.  
 cـ\ت وتـق>يـEـن خـ\ل ا3ـتأE ـ"ورو جـ.ز-� 3ـيب.ريE األب QقFـe �تـ~2-ـ( 3ـألب جـ.<ـ"
 Qو-ـ�ب=.نـ Qنـ.Rـن يـقبE ـ. 'ـ>ث جـ>يـ> يغ� وجـ.دW )ا+*ـي yـE ق"ءRأن ا3ـ �Rـe دة"oا3ـش

ب"eتبM"ره ا3شخ¾ ا3.'ي> ا3ض2وري U=R3ش. 
 QيRـe ـ" ¯ـنE hـP yـبة أ8£ فـأ8£ ، ونـضW.ـ*ؤو3ـية ا+ـE hFـb _ بـ"3ـ2غـبة "Mـ�تـن*E ون*ـتأنـف
بــ"3ــن=Fة _ يــ> ا3ــق>يــ� بــ2Aس، '¥ يــêبت إيــF"نــنM"، 3ــRت="ون بــF"ديــة وجــ.دنــ" _ 'ــي"ة 

اg3نU*ة اW l3ي E\eة رج"ء �Fيy اإلخ.ة _ اÃ3ش2-ة. 
بـUنF" نـRAب ا3ـ~\ة Eـن أجـE h*ـ�تـنM"، نـضy بT يـ>ي ا3ـ=ذراء Eـ2-ـE cـFoتE _ cgـ2افـقة 

 .Tني"FR=3ا TنEة ا+ؤ�*E
دافي>ي ب2و<ب�ي 

  
 lل ج.ا3تي�و ب"<ي"Mفة ا3}"ردين"Mني

 ³"A2 األ<قفي اإليFا+ؤت �Uرئ
^"'ب ا3نيM"فة ا+.ق2، 

شـ"رك أE £8ـن ٤٠٠٠٠ شـخ¾ 'ـ.ل ا3ـ="3ـc - وEـ=ظE coFـن إيـA"3ـي" - _ ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية 
 hا3ـت.ا^ـ fe ـذا ا3ـ="مW ـ2ة أخـ2ىE ـق>تe l3ا3ـ*ن.-ـة ألخـ.-ـة ا3شـ2ا8ـة وا3ت6ـ2ر ، وا
 ،(�ا+ـب"شـ2 بـ"3ـفي>يـ.. 3ـق> <ـF( 3ـن" ا+ـ.ضـ.ع: «ا+*ـي( ، 'ـي"ة ا%ـي"ة» (األب جـ.<ـ"
بـت=Fيق ا3ـ.eـي، بـ"رشـ"د األب Eـ"ورو جـ.ز-� 3ـيب.ري ا3ـذي شـ"ر8ـن" _ تـأEـ\تـQ، بـأن ا+*ـي( 

 ."MبنR3ق §"oج ا3\ن"Mا�'تي �Rي ¯ي" وأن وج.ده و'>ه اآلن  يg3 "ض2وري 3ن
"، نـ.ا^ـh ا+*ـ�ة 

ً
و_ إخـ\^ـن" 3ـW.FRـبة اl3 تـRقينW"Mـ" وEـ2تبTA بـب2Aس ارتـبM"ً�ـ" وثـيق

EنغF*ـT _ 'ـي"ة ا3ـgنU*ة ا+ـ.جـ.دة _ إيـA"3ـي"، 3ـRت="ون _ إيـ~"ل اإليـF"ن إ` جـFيE yـن 
نـRتقي بـco وا3ـذيـن، '¥ eـن غ� قـ~> ، يـ�تظ2ون 3ـق"ء Eـن يـFأل ا%ـي"ة بـ"3ـف2ح وا3*ـ\م. 
 cg6بتFبـ "Mـ�تـن*E ـ2افـقةE _ 2ارFا�<ـت cgـنE بRAنـ ،cg~شـخ hـن أجـE يR~و¯ـن نـ

األب.-ة. 
دافي>ي ب2و<ب�ي 

 ٧٤



 �.g> .Rل أ¹ي"Mفة ا3}"ردين"Mني 
رئ�U أ<"قفة Eي\ن. ا3فخ2ي 

 ،.Rز-زي أ¹يe
و¯ـن EـFتن.ن 3ـ2<ـ"3ـتp، اEـتألنـ" بـ"3ـ~Fت _ أيـ"م ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية Wـذه األيـ"م أEـ"م 
ا%ـ>وث Eـن جـ>يـ> «FR3*ـي(، 'ـي"ة ا%ـي"ة»، ا3ـذي و^ـh إ3ـينE "Mـن خـ\ل شـo"دة األب 
 hـثEو QRـثE شU=ا3ـ h=ـº 6ـ>ث ا%ـ"ضـ2 ا3ـذيR3 "oقـ"3ـ l3ا «c=ة «نـFRـP ـن خـ\لEـ"ورو  وE
 "Mـن يـقي�نE hMا3ـني QنgFتـذ�8ن" بـأن أي ضـ=ف �يـ �Rـe p3ـ 

ً
. وشـ2gا

ً
يـ*.ع شـيئM"ً جـذابـ"

ا+ت.اضy بأنW Q. أ<"س تg>"Fن" أE"م µ hPء وhP ان*"ن. 
 hــP pبRــفظ _ قــb أن pــنE بRAنــ ،cــ2-ــE إ` ا3ــ=ذراء pRــن أجــE ا3ــ~\ة yو¯ــن نــ2فــ 

األخ.-ة. 
دافي>ي ب2و<ب�ي 

 ٧٥



 "Mا3فن _ ^6ب�ن

Eن إe>اد 
 چ.ف"ن" ب"رافي�شي¼ 

(د3يh 3ق2اءة ا3~.ر اF3أخ.ذة Eن ت"ر-خ ا3فن اl3 ^"'بت 
  ا�<تF"ع إ` ا+قe.A"ت ا+.<يقية ا3}\<يgية eن> ا3>خ.ل وا�2وج) 

«ذ8ّـ2نـ" األب جـ.<ـ"� _ ا3ـ2-ـ"ضـة ا3ـ2و'ـية 3ـألخـ.-ـة _ eـ"م ١٩٩٤ بـأن «ا3ـفن ي*ـ�ش2ف 
 hـثE <ـذا ا3ـتأ8ـيW �Rـe دة فـ.ر-ـة"oـن ا3ـفن شـE ةRيRـن األبـ>يـة». إذ تـق>م 3ـن" أشـ}"ل قـE "Mشـيًئ
األيـق.نـة اW l3ـي نـ"فـذة تـنفت( eـ�R ا3ـ\EـتنW"Mـي. و�ـ2-ـق تـ=Rيc 3ـRنظ2ة اl3 تـبM>أ Eـن إeـ"دة 

ق2اءة ت"ر-خ ا�\ص R3.^.ل إ` ا3تأhE _ ا3.جQ اR3 )3"~3*2 ب"eتبM"ره W>ف ا%ي"ة. 

'بh أم هللا، ١٢٩٤-١٢٩٥، ج>ار-ة، شF"ل Eق>ونيM"، أو2W->، ب"ن"جي" ب�-بRبت.س. ١)
(٢ .("EوH>.8) ت6ف <.3يج"3ي�شE ،"ش2، رو<يe نE"ن ا3ق2ن ا3ثE ،أم هللا hب'

'بh أم هللا، Eن ا3ق2ن ا3*"بe yش2، رو<ي"، Eت6ف أرP"¹يR3 p*Rفن.ن ا3زخ2فية. ٣)
Eي\د أم هللا، ١٣١٤، ^2بيM"، دي2 <ت.دي�ي}". ٤)
Eي\د أم هللا، Eن ا3ق2ن ا3*"دس eش2، رو<ي"، E ،.g>.Eجe.Fة ڤ.روبيڤ. ٥)
تــق>يــE cــ2-ــc ا3ــ=ذراء إ` اo3ــي}E ،hــن ا3ــق2ن ا3ــ*"دس eشــ2، رو<ــي"، Eــت6ف ٦)

ڤ\دي�F-<.زدال R3فن.ن. 
تـق>يـE cـ2-ـc ا3ـ=ذراء إ` اo3ـي}E ،hـن ا3ـق2ن ا3ـ2ابـe yشـE ،2ـ.<ـE ،.gـ>ر<ـة نـ.فـج.رود، ٧)

 .Æا23و ò.ب.رج، ا+ت6ف ا3ق>Hة <"ن بيMين<Fب
ا3ـــÃش"رة 3ـــRفن"ن أو<ـــت.ج، Eـــن ا3ـــق2ن ا3ـــث"� eشـــ2، رو<ـــي"، Eـــ.<ـــE ،.gـــ=2ض ٨)

ت2-�يM"8.ڤ ا3ق.R3 òفن.ن.  
ا3ـÃش"رة، Eـن ا3ـق2نT ا�ـ"Eـ� وا3ـ*"دس eشـ2، رو<ـي"،  Eـت6ف ڤ\دي�F-<ـ.زدال ٩)

R3فن.ن. 
اÃ3ش"رة، Eن ا3ق2ن ا3*"دس eش2، رو<ي"، Eت6ف ڤ\دي�F-<.زدال R3فن.ن. ١٠)
ديـ.ن�ي، ز-ـ"رة Eـ2-ـc أل3ـي~"بـ"ت، ١٥٠٢، جـ>ار-ـة، رو<ـي"، دـي2 ف�ابـ.نـت، 8ـنU*ة ١١)

Eي\د أم هللا. 
Eي\د ا+*ي(، ١١٩٢، قfص، �ج.دي2ا. ١٢)

Eــي\د ا+*ــي(، ١٤١٠-١٤٣٠ ، رو<ــي"، ورشــة روبRيڤ ا3ــفنيMة، Eــ.<ــE  ،.gــ=2ض ١٣)
ت2-�يM"8.ڤ ا3ق.R3 òفن.ن. 

أنـــ>ر-ـــQ روبRيڤ، Eـــيخ"ئـــيhM رئـــ�U ا+ـــ\ئـــgة (Eـــن دي*ـــ�U بـــزڤي�يج.رود)، ١٤)
١٤١٠-١٤٢٠، رو<ي"، E ،.g>.E=2ض ت2-�يM"8.ڤ ا3ق.R3 òفن.ن. 

 ٧٦



أم هللا hFb اA3فh ي*.ع، ١٢٦٠-١٢٧٠، ^2بيM"، دي2 8ي\ن>اري، أث.س. ١٥)
(١٦ ،ÊURشـ2، جـ.رجـي"، تبe ا3ـث"3ـث-yـن ا3ـق2ن ا3ـت"<ـE ،يـ*.ع hفAا3ـ hFـb أم هللا

Eت6ف أ�Eان"شڤيRي اR3 ¼�.3فن.ن. 
أم هللا bـhF ا3ـAفh يـ*.ع، Eـن ا3ـق2ن ا3ـ2ابـe yشـE ،2ـق>ونـيM" ا3ـشF"3ـية، أوWـ2-ـ>، ١٧)

E=2ض األيق.ن"ت. 
أم هللا ا%ن.نة، ا3ق2ن ا3*"دس eش2، رو<ي"، Eت6ف ڤ\دي�F-<.زدال R3فن.ن. ١٨)
أم هللا ا+تأ+ة، Eن ا3ق2ن ا3ث"� eش2، قfص، �ج.دي2ا. ١٩)
تق>يc ي*.ع إ` اo3ي}E ،hن ا3ق2ن ا3ث"� eش2، قfص، �ج.دي2ا.  ٢٠)
تـق>يـc يـ*.ع إ` اo3ـي}E ،hـن ا3ـق2نT ا�ـ"Eـ� وا3ـ*"دس eشـ2، رو<ـي"، Eـ>ر<ـة ٢١)

ن.ڤج.رود، ا+ت6ف ا3ق.F=R3 ò"رة وا3فن.ن ا�FيRة بن.ڤج.رود. 
تـق>يـc يـ*.ع إ` اo3ـي}E ،hـن ا3ـق2ن ا3ـ*"بـe yشـ2، رو<ـي"، يـ"رو<ـ\ڤE ،hـت6ف ٢٢)

ا3فن.ن. 
يـ*.ع ب�R=E T اo3ـي}E ،hـن ا3ـق2نT ا�ـ"Eـ� وا3ـ*"دس eشـ2، رو<ـي"، Eـ>ر<ـة ٢٣)

ن.ڤج.رود، ا+ت6ف ا3ق.F=R3 ò"رة وا3فن.ن ا�FيRة بن.ڤج.رود. 
 ي*.ع ب�R=E T اo3ي}E ،hن ا3ق2ن ا3*"دس eش2، رو<ي"، Eت6ف ب*g.ڤ. ٢٤)
Eـ=F.ديـة ا3ـ2ب، Eـن ا3ـق2نT ا�ـ"Eـ� وا3ـ*"دس eشـE  ،2ـ>ر<ـة نـ.ڤج.رود، ا+ـت6ف ٢٥)

ا3ق.F=R3 ò"رة وا3فن.ن ا�FيRة بن.ڤج.رود. 
(٢٦ ò.ب.رج، ا+ـت6ف ا3ـق>Hـ"ن بي> ،.gـ.<ـE ـ>ر<ـةE ،"ديـة ا3ـ2ب، ١٤٠٨، رو<ـي.F=ـE

 .Æا23و
ا3ـق>يـ� يـ.'ـن" ا+ـ=F>ان بـFش"Wـ> Eـن 'ـي"تـE ،Qـن ا3ـق2ن ا3ـ*"دس eشـ2، رو<ـي"، ٢٧)

Eت6ف رو<ت.ڤ. 
ا+*ي( ا�"�Re �3 ا3=2ش، ١٢٦٠ - ١٢٧٠، ^2بيM"، دي2 8ي\ن>اري، أث.س. ٢٨)
ا+*ـي( ا�ـ"3ـ� eـ�R ا3ـ=2ش، ١١٩٢، قfص، 8ـنU*ة بـ"نـ"جـي" أراPـ"، ا+ـت6ف ا3ب�نAي ٢٩)

ب�يق.<ي". 
ا+*ـي( ا�ـ"3ـ� eـ�R ا3ـ=2ش، Eـن ا3ـق2نT ا3ـث"3ـث وا3ـ2ابـe yشـ2، جـ.رجـي"، قـ2-ـة ٣٠)

زڤي7. 
أنــ>ر-ــQ روبRيڤ، ا+خــR¾، (Eــن دي*ــ�U بــزڤي�يج.رود)، ١٤١٠ - ١٤٢٠، رو<ــي"، ٣١)

E ،.g>.E=2ض ت2-�يM"8.ڤ ا3ق.R3 òفن.ن. 
(٣٢ ò.8ـ.ڤ ا3ـق"Mـ=2ض تـ2-ـ�يE ،.gـ.<ـE ،"رو<ـي ، ً"Mي، ١٤٠٣ تـق2-ـبRا3تجـ ،�تـي.فـ"� ا3ـي.نـ"

R3فن.ن. 
ا3تجـRي، ١٤٧٠ - ١٤٨٠، رو<ـي"، Eـ>ر<ـة نـ.ڤج.رود، ا+ـت6ف ا3ـق.ò 3ـF=R"رة وا3ـفن.ن ٣٣)

ا�FيRة بن.ڤج.رود. 
(٣٤ hـبÉ ـ"تـ2-ـنP 2 ا3ـق>يـ*ة ا+*ـي( ا�ـ"3ـ� eـ�R ا3ـ=2ش، Eـن ا3ـق2ن ا3ـ*"دس، دـي

<ينM"ء. 
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إقـ"Eـة 3ـ="زر Eـن ا+ـ.ت، Eـن ا3ـق2نT ا�ـ"Eـ� وا3ـ*"دس eشـ2، رو<ـي"، Eـ>ر<ـة ٣٥)
ن.ڤج.رود، ا+ت6ف ا3ق.F=R3 ò"رة وا3فن.ن ا�FيRة بن.ڤج.رود. 

ا3ــ>خــ.ل ألورشــRيE ،cــن ا3ــق2نT ا�ــ"Eــ� وا3ــ*"دس eشــ2، رو<ــي"، Eــ>ر<ــة ٣٦)
ن.ڤج.رود، E ،.g>.Eجe.Fة خ"^ة. 

، رو<ـي"، Eـ>ر<ـة نـ.ڤج.رود، Eـ.<ـE ،.gـ=2ض ٣٧) ً"M١٤٣٠ تـق2-ـب ،cيRا3ـ>خـ.ل ألورشـ
ت2-�يM"8.ڤ ا3ق.R3 òفن.ن. 

(٣٨ ò.ـ>ر<ـة نـ.ڤج.رود، ا+ـت6ف ا3ـقE ،"ـيذ، ١٥٠٩، رو<ـيE\ا3ـت hألرجـ )ا+*ـي hغ*ـ
F=R3"رة وا3فن.ن ا�FيRة بن.ڤج.رود. 

(٣٩ ،.gـ.<ـE ،ـ>ر<ـة رو<ـت.ڤ-<ـ.زدالE ،"شـ2، رو<ـيe ا3ـ=ش"ء األخ�، ا3ـق2ن ا3ـ*"دس
E=2ض ت2-�يM"8.ڤ ا3ق.R3 òفن.ن. 

ش82ة اh>23، ١٥٢٠ - ١٥٣٠، رو<ي"، E ،.g>.Eجe.Fة خ"^ة. ٤٠)
Eــش"Wــ> Eــن اآل�م (ا3ــ=ش"ء األخ� و غ*ــh األرجــh وا3ــ~\ة _ ب*ــت"ن ا3ــز-ــت.ن ٤١)

وخـي"نـة يـo.ذا)، Eـن ا3ـق2نT ا�ـ"Eـ� وا3ـ*"دس eشـ2، رو<ـي"، Eـ>ر<ـة نـ.ڤج.رود، 
ا+ت6ف ا3ق.F=R3 ò"رة وا3فن.ن ا�FيRة بن.ڤج.رود. 

Eـش"Wـ> Eـن اآل�م (جـR> ا+*ـي( وا3*خـ2-ـة Eـن ا+*ـي( و^ـ=.د جـبh ا�ـRجثة ٤٢)
وا3ــ~Rب)، Eــن ا3ــق2نT ا�ــ"Eــ� وا3ــ*"دس eشــ2، رو<ــي"، Eــ>ر<ــة نــ.ڤج.رود، 

ا+ت6ف ا3ق.F=R3 ò"رة وا3فن.ن ا�FيRة بن.ڤج.رود. 
، رو<ي"، E ،.g>.Eت6ف روبRيڤ. ٤٣) ً"Mجثة، ١٤٩٧ تق2-بRا� hا3~=.د إ` جب
(٤٤ ،.gـ.<ـE ،"شـ2، رو<ـيe �^ـ.رة وجـQ ا+خـR¾ ا+ـAب.eـة eـE �Rـن>يـE ،hـن ا3ـق2ن ا3ـث"

E=2ض ت2-�يM"8.ڤ ا3ق.R3 òفن.ن. 
اR~3ب، Eن ا3ق2نT ا%"دي وا3ث"� eش2، ج.رجي"، ق2-ة <ڤي7. ٤٥)
اR~3ب، ١٢٠٨ - ١٢٠٩، ^2بيM"، دي2 <ت.دي�ي}". ٤٦)
دي.ن�ي، اR~3ب، ١٥٠٠، رو<ي"، E ،.g>.E=2ض ت2-�يM"8.ڤ ا3ق.R3 òفن.ن. ٤٧)
إنـزال ا+*ـي( Eـن eـ�R ا3ـ~Rيب، Eـن ا3ـق2ن ا�ـ"Eـ� eشـ2، رو<ـي"، Eـ>ر<ـة ا3ـشF"ل، ٤٨)

E ،.g>.E=2ض ت2-�يM"8.ڤ ا3ق.R3 òفن.ن. 
ب}"ء ا+*ي(، ١١٦٤، Eق>ونيM" ا3شF"3ية، ج.رن. ني2-زي، 8نU*ة <"ن ب"ن�يRيF.ن. ٤٩)
، رو<ي"، ب*g.ڤ، دي�E 2وز. ٥٠) ً"Mب}"ء ا+*ي(، ١١٤٠ تق2-ب
ا�3ول إ` ا�ــ6يE cــy ا3ــق>ي*ــE ،Tــن ا3ــق2ن ا�ــ"Eــ� eشــ2، رو<ــي"، Eــ>ر<ــة ٥١)

ب*g.ڤ، Eت6ف ب*g.ڤ ا3ق.F=R3 ò"رة وا3فن.ن ا�FيRة.  
ا�3ول إ` ا�ـ6يc، ١٥٠٢، رو<ـي"، ورشـة ديـ.ن�ي ا3ـفنيMة، <ـ"ن بيH<ب.رج، ا+ـت6ف ٥٢)

 .Æا23و ò.ا3ق
(٥٣ ،.gــ.<ــE ،.gــ.<ــE ــ>ر<ــةE ،"شــ2، رو<ــيe yــن ا3ــق2ن ا3ــ2ابــE ،cا�3ول إ` ا�ــ6ي 

E=2ض ت2-�يM"8.ڤ ا3ق.R3 òفن.ن. 
ا�3*"ء eن> ا3قf، قبe h"م ١٢٢٨، ^2بيE ،"MيUR*يڤ.. ٥٤)
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ا�3*"ء eن> ا3قf، '.اe ³"م ١١٤٠، رو<ي"، ب*g.ڤ، دي�E 2وز. ٥٥)
شــp تــ.Eــ"، Eــن ا3ــق2نT ا�ــ"Eــ� وا3ــ*"دس eشــ2، رو<ــي"، Eــ>ر<ــة نــ.ڤج.رود، ٥٦)

ا+ت6ف ا3ق.F=R3 ò"رة وا3فن.ن ا�FيRة بن.ڤج.رود. 
شp ت.E ،"Eن ا3ق2ن ا3*"دس eش2، رو<ي"، Eت6ف أرP"¹يR3 p*Rفن.ن ا3زخ2فية. ٥٧)
ا3ـ~=.د، ١٤١٠ - ١٤٢٠، رو<ـي"، ورشـة روبRيڤ ا3ـفنيMة، Eـ.<ـE ،.gـ=2ض تـ2-ـ�يM"8ـ.ڤ ٥٨)

ا3ق.R3 òفن.ن. 
ا3ــ~=.د، ١٥٤٢، رو<ــي"، Eــ>ر<ــة نــ.ڤج.رود، ا+ــت6ف ا3ــق.ò 3ــF=R"رة وا3ــفن.ن ٥٩)

ا�FيRة بن.ڤج.رود. 
eـي> 'ـR.ل ا3ـ2وح ا3ـق>س، Eـن ا3ـق2نT ا�ـ"Eـ� وا3ـ*"دس eشـ2، رو<ـي"، Eـ>ر<ـة ٦٠)

ن.ڤج.رود، ا+ت6ف ا3ق.F=R3 ò"رة وا3فن.ن ا�FيRة بن.ڤج.رود. 
(٦١ .�"P.ب.> ،"Mُرق"د أم هللا، ١٢٦٣ - ١٢٦٨، ^2بي
ُرقــ"د أم هللا، ١٤٧٠ - ١٤٨٠، رو<ــي"، Eــ>ر<ــة نــ.ڤج.رود، ا+ــت6ف ا3ــق.ò 3ــF=R"رة ٦٢)

وا3فن.ن ا�FيRة بن.ڤج.رود. 
أم هللا ا%ــن.نــة، Eــن ا3ــق2ن ا�ــ"Eــ� eشــ2، رو<ــي"، Eــت6ف ڤ\دي�F - <ــ.زدال ٦٣)

R3فن.ن. 
أم هللا ا%ـــن.نـــة 3ڤ\ديE ،�Fـــن ا3ـــق2ن ا3ـــث"� eشـــ2، ب�نAة، Eـــ.<ـــE ،.gـــ=2ض ٦٤)

ت2-�يM"8.ڤ ا3ق.R3 òفن.ن. 
(٦٥ ò.8ـ.ڤ ا3ـق"Mـ=2ض تـ2-ـ�يE  ،.gـ.<ـE ،"ـ"م ١٢٢٤، رو<ـيe ³ـ.ا' ،(يةR~ا+ـ) أم هللا

R3فن.ن. 
ديـ.ن�ي، أم هللا bـhF ا3ـAفh يـ*.ع، ١٤٨٢،  رو<ـي"، Eـ.<ـE  ،.gـ=2ض تـ2-ـ�يM"8ـ.ڤ ٦٦)

ا3ق.R3 òفن.ن. 
3فيف جFيy ا3ق>ي*E ،Tن ا3ق2ن ا3*"دس eش2، رو<ي"، Eت6ف رو<ت.ڤ. ٦٧)
(٦٨ ò.8ــ.ڤ ا3ــق"Mــ=2ض تــ2-ــ�يE ،.gــ.<ــE ،"يڤ، ١٤٢٥ - ١٤٢٧، رو<ــيRروب Qأنــ>ر-ــ

R3فن.ن.  
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