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اا  الققل الشرر  م  اررققاء ىل  تمل احلقي ّن قةف هال هو الي  وضع يف قذب اإلنسا  اإلكا  والققل اا ثاابة انااني  الذيي  ك
ّن  م  الوصول ىل  احلقيقة الّامذة يف شأ  ذاقه ( را الرغشة يف مقرهة احلقيقة ومقرهته هو ذاقه، يف الاهاية، نيىت ىلذا ما عرهه وأنيشنه مت

 )ف٢، ٣؛ ا يو ٨، ١٤؛ يو ٣-٢]، ٦٢[ ٦٣؛ ٩-٨]، ٢٨[ ٢٧؛ مز ١٨، ٣٣خر 

 متهيا

 »اعرف نفسك«

 الررك ك ا يف البرب، بإلمّا  أ  نذظ  مسةة فهق  بلشررية، عذى مدى أجيال، ىل  التقرب شيئاً هريئاً م  احلقيقة يف     ف١ 



يف اال وعي اإلنسا  لياقه: هش قدار ما يقرف اإلنسا  احلقيقة  -و  يّ  بإلمّا  غة ذلك  -واابتهاف هيه املسةة قطونرت 
ّن عذيه أكار هأكار الساال ع  مق  األشياء ومق  وجوفه بلياتف ه ا يظهر لاا موضوع والقا ، يقرف ذاقه يف هرافت ا، هي ا يذ

كا  ماقوشاً عذى عتشة هيّل ِفلف ليرهد حلقيقة أساسينة، جيب أ  » اعرف نفسك«مقرهة ىلمنا هو جزء م  نيياقااف القول املأثور: 
 »فيقرف نفسه«قنقت  قاعدة فننيا يف نظر كل ىلنسا  يريد أ  يت ينز ع  غةه م  االالق،، ويتنفف بّونه ىلنساًً ألنه، بلضشط، 

 املقروهة باقاهاتا املتاونعة، م  أسئذة ع يقة قطشع نظرة بسيطة ىل  التاريخ القدمي قنظهر بوضوح ما يارأ يف غة جزٍء م  أجزاء القا 
هيه األسئذة ماثذة يف   وماذا يعقب هذه احلياة؟ م  أنـا؟ م  أي  أ� وإىل أي ؟ ملاذا وجود الشّر؟ مسةة الوجوف الشرر  بطابع ممينز:

أيضاً يف مفانفات كونفوشيوس وروقسو ك ا كتب ىلسراقيل املقدنسة، ولّاها قطفو أيضاً يف كتب الفيدا وكتب األهستا؛ ونقع عذيها 
نقار عذيها يف عظات التةثاّارا وبوذاف ونسترنفها أيضاً يف ِشقر هومةوس ومسرنييات أوربييوس وسوهوكذيس وكيلك يف مفانفات 

انواب عذى هيه أهالطو  وأرسطو الفذسفينةف هيه األسئذة هلا مفدر مررتك: الشظث ع  املق  الي  يذّ أبداً يف قذب اإلنسا ، و 
 األسئذة هو الي  يوجنه احلياةف

الّايسة ليس  غريشة ع  هيه املسةة الشانياة ور قستطيع أ  قتجاهذهاف ه اي أ  قذقن ، يف السرن الففظي، هشـة املقرهة      ف٢ 
)ف م  ٦، ١٤(يو » حلياةالطري، واحل، وا«القفوى يف شأ  نيياة اإلنسا ، انطذق  عذى فروب القا  قااف  ب  يسوع املسيح هو 

ف ه   جهة، نرى أ  ]١[ب  االدمات اليت قافيها الّايسة لذشررية خدمة قنذزِم مساوليَتها بطريقة خاصة جداً: وهي خدمة احلقيقة
نه نة قدعو مجاعة املاما  ىل  املسااة يف ما قشيله الشررية م  جهد مررتك لشذوغ احلقيقة

ف وهي قذزمها، م  جهة أخرى، ]٢[هيه امل
ب  قتقه د املاافاة بليقيايات املّتسشة، مع القذ  ب  كل نيقيقة ننفيشها ما هي سوى مرنيذة يف الطري، ىل  احلقيقة الّامذة اليت 

أعذ  عذ اً ًقفاً، أما نييائٍي اآل  ناظر يف مرةة، يف ىلبام، أم ا نييائٍي هوجهاً ىل  وجهف اآل  «سوف قظهر لاا يف جتذين هللا األخة: 
 )ف١٢، ١٣قو  ١» (َهَسأْعَذ  ك ا عنِذ  

كذك اإلنسا  طاقات كاةة لدهع التقد م يف مقرهة احلقيقة، حبيث قفشح نيياقه ىلنسانية أكار هأكارف م  ب  هيه الطاقات      ف٣ 
ة واستطالع انواب عذيهف الفذسفة هي ىلذ  مه ة م  اليت قساه  مشاشرة يف طرح الساال يف شأ  مق  احليا الفلسفة الركو  ىل 

ين، ققين »هذسفة«أشرف مهامن الشرريةف لفظة  والواقع أ  الفذسفة نرأت وقرعرع  يف الزم  الي  »ف نيبن احلّ ة«، يف أصذها اليًو
أ  شوك احلقيقة هو جزء ر يتجزأ بدأ هيه اإلنسا  يتساءل ع  عذة األشياء وغايتهاف هفي أشّال وأمناط متاوعة، قنش ن لاا الفذسفة 

 م  طشيقة اإلنسا ف ىلاا مزينة هطرينة م  مزا  الققل أ  يتساءل ع  عذنة األشياء نيىت وىل  كان  األجوبة اليت حتظى با الشررية شيئاً 
 هريئاً قدخل يف ىلطار رؤية يتجذى م  خالهلا قّامل الاقاهات املتاونعة اليت يقيش هيها اإلنسا ف

ىل  ما أنيدثته الفذسفة م  وقٍع ع ي، يف قّوي  الاقاهات يف البرب وقطويرها جيب أر  يناسياا األثر الي  خذ فته أيضاً يف مفاهي  
الوجوف عاد الررقي ف كل شقب كذك نيّ ة أهذية هي ثاابة ثروة ثقاهية نيقيقية قسقى ىل  أ  قق ن ع  ذاتا، وقاضنّ أيضاً ع  

ينزةف وال ها  عذى ذلك أ  مثنة منطاً أساسياً م  أمناط املقرهة الفذسفية ر يزال قاق اً نيىت اليوم وكّ  أ  نتظققه نيىت أمناٍط هذسفية مم
 يف املسذ  ات اليت قستونييها خمتذفن الترريقات الوطاية والدولية لتاشي  قواعد احلياة ارجت اعيةف

ظة وانيدٍة قّ   مقاٍ  خمتذفةف ر بد  ىلذ  م  شرح متهيد ف يسقى اإلنسا ، بداهع عذى كٍل ر بد  م  أ  نذظ  أ  وراء لف     ف٤ 
م  رغشته يف اكتراف احلقيقة القفوى يف شأ  الوجوف، ىل  امتالك املقارف القامة اليت قتيح له أ  يّتاه ذاقه اكتااهاً أهضل ويتقد م 
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يشقاه هيه تمنل االذيقة: هالّاق  الشرر  يستظوذ عذيه اليهول  الي  االناهاش يف حتقي، ذاقهف املقارف اَألساسية قاشا، م 
بكتراف ذاقه مادااً يف القا ، ويف عالقة مع كاقاات أخرى قرشهه يرارك مفةهاف هاا قشدأ املسةة اليت قفضي به ىل  اكتراف 

شيئاً هريئاً عاجزاً ع  أ  حييا نيياة شخفية  ةهاٍك م  املقرهة فاق ة التجدنفف بدو  هيا ارندهاش يقع اإلنسا  يف التّرار وكسي
 نيقيقيةف

اه م  أ  يفوغ، ع  الاراط الفذسفي، منطاً م  الفّر الفارم، وم  أ  يشين هّيا  ّن الطاقة الفّرية اليت يت ينز با الققل الشرر  مت
ا املسار، استطاع  الشررينة أ  حترز، يف قراق  عذ اً نظي اً يت ينز بت اسك املقورت متاسّاً ماطقياً وبطابع بايو ن احملتوىف بفضل هي

ثقاهية خمتذفة ويف أزماة مرتاونية، نتاقّ أهض  ىل  صياغة مياهب هّرية نيقيقيةف ولّ  ما نتّ ع  ذلك، ترخيياً هو ققرنض الفذسفة 
غطرسٍة «ه احلال، أ  هااك ششه غالشاً رعتشار قياٍر هّرٍ  وانيد ثاابة الفّر الفذسفي بمجقهف ىلر  أنه م  الواضح، يف مال هي

َمْ   مذهب قدنعي وضع نظرتا االاصة، بلرغ  م  حمدوفيتها، موضع الرؤية الرامذةف والواقع ا  كل» هذسفية هذسفي، نيىت وىل  انيرتن
ي  جيب أ  مجيع مقونماقه ثاأًى ع  كل حماولة م  حماورت التوسيل، جيب أ  يقرتف بولوينة الفّر الفذسفي الي  ياشا، ماه وال

 يتطونع له بطريقة مت اسّةف

بإلمّا ، واحلالة هيه، أ  اتد  ىل  وجوف نواٍة م  املفاهي  الفذسفية الاابتة يف تريخ الفّر، بلرغ  م  التقذشات ع  األزماة، 
يلك ىل  رؤية اإلنسا  كاقااً نيراً وقطورات القذ ف ونيسشاا، مااًر عذى ذلك، أ  نقوف بلفّر ىل  مشدأ الالقااقضية والباقية والسششية، وك

راً وقدرقه عذى مقرهة هللا واحلقيقة واالة؛ نيسشاا أ  نقوف أيضاً ىل  بق  القواعد األخالقية األساسية املقرتف با عام ةف هيه ّن  مف
سرها، بفرف الاظر ع  املفاهي  وغةها هي الدليل عذى أ  هااك ا وعة م  املقورت كّ  أ  نقت ها ششه قرا  رونيي لذشررية ب

حت ل كال  ماا عذى الرقور بنه كتذك هيه املشافىء، نيىت وىل  كا  ذلك  فلسفة ضمنية التيارات الفّرينة املختذفة؛ هّأمنا ن  بزاء
ا خمتذف بطريقة عامة وعفوي ةف هيه املفاهي ، بسشب كواا قراثً مررتكاً ب  ان يع، ىل  نيدٍن ما، جيب أ  قّون  مراجع ققت ده

املدارس الفذسفيةف عادما يتوصل الققل ىل  أ  يدرك ويفوغ املشافىء األو  والرامذة وأ  يستخذص ماها، بطريقة سذي ة، الاتاقّ 
 ، عذى نيدٍن ققشة القدامىفعقل سويّ  املت اسّة عذى صقيد املاط، واألخالك، بمّاناا عادقٍي أ  نتّذ  ع 

م  أ  ققدنر جهوف الققل لذوصول ىل  األهداف اليت قضفي عذى الوجوف الرخفي مزيداً م  وأم ا الّايسة هال ختذو      ف٥ 
 الّرامةف ههي قتوس   يف الفذسفة وسيذة ر بد  ماها لذتق ، يف هه  اإلكا ، وقشذيغ نيقيقة اإلجنيل لذيي    قفل بقد ىلليه ف

اً أ  أوجنه نظر  ىل  هيا الا ط االاص م  الاراط الفّر ف وما حي ذين عذى قققيشاً عذى ما قام به أساليف يف هيا الال، أوفُّ أً أيض
هيا هو ما يشدو لاا غالشاً، يف هيا القفر خفوصاً، م  حماورت التقتي  عذى الت اس احلقيقةف ر شك أ  الفذسفة املقاصرة هلا 

املزفني  بلتساؤرت يقزنز رغشته يف امتالك مقرهة أوسع  الفضل الّشة يف قركيز انتشاهها عذى اإلنسا ف م  هيا املاطذ،، أخي الققل
 وأع ،ف هّيا نرأت مياهب هّرية مققندة أعط  مثارها يف خمتذف اارت القذ  وساعدت يف قطوير الاقاهة والتاريخف

ىلرن أ  الاتاقّ اإلجيابينة احملف ذة عذ  اإلنسا  واملاط، وعذوم الطشيقة والتاريخ والذبة، بل عا  املقرهة كذه، قااولته الفذسفة بطريقة ماف 
جيب أرن قذهياا ع  أ  هيا الققل ذاقه املاه ك يف التظرن  ع  اليات اإلنسانية بطريقة نيفرية، يشدو يف غفذة ع  أ  هيا اإلنسا  

وكسي خاضقاً ملقاييس  ر يزال مدعواً أيضاً ىل  الرخوص ىل  نيقيقة قتخطاهف ثقزٍل ع  هيا املرجع يظلن اإلنسا  عرضة لالعتشاطية
ي   عذى كل شيءف وجن  ع   برغ اقية مرقّزة جوهر ً عذى املقطى ارختشار ، وذلك م  ماطذ، يق  زاقف ب  التقاي ة جيب أ  تن



ى يوماً ذلك أ  الققل املاقل ثال هيا القدر م  القذ ، بدًر م  أ  يق ن قدر اإلمّا  ع  نزوعه ىل  احلقيقةف انّفأ عذى ذاقه وأمس
أقل  م  يوم أهًال أل  يرهع بفره ىل  هوك، ويتجرأ عذى الوصول ىل  احلقيقةف الفذسفة املقاصرة، يف غفذتها ع  الت اس نيقيقة الّيا ، 

 افكا ف  حباها يف املقرهة الشرريةف وبدًر م  أ  قرقّز عذى قدرة اإلنسا  عذى مقرهة احلقيقة ةثرت الرتكيز عذى حمدوفيتها ومظروهيات

نتّ ع  ذلك غة شٍّل م  أشّال الالنأفرية والاسشوينة أفت بلشظث الفذسفي ىل  الضياع يف الريشي ة الرامذة ورماهلا املتظركةف وقد 
أخيت قتفاق ، يف املدة األخةة، بق  التقالي  الاازعة ىل  احلطن م  قي  احلقاق، اليت كا  اإلنسا  قد قاش   م  بذوغهاف وهّيا 

التقدنفية املرروعة يف املواقف أمام التقدنفية الالمشالية املرقّزة عذى املشدأ القاقل ب  كل املواقف سواءف وقذك فرلة م  أكار قراجق  
الدرقل انتراراً عذى ما نذظظه، يف القراق  الراهاة، م  نيير جتاه احلقيقةف هااك نظر ت يف احلياة صافرة م  الررك ر ختذو، أيضاً 

ا التظق ف هفي نظرها جيب أ  لذع ع  احلقيقة طابقها املطذ،، وذلك انطالقاً م  الفرضي ة القاقذة ب  احلقيقة قتجذى م  مال هي
بطريقة متساوية يف مقتقدات خمتذفة بل متضاربةف م  هيا املاظار، كل شيء يفشح ار ف رأ ف ويسوفً الرقور بناا بزاء نيركة 

ر الفذسفي قد أهذح يف سذوك الطري، اليت ققرنبه أكار هأكار م  الوجوف الشرر  يف خمتذف ققابةه، مت ونجة: ه   جهة نرى أ  الفّ
ونرى، م  جهة أخرى، أنه ياـزع ىل  قا ية اعتشارات وجوفية وقفسةية ولبوينة قط س الساال انوهر  يف شأ  نيقيقة احلياة 

اإلنسا  املقاصر، وليس عاد بق  الفالسفة ونيسب، مواقف ارقياب الرخفية ونيقيقة الّيا  وهللا؛ وبلاتيجة أخيت قظهر عاد 
عذى جانب م  ارنترار نييال ما كذّه الّاق  الشرر  م  طاقات كشةة ختونله الوصول ىل  املقرهةف وبداهع م  التواضع املزينف، بت 

نيرية نيول مق  احلياة الشررية الرخفية وارجت اعية عفًر مّتفياً بحلقاق، انزقية والوقتية، متافنًال م  السقي ىل  طرح األسئذة ا
 ومرقّزها األخةف وخالصة القول أ  عفًر قد هقد الرجاء يف أ  يتذقى م  الفذسفة أجوبة نيامسة عذى هيه األسئذةف

، ضرورة الشظث ع  وأم ا الّايسة املدعومة ثا قذقته م  ونيي يسوع املسيح، ههي جتد نفسها أهًال أل  قاكد، مرة أخرى     ف٦ 
)،  ٢، ٤قو  ٢» (ىلظهار احل،«احلقيقةف وهيا ما محذين عذى التوجه ىلليّ ، أيها اإلخوة األجالء يف األسقفية اليي  أشرتك وىل ه  يف 

  يف ك ا أقوجه أيضاً ىل  الالهوقي  والفالسفة اليي  يقع عذيه  واجب التظرن  ع  خمتذف وجوه احلقيقةف وأقوجه أخةاً ىل  اليي  ه
طور الشظث، ألنقل ىل  هارء مجيقاً بق  األهّار يف الطري، املافنية ىل  احلّ ة احلقيقية، نيىت يت ّ  كل اليي  حي ذو  يف قذوب  

 حمشنة احلّ ة م  أ  يسذّوا الطري، الفظيظة اليت قوصذه  ىلليها وجيدوا هيها مّاهأة أققاب  مقرونة بلفرح الرونييف

شهوف احلقيقة اإلهلية «ذ هيه املشافرة هو أوًر قاشنهي ملا يق ن عاه ال ع الفاقيّاين، عادما ياكد أ  األساقفة ه  ىل  ما يدهقين ىل  اختا
ف الرهافة لذظقيقة هي ىلذ  مساولية ونكذ  ىللياا حت  األساقفة، ور يسوغ لاا أ  نستقفي ماها بدو  أ  لِذف ]٣[»والّاثوليّينة

ى بالدمة اليت أنسِاَدت ىلليااف عادما ناكند نيقيقة اإلكا ، بمّاناا أ  نقيد ىل  ىلنسا  عفًر ثقة نيقيقية بطاقاقه اإلفراكية ونتظد  
 وقّترف ثنية كرامتها الّامذة وققزنزهاف الفذسفة لتقوف

بق  احلقاق، األساسية يف «لف ُّ ارنتشاه ىل  » تل، احلقيقة«هااك فاهع ةخر حياين ىل  قسطة هيه األهّارف يف رساليت القامة 
ف ىلين أوف، م  خالل هيه الرسالة، أ  أواصل هيا الشظث وأركنز ]٤[»التقذي  الّاثوليّي املقرنضة لذترويه والره  يف القراق  الراهاة

ناّر ما جير  يف هيه الفرتة م  حتونرت  ف ر كّااا، يف الواقع، أ اإلميان بليات ومرقّزها بلاسشة ىل  احلقيقة ارنتشاه عذى موضوع
سريقة ومقق دة ققرنض األجيال الااشئة، وااصنة اليت يف يدها املستقشل وبا يتقذ ،، أل  قرقر بفقدا  املقا  الفظيظة عذى طري، 

وصاً عادما جندً احلقيقةف ضرورة اررقّاز عذى أساس يش  عذيه صرح الوجوف الرخفي وارجت اعي أمس  نياجة منِذظ ة، خف
مضطري  ىل  ملس الطابع التفدنعي يف طرونيات قرهع األشياء القابرة ىل  مستوى القي ، قوااً أنه بإلمّا  الوصول ىل  الوجوف يف 
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 مقااه احلقيقيف وياج  ع  ذلك أ  كاةاً م  الااس جيرجرو  نييات  عاد نياهة اهلونة، ر يدرو  ىل  أي  يتوجهو ف وهيا ماوط أيضاً 
ب  اليي  كانوا مدعوِني  بدعوة خاصة ىل  التقشة ع  مثرة قفّةه  يف أشّال ثقاهية، قد أشانيوا باظره  ع  احلقيقة وةثروا الاجاح 
الفور  عذى عااء الشظث الفشور يف ما هو جدير بحلياةف الفذسفة اليت حت ل املساولية الشاهظة يف قارئة الفّر والاقاهة، بلدعوة 

 الت اس احلقيقة، عذيها أ  ققوف ىل  اكتراف رسالتها األصيذة اكتراهاً ًشطاًف وليا شقرتن ر بضرورة االوض يف هيه الداق ة ىل 
املسألة ونيسب بل بلواجب املذقى عذى عاققي يف مقانة هيا املوضوع، لّي قت ّ  الشررية، وهي عاد عتشة األلف الاالث م  

كار الطاقات القظي ة اليت أنكرم  با وقسة، برجاعة متجدنفة، يف سشيل حتقي، خطة التاريخ املسيظي، م  أ  ققي بوضوح أ
 االالص اليت يتسج ل هيها ترخيهاف

 
 

 الفصل األول

 الكشف ع  حكمة هللا

 يسوع يقذ  لاا اآلب

)ف املقرهة ٢-١، ٤قو  ٢(را يف ماطذ، كل هّر ختوض هيه الّايسة، جند اليق  باا مامتاة عذى رسالة قاشع يف ذات هللا      ف٧ 
)ف كياناا ١٣، ٢طي   ١اليت ققدمها الّايسة لإلنسا  ليس  عفارة قفّةها، مه ا مسا، بل نتيجة قذقينها كذ ة هللا يف اإلكا  (را 

انّرف )، و ٢٦-٢٥، ١٦؛ روم ٧، ٢قو  ١ن  املاما  ياشع م  لقاء هريد م  نوعه، اط ذْقاا به عذى سرن مطو  ماي الدهور (را 
) الي  يوصل الااس ىل  ٩، ١(را أف » لقد رضي هللا يف جوفقه ونيّ ته أ  يّرف لاا ذاقه ويطذقاا عذى سرن مريئته«لاا اآل : 

ف قذك بفرة ا اني ة عذى ]٥[»عاد اآلب بواسطة املسيح الّذ ة املتجسند، ويف الروح القدس، ويفةو  به شركاء يف الطشيقة اإلهلية
، يريد أ  يقرنِهاا ذاقه، وما حيفنذه اإلنسا  م   اإلطالك، قفدر م  عاد اآلب لتتدارك الشررية وختذفهاف ىل  هللا، بوصفه ياشوع نيبن

 هللا يساعده يف استّ ال كل مقرهة أخرى قتقذ، ثق  وجوفه، وبمّا  عقذه أ  يتوص ل ىلليهاف مقرهة

الفافر ع  ال ع الفاقيّاين الااين، قد استقاف بطريقة ششه نيرهية ما ورف يف ال ع » كذ ة هللا«الدستور الققاقد       ف٨ 
يف فهم  استقا  بملشافىء اليت نيدفها ال ع الرتيدنتيين ليواصل املسةة القريقة ، ك ا»اب  هللا«الفاقيّاين األول يف فستوره الققاقد  

، وتم ل يف الونيي يف ضوء التقذي  الشيشذي وا ل التقذيد اآلبقيف يف ال ع الفاقيّاين األول أكب  اآلبء عذى التاويه بلطابع اإلميان
ا  يطق  يف اإلكا  ةنياك، انطالقاً م  طرونيات خاطئة وشديدة ارنترار، كا  الس او  يف الونيي اإلهليف الاقد الققالين الي  ك

ت  م  طاقات الققل الطشيقيةف هيا الواقع اضَطر  ال ع ىل  أ  يقوف وياكد بقوة أ  هااك مقرهة هي  يهدف ىل  نفي كل مقرهة ر جتن
قافر عذى الوصول ىل  هللا بطريقة طشيقيةف هيه املقرهة اإلكانية قق ن ع  م  مزينة اإلكا  ىل  جانب املقرهة الاابقة م  الققل الشرر ، ال

 ف]٦[نيقيقة قرقّز عذى ونيي م  هللا، وهي نيقيقة ماكدة أل  هللا ر يبذط ور يريد أ  خيدع

ال ع الفاقيّاين األول يقذ اا ىلذ  أ  احلقيقة اليت نفنذها ع  طري، الفّر الفذسفي واحلقيقة الفافرة ع  الونيي ر      ف٩ 
م  نييث  هااك صافا  م  املقرهة مت يزا ، ر م  نييث املفدر ونيسب، بـل«ختتذطا ، وأ  الوانيدة ر قبين ع  األخرى: 
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املوضوع أيضاًف أمنا م  نييث املفدر، هأل  املقرهة األو  قتوسنل الققل الطشيقي، وأمنا الاانية هتقت د اإلكا  اإلهلي لذوصول ىل  
املقرهةف وأمنا م  نييث املوضوع، هأل  هااك ما يتخطى احلقاق، اليت يستطيع الققل الطشيقي أ  حيفنذها، وهو ا وع ما يقدنمه لاا 

 واملدعوم ف والواقع أ  اإلكا  املرقّز عذى شهافة هللا]٧[»ا  م  أسراٍر مطوي ة يف هللا نقجز ع  مقرهتها ىلذا   يّرفها هللا لاااإلك
بلاق ة القذوية هو م  غة مستوى املقرهة الفذسفية؛ ههيه ققت د اإلفراك احلسي وارختشار وقا و يف ضوء الققل هقطف الفذسفة 

(را يو » ملء الاق ة واحل،«والقذوم قتقدنم عذى صقيد الققل، بيا ا اإلكا  الي  يستاة ويهتد  بلروح ههو جيد يف بررى االالص 
 )ف٣٢-٣١، ٥؛ يو ٩، ٥يو  ١لي  أراف هللا أ  يّرفه لاا يف التاريخ وبطريقة نيامسة بباه يسوع املسيح (را ) ا١٤، ١

ةبء ال ع الفاقيّاين الااين ثشتوا نظره  عذى يسوع الي  كرف لاا [سرن هللا]، هاونهوا ثا يت ينز به الّرف ع  هللا يف      ف١٠
وا ع  يف ع ذية املّاشفة هيه خياطب هللا غة املاظور (قول «هظوى هيا الّرف بلقشارات التالية:  التاريخ م  طابع خالصي، وع  

)ف ىلنه يتظد  ىلليه ، ١٥-١٤، ١٥يو  ١١، ٣٣) مجاعة الشرر، مـ  هي  نياانه، ك ا خياطب األنيشاء (خر ١٧طي   ١؛ ١٥، ١
ويقشذه  يف هيه الرركةف وقد شاء أ  قت  هيه املّاشفة )، ليطذب ماه  أ  يراركوه يف نيياقه ٨٣، ٣وهو يف عالقة مقه  (را ب 

بواسطة أع ال أجراها، وأقوال ساقها، وكالاا وثي، اررقشاط: هاألع ال اليت ع ذها يف تريخ االالص أوضظ  ققالي ه، ووط دت 
راكف بواسطة هيه املّاشفة، بدأت مدلول كالمه، ك ا أ  األقوال اليت قاهلا أشافت بع اله، وأظهرت ما هيها م  قدابة قفوك اإلف

احلقيقة الق يقة يف شأ  هللا ك ا يف شأ  خالص اإلنسا  قتجذى لاا بسااء يف املسيح الي  هو وسيط كل الونيي وك ا له يف ة  
 ف]٨[»وانيد

)ف ألفي ساة ٤، ٤(غل » يف ملء الزما «الونيي اإلهلي يادرج ىلذ  يف الزما  ويف التاريخف ونيىت جتسندن يسوع املسيح صار      ف١١
ف هفـي الزم  يظهر كل ع ل ]٩[»أ  الزم  يف املسيظينة له أاية أساسية«م  بقد هيا احلد ، أشقر حباجة القوفة ىل  التأكيد بقوة 

االذ، واالالص، ويتجذى لاا خفوصاً أناا، بواسطة جتسند اب  هللا، نقيش ونستش،، ماي اآل ، ما سوف يّو  ك ال الزما  (را عب 
 )ف٢، ١

  هيه احلقيقة ننط، احلقيقة اليت وكذها هللا ىل  اإلنسا  يف شأ  ذاقه ويف شأ  نيياقه قادرج ىلذ  يف الزما  ويف التاريخف وم  الاـاب  أ
ىل  هللا، بقد أ  قّذن  بذسا  »: «كذ ة هللا«با مرة وانيدة يف سرن يسوع الااصر ف وهيا ما ورف بوضوح يف الدستور الققاقد  

زيل، )ف هذقد أرسل هللا اباه، الّذ ة األ٢-١، ١(عب » األنشياء مراراً عديدة، وبساليب خمتذفة، كذ  اا يف هيه األ م األخةة برب 
)، هجاء يسوع املسيح كذ ًة متجسداً وبرراً ١٨-١، ١الي  ياة كل الشرر، ليسّ  ب  الااس، ويطذقه  عذى أع اك هللا (يو 

ر  ع ل االالص الي  أعطاه هللان أ  يت ن هف ٣٤، ٣(يو » ياطـ، بّذ ات هللا«رسوًر ىل  الشرر،  وأل  م  رةه هقد رأى «)، وجين
وع ليقيش ب  الشرر ويظهر هل  ذاقه، بقواله وأع اله ب ت قه وعجاقشه، وخاصة ثوقه وقيامته اليدة م  ) جاء يس٩-١٤(يو » اآلب

 ف]١٠[»ب  األموات وأخةاً برساله روح احل،، ويناِجز هّيا الونيي ويت ن ه

التاريخ يف نظر شقب هللا هو ثاابة طري، ر بد  م  أ  نسة هيه نيىت الاهاية، حبيث قفشح احلقيقة املونياة قافرة عذى التقشة ع  
، »كذ ة هللا«يا ما جنده أيضاً يف الدستور الققاقد  )ف وه١٣، ١٦حمتواها ققشةاً كامًال بفضل ما يقوم به الروح م  ع ل فاق  (را يو 

قسقى الّايسة، بال انقطاع، وعذى مرن القفور، ىل  أ  قشذغ احلقيقة اإلهلية كامذة، ىل  أ  حي  هلا الوق ، هتتظق، «عادما ياكد: 
 ف]١١[»هيها أقوال هللا

يفشح التاريخ ىلذ  املوقع الي  نتظق، هيه ع ل هللا الة الشرريةف ىل  هللا يالقياا يف ما هو مألوف لدياا ور يفقب عذياا      ف١٢
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 ر كّ  أ  يت  التفاه  بيااافالتظق، ماه، أل  التاريخ هو ىلطار نيياقاا اليومية وبدونه 

ىل  جتسند اب  هللا يتيح لاا أ  نرهد احلفيذة الاهاقية اليت   يّ  الققل الشرر ، م  ماطذ، ذاقه، يتفونرها ولو باليال: وهو أ  
  ققد حمفورة يف نيينز األبد ن اقتظ  الزم ، والّل  انيتجب وراء انزء، وهللا اختي وجه ىلنسا ف احلقيقة اليت ع   عاها ونيي املسيح 

جبرايف وثقايف حمدوف، بل هي مفتونية عذى كل ىلنسا ، رجًال كا  أم امرأة، يريد أ  يقشذها كذ ًة قافرة بقدرة نيامسة عذى أ  ققطي 
اليت كا   مقً  لذوجوفف والواقع أ  ان يع جيدو  يف املسيح طريقاً ىل  اآلب: وذلك ب  املسيح، ثوقه وقيامته، وهب احلياة األبدية

)ف بواسطة هيا الّرف يتذقى اإلنسا  احلقيقة القفوى يف شأ  نيياقه ويف شأ  مفة التاريخ: ١٥-١٢، ٥ةفم قد رهضها (را روم 
هرح «ممنا ر شك هيه أ  مفة اإلنسا  ر يستضيء نيقاً ىلرن يف ضوء سرن الّذ ة املتجسد، عذى نيدن ما ياكده الدستور الققاقد  «

 ف ثاأًى ع  هيه الرؤية، يشقى سـر  الوجوف الرخفي لبزاً مطشقاًف]١٢[»ورجاء

أي  يستطيع اإلنسا  أ  يذقى جوابً عذى األسئذة االطةة كالقياب وعياب ال  ء واملوت ىلرن يف الضوء املاشقث م  سرن ةرم املسيح 
 وموقه وقيامته؟

 الققل يف مواجهة السرن 

ف ر شك أ  يسوع، م  خ     ف١٣ الل نيياقه كذها، قد  عذى كلٍن، جيب أر  يبرب ع  هًّر أ  الونيي يظلن مطشوعاً بطابع السرن
لوجه ر قزال مطشوعة بطابع ف ومع ذلك ه قرهتاا هليا ا]١٣[كرف لاا ع  وجه اآلب، ما فام قد جاء ىل  األرض ليقرنهاا بع اك هللا

 انزقية واحملدوفيةف اإلكا  ونيده يتيح لاا ولوج السرن ويساعدً يف ىلفراكه ىلفراكاً ماطقياًف

ف هيه القشارة املقتضشة واملّانفة قق ن ع  ]١٤[»بزاء هللا الي  يونيي، يقوم واجب اإلنسا  بطاعة اإلكا «يفرنح ال ع بقوله: 
نيقيقة أساسية م  نيقاق، املسيظينةف هاظ  نقول أوًر ب  اإلكا  ىلمنا هو جواب طاعة لف ويفرتض هيا أ  ننِقر  بلوهيته ومسونه 

ذقةف ىل  هللا الي  يقرنف ع  ذاقه يف سذطة مسونه املطذ، ياقياا أيضاً م  األسشاب ما جيقذاا نام  بونييهف بإلكا  ييع  ونيريته املط
لهف هيه اإلنسا  هليه الرهافة اإلهلية؛ ويقين هيا أنه ينقرن ىلقراراً كامًال وكذياً حبقيقة ما يونيى به ىللياـا أل  هللا نفسه هو كفيل ما يقو 

يت أنكرم با اإلنسا  واليت ر يسوغ لإلنسا  أ  يطالب با قدخل يف نطاك املّاشفة املتشافلة، وحت ل الققل عذى أ  يتقشذنها احلقيقة ال
ويدرك مقااها الف ي ف وليا ه ا يقوم به اإلنسا  م  ققدمة ذاقه ل، ققت ه الّايسة حلظة خيار أساسينة يذتزم با اإلنسا  كذ هف 

ارس هيه احلرنية الرخفية ممارسة  ويتقاو  الققل وا إلرافة ىل  أقفى ما قطيقه طشيقته ا الرونيية، ليتيظا لإلنسا  أ  �يت بق ل كن
ف يف اإلكا ، ليس  احلرينة أمراً راهااً ونيسب، بل هي مقتضًى م  مقتضياقهف ر بل ىل  اإلكا  هو الي  يتيح لّل مااً ]١٥[كامذة

أ  يق ن ع  نيريته بك ل وجهف وبتقشة ةخر ر كّ  أ  قتظق، احلرية يف االيارات املقافية لف هّيف نسب ره  ارنفتاح عذى 
 .هاً صظيظاً م  وجوه استق ال احلرية؟ وذلك ب  احلرية، ههاا، قذتقي يق  احلقيقة، وققرنر القيش مقهاما يتيح لاا حتقي، اليات وج

، وقفيد يف حتقي، الشظث ع  احلقيقة بوجه أع ، وختونل  الدررت املاثذة يف الونيي قساعد هي أيضاً الققل يف سقيه ىل  هه  السرن
ّن  بوساقذه الققل أ  يتبذبل يف أع اك السرن بطريقة مس تقذنةف وعذى كٍل، ىلذا كان  هيه الدررت، م  جهة، ققونيل الققل ليت 

االاصة م  الت اس احلقيقة فاخل السرن بوساقذه االاصة اليت حيرص عذيها، ههي قدعوه، م  جهة أخرى، ىل  التسامي هوك صفتها 
يقوف ىلليها الققل ور يسوغ له أ  جيهذها بدو  أ  يهدم  الدرلية ليتذقنى ما حت ذه م  مقاٍ  قفيةف ههي حت ل ىلذ  نيقيقة مطوية
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 الدرلة املقد مة لهف

ىل  لاا هاا عوفة، نوعاً ما، ىل  الونيي م  زاويته األسرارية، وااصة ىل  القالمة اإلهخارستية اليت جند هيها م  الرتابط الوثي، ب   
هخارستيا، املسيح نياضر نيضوراً نيقيقياً ونيياً ويق ل بواسطة رونيه؛ احلقيقة ومدلوهلا ما يساعدً يف هه  السرن يف ع قهف يف اإل

، ر قفه ه ور قراهف ولّ  اإلكا  احلين هو الي  ياكند ذلك، متقالياً هوف  -عذى نيدن قول القديس قوما (األكويين)  -ولّاك «
ف ويفد  الفيذسوف بسّال هليه الفّرة ]١٦[»الطشيقةف حت  الرّل املزفوج، وهو ذاقه عالمة شيء ةخر، قاش  احلقيقة املقد سة

ار الراققة، ر ختتذف عاها يف الظاهرف كيلك ك ا ظل يسوع املسيح مب وراً ب  الااس، قظل نيقيقته مب ورة ب  األهّ«بقوله: 
 ف]١٧[»اإلهخارستيا ب  االشز الراقع

، بل جتذوه وققذاه ثاابة أمر جوهر  يف نيياة اإلنسا : ىل  الربن يسوع خالصة القول أ  املقرهة اإلكانية ر  يف كرفه ع  «قذبي السرن
، وهي املراركة يف سرن هللا ]١٨[»سرن اآلب وحمشته، يش ن لإلنسا  نيقيقة اإلنسا  يف وضوٍح كامل، ويّرف له ع  سرن فعوقه

 ف]١٩[ونيياقه الاالوثية

ققذي  ا قي الفاقيّا  يفتح لاا أيضاً رؤية نيقيقية ملستجدات القذ  الفذسفيف هالونيي يندخل يف التاريخ مْقذ اً ر يسوغ      ف١٤
لإلنسا  أ  جيهذه، ىلذا أراف الوصول ىل  اكتااه سرن وجوفهف ولّ  هيه املقرهة، م  جهة أخرى، ققيد اإلنسا  فوماً ىل  سرن هللا الي  

ل أ  يس  ع قه بل عذيه أ  يقشذه ويتقشذه يف اإلكا ف ض   هيي  املقطي ، يت تع الققل حبينز خاص خيونله القدرة ر يستطيع القق
 عذى الشظث والفه ، ر حيدُّه يف ذلك ىلر  حمدوفيته بزاء سرن هللا الالحمدوفف

يتوقف أبداً، ر بل حتفزه عذى ا  يوسنع بال انقطاع يندخل الونيي ىلذ  يف ترخياا نيقيقة شامذة وقفوى حت ل اليه  الشرر  عذى أر  
 ً نطاك عذ ه، ما فام   يقتاع بنه أجنز كل ما يف وسقه، م  غة أ  يه ل شيئاًف يف هيا الال الفّر  جند يف القديس انسذ نس عًو

ّنري  وأبرزه  يف تريخ الشررية، ومرجع ر بّد ماه لذفذسفة ك ا لال   هوتف وقد أورف رقيس أساقفة كانتور بر  يف  وهو أنيد أخفب املف
ملا كا  مراراً وبندهاع أوجنه هّر  ىل  هيا األمر، ه ا كا  أحبث عاه، كا  أقفور أنيياًً أنه أصشح «ما يذي: » الت هيد«كتابه 

يل أين أرني، طريدة ض   مداركي، وأنيياًً أخرى كا  يفِذ  م  نظر عقذي؛ وىلذ قورنين اليأس أخةاً ا   بلتوقف، وقد بدا 
يستظيل ىلفراكهاف ولّ  هي ا كا  مف ن اً كل التف ي  عذى ا  أختذى ع  هيه الفّرة لئال  قربل ذهين وحتشسين ع  مراغل أخرى 

ولّ  وحيي أً الرقي م  […] بمّاين أ  أققدم هيها، ىلذا با ققوف وقراوفين أكار هأكار نيىت اإلزعاج، بلرغ  م  رهضي وفهاعي 
أشقياء ةخري  م  بين نيوناء الشقيدي  ع  هللا، ماذا صاق  وماذا أجنزت؟ ىل  أي  كا  أط ح وىل  أي  وصذ ؟ ىلرم كا  ب  

، لسَ  هقط حبيث ر كّ  أ  نتفونر شيئاً أعظ  ماك ونيسب، بل أن  أعظ  مما […] أقرونك وعالم كا  أقاّهد؟  وبلتايل، ربن
الهإذا لس  هيا بقي[…] كّ  أ  نققذه   ف]٢٠[»اه هشاإلمّا  أ  نفقل شيئاً أعظ  ماك، وهيا حمن

نيياقهف ومع كواا نيقيقة » سرن «لّل ىلنسا  أ  يتقشنل  نيقيقة الونيي املسيظي الي  جندها يف يسوع الااصر  قتيح     ف١٥
قفوى، ههي حترتم استقاللية املخذوك ونيريته وقااشده ارنفتاح عذى ما هو هوك املخذوكف هاا قفشح القالقة ب  احلرية واحلقيقة أمراً 

 : رنِرك «مطذقاً، ويفشح بمّاناا أ  نفه  كالم الربن  ف)٨/٣٢(يو » ققرهو  احل، واحل، حين

الونيي املسيظي هو الاج  الي  به يهتد  اإلنسا  الساعي وسط قراق  اليهاية املاولية ومآزك املاط، التّاوقراطيف ىلاا الفرصة 
القفوى اليت يضقها هللا يف قفرهاا لاستقيد كامل االطة األصذية، خطة احلبن اليت بدأها هللا ماي االذ،ف اإلنسا  الي  يتوك ىل  
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ا  ر يزال قافراً عذى أ  ياظر ىل  ما هو ابقد م  ذاقه، ويرهع بفره ىل  ما هو أمسى م  خمططاقه، مال هيا مقرهة احل،، ىلذا ك
اه م  القاور عذى عالقة صظيظة مع ذاقه، بقشاعه طري، احل،ف كذ ات سفر قااية ارشرتاع قاطش، متاماً عذى  ّن اإلنسا  حيظى ثا ك

مرك با اليوم ليس  هوك طاقتك ور بقيدة ماكف ر هي يف الس اء هتقول: م  يفقد لاا ىل  ىل  هيه الوصية اليت أً ة«هيا الوضع: 
ل الس اء هيتااوهلا وينس قاا ىل ها هاق ل با؟ ور هي يف ع  هيا الشظر هتقول: م  يقطع لاا هيا الشظر هيتااوهلا وينس قاا ىل ها هاق 

)ف هيا الاص قوازيه هّرة القديس الفيذسوف ١٤-٣٠/١١(قث » لتق ل بابا؟ بل الّذ ة قريشة ماك جداً يف ه ك ويف قذشك 
 ف]٢١[»ر خترج خارجاً، بل عند ىل  ذاقك، هفي اإلنسا  الشاط  قّ   احلقيقة«والالهويت أوغسطياوس: 

يف ضوء هيه ارعتشارات، نفل ىل  الاتيجة األو  املذزمة: احلقيقة اليت ياقذها ىللياا الونيي ليس  هي الا رة الااضجة أو الق ة اليت 
ر  أ  نتقشذها ثاابة ققشة م  ققابة نيبن يفضي ىلليها هّر يفرزه الققل، بل قشدو لاا، بلقّس، نيقيقة ا انينة قنفقِنل الفّر ور كّ  ىل

صف هللاف هيه احلقيقة املونياة هي استشاك يف التاريخ لذرؤية األخةة واحلامسة، رؤية هللا احملفوظة لذ اما  به والشانيا  عاه بقذب خمذ
وحمتو ت خمتذفة، يتفظفا  الباية القفوى لذوجوف الرخفي ىلمنا هي موضوع حبث لذفذسفة ك ا لالهوت، وكذتااا، وىل  بطرك 

) اليت قفضي باا أخةاً، عذى نيدن ما ياكده لاا اإلكا ، ىل  مراهدة هللا الوانيد واملاذث ١١]/١٥[ ١٦، هيه (مز »طري، احلياة«
 األقاني  يف ملء الفرح وفكومتهف

 
 

 الفصل الثاين

 أوم  ألفهم

 )١١، ٩(احلّ ة « احلّ ة َققَذ  وَقفه ن كل  شيء» 

القالقة الق يقة ب  املقرهة بإلكا  واملقرهة بلققل يق ن عاها الّتاب املقدنس بّذ ات غايٍة يف الوضوحف هيه املقضذة      ف١٦
ققانها الّتب احلّ ي ة خفوصاًف والاله  يف قراءة هيه الففظات م  الّتاب املقدنس، بال حتينز، هو أ  هيه الافوص قتض   

كاـز احلضارات والاقاهات الشاقدةف ه   خالل هيه الففظات الباية بلشداهة الق يقة، ولباية حمدنفة،   ر ىلكا  ىلسراقيل ونيسب، بل
 ققوف مفر وبالف ما ب  الاهري  قرفنف صوتا عذى أمساعاا، وققيد احلياة ىل  بق  املالمح املررتكة ما ب  ثقاهات الررك القدميف

طوىب لذرجل «ملقدنسة ىل  وصف الرجل احلّي  بنه يهوى احلقيقة ويذت سها: وليس م  بب الفدهة أ  يق د أصظاب الّتب ا
ّنر يف طرقها بقذشه ويتشفنر يف أسرارها، وياطذ، يف ىلثرها كالشانيث ويرتقب عاد  الي  يتأمل يف احلّ ة ويتظدن  با يف عقذه، ويف

ب وقداً يف نياقطها ويافب خي ته جبانشها ويازل ثازل مداخذها ويتطذع م  كواتا ويتس نع عاد أبوابا، وحيلُّ بقرب بيتها ويضر 
 )ف٢٧-٢٠، ١٤(اب  سةاخ » االةات؛ جيقل بايه يف كافها ويسّ  حت  أغفااا، يسترت بظذها م  احلر ويف ادها جيد رانية

» انترال املاء الق ي،«عذى نذظ  ىلذ  أ  التوك ىل  املقرهة، يف نظر الّاقب املقدنس، هو مزينة مررتكة ما ب  مجيع الااسف القدرة 
راقيل أ  ماء املقرهة، بواسطة الققل، ىلمنا هي عطية كن  با هللا عذى ان يع، املاما  وغة املاما ف مقرهة القا  وظاهراقه، يف شقب ىلس
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لقاف  ليدرك املقرهة القدمي،   قّ  لتت  بطريقة جتريدية ك ا لدى الفيذسوف ارغريقي أو احلّي  املفر ف و  يّ  ارسراقيذي ا
 انطالقاً م  مقاييس الزم  املقاصر الي  ياـزع ىل  ققسي  املقرهةف ومع ذلك هقد سقى القا  الشيشذي ىل  قوجيه رهده األصيل وجرنه ىل 

 حبر نظرية املقرهةف

املقرهة بلققل واملقرهة بإلكا ف  ما هو هيا الرهد؟ ىل  ما يت ينز به الاصن الشيشذي هو ارعتقاف ب  هااك ونيدة ع يقة ومت اسّة ب 
القا  وما جير  هيه، وكيلك التاريخ وققذشات الرقوب هي م  احلقاق، اليت ياظر هيها الققل وحيذنذها وحيّ  هيها بوساقذه االاصة، 

م  رققة ع ذه، ولّ   ولّ  بدو  أ  يظل اإلكا  ثاأًى ع  هيا السياكف هاإلكا  ر يتدخل ليقذنل م  استقاللية الققل أو لياتقص
لينفِه  اإلنسا  أ  ىلله ىلسراقيل يتجذنى ويق ل م  خالل هيه األنيدا ف وم  ب، هالوقوف عذى أنيوال القا  وأنيدا  التاريخ وقوهاً 

لذققل أ   راسخاً ر يت  ىلرن ىلذا راه، هيه املقرهة الطشيقية اعال  ىلكاناا بل الي  يق ل هيهاف اإلكا  يرهف الاظر الشاط  ويتيح
اً يف هيا الرأ :  يّترف، يف سياك هيه األنيدا ، مالمح القااية اإلهلية ونيضورها الفاعلف ىلناا جند، يف سفر األماال، كالماً مق ن

ّنر يف طريقه والرب يهد  خطواقه« )؛ ونرى، بتقشة ةخر، أ  اإلنسا  بمّانه أ  يهتد  طريقه يف ضوء ٩، ١٦» (قذب اإلنسا  يف
اه يقدر أ  جيتازه سريقاً وبال عاق، نيىت الاهاية ىلذا خذف  نيته ووضع حباه يف ماظور اإلكا ف الققل واإلكا  ر كّ  الققل، ولّ

 ىلذ  الففل بياه ا بدو  أ  يفقد اإلنسا  قدرقه عذى أ  يقرف ذاقه، ويقرف هللا والقا  مقرهة واهيةف

الققل واإلكا : هالوانيد يادمّ يف اآلخر ولّلٍن ماه ا نيينزه االاصف وهاا  م  املستظيل ىلذ  أ  يقوم صراع أو مااهسة ب      ف١٧
)ف هللا واإلنسا ،  ٢، ٢٥» (اد هللا كْت  الّذ ة واد املذوك هظص الّذ ة«أيضاً، نقرأ يف سفر األماال ما يوجنهاا يف هيا ارجتاه: 

، وهيا هو ادهف وأما اإلنسا  هقذيه أ  كلٌّ يف عامله االاص، مرقشطا  بقالقة هريدةف هللا مفدر األشياء   كذها وهيه يّت ل السرن
الذهن  ما أصقب «يشظث ع  احلقيقة بققذه، وهيا شرههف ىل  هيه الفسيفساء ياضاف عافر ةخر جنده يف صالٍة لفانيب املزامة: 

)ف التوك ىل  املقرهة ١٨-١٧]، ١٣٨[ ١٣٩» (أهّارك، ما أكار أبوابا، أعندُّها هتزيد عذى الرمالف هل انتهي ؟ ىلين   أبرح مقك
حلدس هو م  القونة والدياامية حبيث ىل  قذب اإلنسا ، بلرغ  م  حمدوفيته املانقة، حي ُّ ىل  ما يف اآلخرة م  ثروة ر حمدوفة، مدرِكاً ب

 أاا قتض   انواب املقاع عذى األسئذة املستقفيةف

: لقد س  يف الونيي اإلهلي س اً ع يقاً كل ما كا  يسوغ لاا القول ىلذ  ِىل  اسراقيل استطا      ف١٨ ع أ  يفتح لذققل طريقاً ىل  السرن
يسقى ىل  ىلفراكه بلققل، فو  جدوىف م  ماطذ، هيا الرّل األع ، م  املقرهة، أفرك الرقب املختار أ ن عذى الققل أ  يراعي 

القاعدة األو  هي اعتشار املقرهة الشررية طريقاً ر هدنة هيه، بق  القواعد األساسينة ليت ّ  م  التقشة ع  طشيقته بهضل وجهف 
والاانية قاشع م  اليق  ب  ارنسا  ر يستطيع أ  يسذك مال هيا الطري، وهو يتشج ح ك   يظ ن أ  كل شيء هو مثرة حتفيل 

يافقه املطذقة وثظشته الشفةة يف قدبة الي  جيب عذى الققل أ  يقرتف بس» خماهة هللا«شخفيف وأما القاعدة الاالاة هرتقّز عذى 
 القا ف

ّنل هيه »ف السفيه«كل مرة يشتقد اإلنسا  ع  هيه القواعد يتقر ض لذفرل وكسي يف الاهاية يف نيّ   يف الّتاب املقد س، قر
أ  ياشن  نظره يف انوهر  م   السفاهة خطراً يهدنف احلياةف هالسفيه يتوه   الوقوف عذى شوؤ  كاةة، بيد أنه، يف الواقع، عاجٌز ع 

)، واختاذ املوقف املااسب جتاه ذاقه وجتاه ١/٧شاو  احلياة، ويف هيا ما حيول فو  قدرقه عذى قاظي  ما يف عقذه (را سفر األماال 
ة ع   ) ي ه  بّل وضوح ا  مقرهته قاصرة وك  هي بقيد١]، ١٣ٍ◌[ ١٤(را مز » ليس م  ىلله!«حميطهف وعادما ينقدم عذى القول: 

 ك ال احلقيقة يف شأ  األشياء ومفدرها ومآهلاف



سفر احلّ ة يتض   نفوصاً هامة قذقي عذى هيه القضية ضوءاً ةخرف هالّتاب املقد س يتظد   هيه ع  هللا الي  يقرنف       ف١٩
ذ  الفذسفيف ه   بقد أ  ياكد ع  ذاقه م  خالل الطشيقة أيضاًف يف نظر القدامى كا  فرس القذوم الطشيقية يواز ، يف مقظ ه، الق

ومداور السا  ومراكز الاجوم وطشاقع احليوا  وأخالك  …الاص املقدنس أ  اإلنسا  قافر بققذه أ  يقرف نظام القا  وقوة القااصر
)، وأنه، بوجيز التقشة، أهل أل  يتفذسف، خيطو خطوة متقدنمة عذى جانٍب كشة م  ٢٠-١٩؛ ١٧، ٧(سفر احلّ ة » الونيوش

ألاينةف ياكد الّاقب املقدس، بقد وقوهه عذى هّر الفذسفة اإلغريقية، اليت يشدو أنـه يسترهد با يف هيه القراق ، أ  اإلنسا  ىلذا ا
(سفر » ىلنه بقظ  مجال امل وءات ينشفر هاطرها عذى طري، املقايسة«أع ل هّره يف الطشيقة، بمّانه أ  يرققي ماها ىل  االال،: 

يف روعة مجاهلاف هإذا قرأً هيا » كتاب الطشيقة«جند ىلذ  ههاا اعرتاهاً ب  املرنيذة األو  يف الونيي اإلهلي هو )ف ٥، ١٣احلّ ة 
الّتاب بوساقل الققل الشرر  أمّااا الوصول ىل  مقرهة االال،ف هإذا   يتوص ل اإلنسا ، بواسطة عقذه، ىل  مقرهة هللا برىء كل 

 يذة املااسشة، بل بسشب القواق، الاامجة ع  نيرينة ىلرافة اإلنسا  وع  خطيئتهفشيء، ه ا ذلك بسشب انتفاء الوس

م  هيا املذظ  يتضح أ  الققل مقدنر ني، قدره، ر هوك قدرهف هّل ما يفل ىلليه الققل كّ  أ  يّو  صظيظاً، ولّاه       ف٢٠
ىلمنا خطوات الرجل م  الربن أمنا اإلنسا  هّيف يفه  «ر يّتسب ملء مقااه ىلرن ىلذا ونضع حمتواه يف رؤية أوسع، هي رؤية اإلكا : 

)ف يف نظر القهد القدمي اإلكا  حيرنر ىلذ  الققل، متيظاً له الشذوغ، بطريقة ماطقية، ىل  موضوع ٢٤، ٢٠(سفر األماال » طريقه؟
مقرهته ويضقه يف ىلطار الاظام األمسى نييث يّتسب كل شيء مقااهف وخالصة القول أ  اإلنسا  يشذغ احلقيقة بلققل ألنه ىلذا 

،، وخفوصاً مق  وجوفهف الّاقب املقدنس يضع ىلذ ، بّل ني،، املقرهة استضاء باور اإلكا  يّترف يف كل شيء مقااه األع 
 )ف١٤، ١؛ را اب  سةاخ ٧، ١(سفر األماال » خماهة الرب رأس القذ «احلقيقية يف خماهة هللا: 

 )٥، ٤(سفر األماال « ىلكتسب احلّ ة، ىلكتسب الفطاة»

املقرهة، يف نظر القهد القدمي، ر قرقّز هقط عذى التيق  يف مالنيظة اإلنسا  والقا  والتاريخف ههي قفرتض، ر حمالة،      ف٢١
عالقة بإلكا  وثظتوى الونييف وجند هاا التظد ت اليت اضطر الرقب املختار ىل  مواجهتها وكيف قفدنى هلاف ىل  اإلنسا  

كاقااً ذا عالقة: بياقه وبلرقب وبلقا  وبلف هيا «ضقه، اكترف أنه ر يستطيع أ  يفه  ذاقه ىلر بففته الشيشذي، بقد التفّة يف و 
ّنا  عقذه م  الولوج يف اارت ر ااية هلا  ارنفتاح عذى السرن الي  جاءه م  الونيي أصشح يف الاهاية مفدر مقرهة نيقيقية م

 افوأتني  له قدرة استيقاٍب   يّ  ليظذ  ب

يف نظر الّاقب املقد س، انهد يف الشظث والتاقيب   يّ  ليخذو م  عااء ًج  ع  مواجهة حمدوفية الققلف وهيا ما نذظظه، 
)ف ٦-١، ٣٠ماًال، يف األقوال اليت يق ن هيها سفر األماال ع  القااء الي  يتّشده اإلنسا  يف سقيه ىل  قفه  مقاصد هللا االفية (را 

ذى ما يتّشده م  عااء، ر يستسذ  لذيأسف ىل  ما حيتاجه م  قوة ليست رن يف طريقه ا  احلقيقة �قيه م  يقياه ب  هللا ولّ  املام ، ع
) مه ته أرن يزهد يف أ  حبث، بلرغ  مما يساوره فاق اً م  قساويل الركف هإذا اقّل عذى هللا ١٣، ١(سفر انامقة » بنيااً «خذقه 

 كل مّا ، ىل  ما هو مجيل وجيند وني،ف  ظل  شاخفاً، فاق اً ويف

ا  القديس بولس، يف الففل األول م  رسالته ىل  الروماني ، يساعدً يف أ  نقدنر، بوجه أهضل، ىل  أ  مدًى قت ينز      ف٢٢
اً ع  نيقيقة ع  يقة: م  خالل الّتب احلّ ينة بهّارها الااهيةف ويق د الرسول ىل  التوسع يف حماجنة هذسفية بذبة شقشية، مق ن

) ٢٠، ١(را روم »ف قدرقه، وألوهيته«التوصل ىل  مقرهة هللاف هال، بواسطة خالققه، ينظهر لذققل » بفةة الققل«املخذوك، قستطيع 
  هيا ىلذ  ىلقرار ب  لذققل الشرر  قدرة قد قتخطىن نيدوفه الطشيقية: هالققل ر ياظفر يف املقرهة احلسينة، وذلك لّونه قافراً عذى أ



يتفظفها بطريقة نقدية، بل يستطيع أيضاً، ثقانة املقطيات احلسينة، أ  يتوصل ىل  مقرهة السشب الي  قفدر ماه األشياء احلسينة 
 كذهاف بلذبة الفذسفية يسوغ لاا القول ِىل  هيا الاص الشولسي اهلامن ياكد ما ياق  به اإلنسا  م  قدرة ميتاهيزيقيةف

ع يف جيور االذ، قدرة الققل عذى أ  يتخطى املقطيات احلسينة بال عااء، ليدرك مفدر كل شيء، أعين يرى الرسول أ  هللا قد وض
به االال،ف ولّ  عذى أثر مترنف اإلنسا  عذى هللا ورغشته يف أ  جيقل نفسه يف نيالة استقالل كامل ومطذ، ع   خذقه، زال  قدرقه 

 عذى أ  يرققي بال عااء ىل  هللا االال،ف

وي  يفف بطريقة بذيبة جداً وضع اإلنسا  هيا، عادما يقص لاا كيف وضع هللا اإلنسا  يف جاة عد ، ويف وسطها سفر التّ
)ف الرمز واضح:   يّ  بوسع اإلنسا  أ  كينز ويقرنر بياقه ما هو االة وما هو الرر، بل كا  ٢،١٧» (شجرة مقرهة االة والرر«

ياا األو َل  الوه  بان ا سيِندا  ومستقال ، وأا ا قافرا  عذى ارستبااء ع  عذيه أ  يرجع ىل  مشدأ أعذىف ع ى الّ    ء ألف، جبدن
ريقه املقرهة الفافرة م  عاد هللا؛ وهّيا جراّ كل رجٍل وكل امرأة ىل  عفياا ا األونل وأحلقا بلققل جرونياً كا  ر بدن أ  ققرقذه يف ط

ة اإلنسا  عذى مقرهة احلقيقة، بسشب نفوره مم  هو نشع احلقيقة ومفدرهاف الرسول هو الي  ىل  متام احلقيقةف ومايقٍي أظذ   قدر 
)ف بفةة ٢٢-٢١، ١يّرف لاا أيضاً ىل  أ  مدًى أمس  بطذًة أهّارن الااس بسشب االطيئة، واستدررت  مشذشذًة ومزيفة (را روم 

رويداً رويداً، سج  ذاقهف وجاء املسيح هّا  ايئه هو احلد   الققل أمس  عاجزة ع  أ  قرى احلقيقة بوضوح، وأمسى الققل،
 االالصي الي  اهتدى الققل م  ضقفه ونيرنره م  القيوف اليت بت سجياهاف

وبلتايل أصشظ  عالقة املسيظي بلفذسفة حباجة ىل  متييز جير ف يف القهد انديد، وااصة يف رساقل القديس بولس،      ف٢٣
ونيّ ة هللا املتجذينة يف يسوع املسيحف ع ، احلّ ة الفافرة م  الونيي يّسر » نيّ ة هيا القا «التقارضن ب  ي ز بجذى وضوح 

 طوك أمناطاا الفّرينة املقهوفة، القارية كل القراء م  كل أنهشٍة لذتقشة عاها بطريقة مااسشةف

جير ًف اب  هللا املفذوب هو احلد  التارخيي الي  قتظط  عاده  الرسالة األو  ىل  الّورناي  قطرح هيه القضية يف مستهذنها، طرنياً 
ظدنى كل كل حماولة هّرينة تدف ىل  اركتفاء ب اه  بررينة لشااء ما ي نر مق  الوجوف ق يراً كاهياًف الاقطة املركزية احلقيقية اليت قت

ب االالصية ىل  ارنف ماط، برر  مآهلا الفرلف هذسفة هي موت يسوع املسيح عذى الفذيبف هاا كل حماولة لتقذيص خطة اآل
قور  ١» (أي  احلّي ؟ أي  املاق ف؟ أي  حمجاج هيا الدهر؟ أَو  جيهنل هللا نيّ ة هيا القا ؟«ويتساءل الرسول بريء م  التفخي : 

اها م  قشول  )ف ىل  نيّ ة الرجل احلّي  ونيدها أمس  قاصرة بزاء ما يريد هللا أ  حيققه، ور بدن هلا م ٢٠، ١ ّن حتونل نياس  ك
] واختار هللا ما هو خسيس يف القا  ونيقة وغة ٠٠٠اختار هللا ما هو جاهل يف القا  ليخز  احلّ اء، [«رؤية مستجدة جير ً: 
هال يرتفنف )ف احلّ ة الشررينة تىب أ  قتوس  يف ضقفها شرط قوتاف وأمنا القديس بولس ٢٨-٢٧، ١قور  ١» (املوجوف، ليقدم املوجوف

)ف يفه  اإلنسا  كيف كّ  أ  يّو  املوت ياشوع نيياة ونيب؛ ولّ  ١٠، ١٢قور  ٢» (مىت ضقف  هظيائٍي أً قو «يف القول: 
ليّرف لاا سرن قدبةه االالصيف وياتظل بولس لبة مقاصريه م  الفالسفة، هيشذغ » عارة«و» جهالة«هللا اختار ما حيسشه الققل 

) و  حيج  ١،٢٨قور  ١قولة التااقضية اليت يريد التقشة عاها: لقد اختار هللا غة املوجوف لينقدم املوجوف! (را ذروة ققذي ه وذروة امل
الرسول ع  استق ال الذبة انيرية اليت كا  يقت دها الفالسفة يف أنيافياه  ع  هللا، ليق ن ع  ا انية احلب املتجذني لاا يف صذيب 

ى قفريغ سرن احلب املاثل يف الفذيب، بيا ا الفذيب يستطيع أ  يقطي الققل ما يتذ نسه م  جواب أخةف املسيحف ر يقوى الققل عذ
 ىل  ما يـَقندنه بولس مقياساً لذظقيقة ولذخالص مقاً ليس هو نيّ ة الّالم بل كالم احلّ ةف

ً ىل  ارنفتاح عذى مشولينة املقرهة اليت نيّ ة الفذيب قتخطى ىلذ  كل احلدوف الاقاهينة اليت يريد الااس أ  خيضقوها هلا، وقضطر 



حت ذهاف هأ ن حتدٍن لذققل هيا التظد ! وأ  هاقدة يستخرجها الققل م  هيا التظد  ىلذا قشذه! ىل  الفذسفة اليت قستطيع، م  قذقاء 
الفذيب، الاقد السذي  » جهالة«يف  ذاتا، أ  قنقر  لإلنسا  قدرقه املست رنة عذى ختطي ذاقه، بمّااا أ  قافتح، ثقونة اإلكا  وققشل،

يف  املوجنه ىل  كل اليي  يتواو  امتالك املقرهة وه  يف الواقع يضينقو  عذى خااقها يف مأزك نظامه ف القالقة ب  اإلكا  والفذسفة جتد
طاها لرتمتي يف حميط احلقيقة املاافاة بملسيح املفذوب والااه  م  املوت الفخرة اليت كّ  أ  قرقط  با هتبرك، ك ا كّ  أ  قتخ

 الي  ر نيدوف لهف هاا يظهر جبالء احلدن الفاصل ب  الققل واإلكا ، ولّااا نرى أيضاً أي  كّاه ا التالقيف

 
 

 الفصل الثالث

 أفهم ألوم 

 التقدم يف الشظث ع  احلقيقة

اا يف غضو  أسفاره الرسوليةف وكان  مدياة الفالسفة يورف اإلجنيذي لوقا يف كتاب أع ال الرسل أ  بولس وصل يوماً ىل  أثي     ف٢٤
  أهل «مألى بت اثيل عدف م  خمتذف األصاامف واسرتعى انتشاهه أنيد اهلياكل هانتهز الفرصة نياًر ليظدنف ماطذقاً مررتكاً لّرازقه: 

كتب عذيه: ىل  اإلله الهولف ه ا   أثياا، أراك  مبال  يف التدين  م  كل وجهف هإين وأً ساقر أنظر ىل  أنفابّ  وجدت هيّالً 
)ف م  هيا املاطذ، أخي بولس حيدثه  ع  هللا االال، واملتقايل ٢٣-٢٢، ١٧(رسل » ققشدونه وأنت  جتهذونه، هياك ما أً مشررك  به

عذى وجه لقد صاع مجيع األم  الشررية م  أصل وانيد ليسّاوا «هوك كل شيء وواهب احلياة لّل خذ، ف وواصل نيدياه قاقًال: 
األرض كذها، وجقل لسّااه  أزماة موقوقة وأمّاة حمدوفة، ليشظاوا ع  هللا لقذه  يتظس سونه ويهتدو  ىلليه، مع أنه غة بقيد ع  كل 

 )ف٢٧-٢٦، ١٧(رسل » ماا

 هللاف يف ليرتجيا ونونه الرسول حبقيقٍة ما برني  الّايسة قستفيد ماها، وهي أ  هللا قد زرع يف ع ، قذب اإلنسا  التوك واحلا  ىل 
أيها اإلله األزيل «ان قة املقدنسة قيكًر الّايسة أيضاً بيلك وقردنف عذيه وقدعو املاما  ىل  الفالة ألجل اليي  ر ياماو ، بقوهلا: 

هااك ىلذ  طري، يستطيع اإلنسا  أ   ]٢٢[»القدير، لقد خذق  الشرر ليشظاوا عاك بّل قذشه ، ويسرتيح قذشه  عادما جيدونك!
 يسذّه ىلذا أراف: وياطذ، هيا الطري، م  قدرة الققل عذى اررققاء هوك الزاقل والوثوب نو الالمتااهيف

ا  بطرك متقدفة ويف أزماة خمتذفة أنه يستطيع أ  يق ن ع  هيا الروكف هاألفب واملوسيقى والرس  والاقش واهلادسة لقد بره  اإلنس
ت  وساقر ماتوجات عقذه االالك أصشظ  ششه أقاية لذتقشة ع  ط ونيات حباةف وقد اعتاق  الفذسفة خفوصاً هيا التوجه وع ن

 الروك الي  ير ل كل الااسفبوساقذها وطشقاً ألمناطها القذ ية ع  هيا 

نفسها قش ن لاا أ  كل ىلنسا  يه نه أ   ، وموضوع هيا احلا  هو املقرهةف احلياة اليومية]٢٣[»كل الااس حيانو  ىل  املقرهة«     ف٢٥
يّترف ماهية األشياء، بقيداً ع نا يتااقذه الااسف ور غرو، هاإلنسا  هو الّاق  الونييد يف كل االذيقة املاظورة الي  ر يت ينز هقط 

أرن يشايل حبقيقة ما يقذ  ىلذا كا  بلقدرة عذى القذ ، بل يقذ  أيضاً كيف يقذ ؛ وم  ب ههو يهت  حبقيقة ما يشدو لهف ر يستطيع أنيٌد 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn22
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خمذفاً مع ذاقهف هإذا اكترف زيفه رذلهف وأمنا ىلذا استطاع أ  يتظق، صوابه، غ ره الرضىف وهيا هو الدرس الي  نتذق اه م  القديس 
ف نقت  حب، أ  اإلنسا  ]٢٤[»لقد التقي  أًساً كاةي  يشتبو  البش ولّين   التِ، أنيداً يرضى ب  يـنَبشن «اوغسطياوس يف قوله: 

ّن  عقذه يف نيق يقة األشياءف هيا موضوع حبو   يشذغ س ن الرشد عادما يفشح بمّانه أ  كينز بوساقذه االاصة ب  احل، والشاطل، وحي
 كاةة ـ وااصة يف مض ار القذوم ـ أفنت يف غضو  القرو  األخةة ىل  نتاقّ ممينزة ساعدت الشررية كذها يف ِىلنيراز ققدنم نيقيقيف

ال االةف ىل  ما حتق، م  حبو  يف الال الق ذي يضاهي يف األاينة ما حتق، عذى الفقيد الاظر ، أعين الشظث ع  احلقيقة يف ا
اإلنسا  الي  يتشع ىلرافقه احلرنة والقوكة، يف قفرهه االذقي، ياتهّ طري، السقافة ويفشو ىل  الّ الف يف هيه احلال أيضاً، القضية 

تن عاه يف رساليت انامقة  ] ىلذا كا  ٠٠٠ليس مثة م  نيياة خذقية بدو  نيرينة [»: «تل، احلقيقة«قضية نيقيقة! هيا اليق ، ع ن
ّن ثقيل يذزم ان يع بلشظث ع  احلقيقة، هإذا لإلنسا تَـَرَم يف مسةقه الشانياة ع  احلقيقة، ههااك أيضاً وقشًال واجٌب اف   ني، يف أ  حين

 ف]٢٥[»وجدوها عذيه  أ  يقتاقوها

 ر بدن ىلذ  م  أ  قّو  القي  اليت لَتارها وناتهجها يف احلياة قي اً نيقيقية، وذلك ب  القي  احلقيقية ونيدها ققدر أ  قسوك اإلنسا 
نفتاح عذى هيه احلقيقة وقشوهلا أيضاً ىل  الّ ال وطشيقَته ىل  الت امف نيقيقة القي  هيه جيدها اإلنسا  ر بلتقوقع عذى ذاقه بل بر

ضجاًف  يف األبقاف اليت قتخطاهف هيا شرط مذزم ليفشح كل مانا ذاقه ويا و شخفاً بلباً ًو

قد يشدو الوجوف الرخفي، ألول  هل للحياة معىن؟ وما غايتها؟ احلقيقة يت اذها اإلنسا ، يف الشدء، يف صيبة قساؤلية:     ف٢٦
 له عذى اإلطالكف ولساا حباجة ىل  ارستقانة بفالسفة احملال ور بألسئذة ارستفزازية اليت نقع عذيها يف سفر وهذة، وجوفاً ر مق 

أيوب لذرك يف مق  احلياةف خ ة األ  اليومية، عادً وعاد اآلخري ، ورؤية الّاة الّاة م  األنيدا  اليت يستقفي عذى الققل 
ف ور بدن م  أ  نضيف ىل  ذلك أ  أول نيقيقة م مة، ]٢٦[ال ع  مق  احلياة أمراً ر مفرن ماههه ها، قّفيا  نقل مال هيا السا 

أناا سوف منوت ر حمالةف يف مواجهة هيه احلقيقة املقذقة، يفشح الشظث ع  جواب شاٍف أمراً  ىل  جانب نيقيقة وجوفً، هي
مذزماًف كلٌّ ماا يريد بل عذيه أ  يقرف احلقيقة يف شأ  ةخرقهف يريد أ  يقرف هل املوت هو خامتة وجوفه أم هااك شيء يتخط ى 

  أ  موت سقراط قد وجه الفّر الفذسفي يف اجتاه نياس ، وخذنف هيه املوت؛ وهل ينتاح له أ  يرجو نيياة أخرى أم رف م  الاله
أثراً ر يزال قاق اً ماي أكار م  ألفي ساةف ليس ىلذ  م  بب الفدف أ  يّو  الفالسفة، يف مواجهة واقع املوت، قد كررنوا طرح 

 هيه املقضذة عذى أنفسه  بال انقطاع، ومقها مقضذة مق  احلياة واالذوفف

 يستطيع أنيد أ  ينفِذ  م  هيه األسئذة، ر الفيذسوف ور اإلنسا  القاف ف بنواب عذى هيه األسئذة قتقذ، مرنيذة ر     ف٢٧
نيامسة م  مرانيل الشظث: هل بإلمّا  الوصول ىل  نيقيقة شامذة ومطذقة؟ مشدقياً كل نيقيقة، وىل  جزقية، ىلذا كان  بلفقل 

ب أ  يّو  نيقاً يف كل مّا  وكل زما ف ىلرن أ  اإلنسا  يطذب، بإلضاهة ا  نيقيقة، هي عادً نيقيقة شامذةف ما هو ني، جي
هيه الر ولينة، مطذقينة قافرة عذى أ  قافن  جوابً ومق  ملطذشه، وقّو  ششه مرجقية أخةة ومرقّز لّل شيءف ىل  ما يطذشه اإلنسا  

كّ  أ  يّو  م  بقدها أسئذة أو مراجع أخرىف الفرضيات  ققذيل ااقي وقي ة قفوى ليس م  بقدها ور –بتقشة ةخر  –ىلمنا هو 
قة قستطيع أ  قبرياا ولّاها ر قستطيع أ  قنرو  عطرااف و�يت يوم ر بدن لاا هيه مجيقاً، شئاا أم أبياا، م  أ  ننرِسي وجوفً عذى نيقي

 نقت ها مرقّزاً ااقياً، وقتيح لاا يقيااً ر يرقى ىلليه الرك م  بقدف

الفالسفة، عذى مرن األجيال، ىل  الّرف والتقشة ع  نيقيقة م  هيا املستوى، هق دوا ىل  ىلنراء ميهب أو مدرسة  لقد سقى
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» هذسفته«هّرينةف بيد أ  هااك، بإلضاهة ىل  املياهب الفذسفية، ققابة أخرى يسقى اإلنسا  م  خالهلا ىل  أ  يضفي صيبة عذى 
 وعة م  القااعات واال ات الرخفينة والرتاثت القيذية والاقاهية واملسةات الوجوفينة يتّىء االاصةف هيه الفذسفة االاصة ىلمنا هي ا

 هيها الفرف عذى سذطة مقذ ف وىل  ما يشقى ًبضاً يف هيه الظاهرات ىلمنا هو التوك ىل  بذوغ يق  احلقيقة وقي تها املطذقةف

 نيقيقة اإلنسا  ووجوهها املختذفة

ر بدن م  اإلقرار ب  مطذب احلقيقة ر يشدو لاا فوماً ثال هيه الرفاهينة وهيا الت اسكفه ظدوفينة الققل وققذب القذب       ف٢٨
كاةاً ما يبريا  مسةة الشظث الرخفي وياظرها  بهف هاالك أيضاً مفاحل أخرى خمتذفة املفافر قد قساه  يف ط س احلقيقةف وقد 

م  احلقيقة ترنبً مطذقاً، ما ِىل  قذوح له، وذلك ختونهاً م  ىللزاماتاف ومع ذلك هاحلقيقة هي اليت قاثر فوماً يف  يّو  هااك م  يتهرنب
وجوفه نيىت وىل  ترنب ماهاف هاإلنسا  ر كّاه ور بوجه م  الوجوه أ  يشين نيياقه عذى الرك والريب أو عذى الزيفف مال هيا 

 الااحث ع  احلقيقة. وف والقذ،ف وخالصة القول اناا نستطيع أ  نقرنف اإلنسا  بنهالوجوف يشقى فاق اً مهدنفاً بال

ر كّااا أ  نتفور أ  مال هيه الاـزعة املتجيرة ع يقاً يف طشيقة اإلنسا  كّ  أ  قّو  عقي ة وبطذة م  كل جوانشهاف      ف٢٩
ولف وذلك ب  اإلنسا  ر كّاه أ  يشظث ع  نيقيقة جيهذها متاماً قدرة الشظث ع  احلقيقة وطرح األسئذة اا، حبدن ذات ا، جواب أ

أو حيسشها متقيرة اإلفراكف أمل الوصول ىل  جواب يستطيع ونيده أ  يدهقه ىل  أ  خيطو االطوة األو ف وهيا يف الواقع ما جير  يف 
سنرها قفسةاً ماطقياً كّ  التاشُّ  ماه، هإمنا هو الشظث القذ يف عادما ينقشل عاِ ، عذى أثر نيدٍس، عذى الشظث يف ظاهرة مقيناة يف

عذى يق ، ماي الشداية، بنه سوف يذقى جوابً، ور تشط عزكته أمام ما يقرتضه م  ىلخفاكف ىلنه ر حيسب نيدسه األول هّرة ر 
 جدوى ماها لرنف أنه أخطأ اهلدف، بل يقتقد حب، أنه   جيد بقد انواب الرايفف

ب أ  يفح  أيضاً يف اال الشظث ع  احلقيقة يف املساقل املفةينةف القطش ىل  احلقيقة هو م  التجينر يف قذب هيا املاط، جي
اإلنسا  حبيث ر كّ  صرف الاظر عاه ىلرن ويفشح الوجوف يف أزمةف يّفي أ  نراقب احلياة اليومينة لاتاشن  م  أ  كالن ماا حي ل يف 

ة، ك ا أنه حيف  يف ذهاه أقذنه قالويح األجوبةف هيه األجوبة جندً مقتاق  م  صظتها ألاا ر ذاقه وسواس بق  األسئذة انوهرين 
ختتذف يف انوهر ع  األجوبة اليت قوص ل ىلليها كاةو  ةخرو ف ر شك أ  احلقاق، املّتسشة ر قتساوى كذها يف القي ةف بيد أ  قدرة 

 دها ا وع الاتاقّ احملف ذةفاإلنسا  عذى الوصول مشدقياً ىل  احلقيقة ياك

قد يّو  م  املفيد اآل  أ  نستقرض بسرعة خمتذف أشّال احلقيقةف أكار هيه احلقاق، هو الي  يرقّز عذى بديهيات      ف٣٠
اليت  مشاشرة أو ياش  برختيار؛ ويدخل يف هيا الاطاك نيقيقة احلياة اليومية والشظث القذ يف يف مرقشة أخرى جند احلقاق، الفذسفية

اة يدركها اإلنسا  ثا كينز عقذه م  قدرة هّريةف مثة أخةاً احلقاق، الدياية اليت قتجير هي أيضاً، ىل  نيٍد ما، يف الفذسفة؛ وهي متض 
 ف]٢٧[يف األجوبة اليت ققرتنيها األف   املختذفة عذى األسئذة املفةينة جر ً عذى ققاليدها

  هو وأمنا احلقاق، الفذسفية هال بد م  أ  نوضح أاا ر قاظفر يف التقالي  الواهية أنيياًً اليت يااف  با الفالسفة احملرتهو ف كل ىلنسا
وكذك نظر قه الفذسفية اليت قوجنه نيياقه؛ ههو، بطريقة أو بخرى، يّون  لياقه رؤية شامذة وجوابً عذى  هيذسوف –ك ا قذ   –

–مق  وجوفه، هيرتج  نيياقه الرخفينة، وياظِن  قفرهه يف ضا قااعتهف ههاا جيب أ  ينطرح الساال ع  القالقة ب  احلقيقة الفذسفية 
سيحف وقشل أ  جنيب عذى هيه املقضذة، حيس  باا أ  نسب نيسابً ملقطًى ر نيٍ، م  مقطيات الدياينة، واحلقيقة املونياة بيسوع امل 
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 الفذسفةف

و   اإلنسا  ليقيش ونيدهف ههو يولد ويرتعرع يف أسرة استقدافاً لذدخول رنيقاً بق ذه يف الت عف ماي مولده يذفي      ف٣١ َّ   ين
ا وعة م  احلقاق، اليت يقتاقها اعتااقاً «ماها ر لبته وقارئته الاقاهية ونيسب بل أيضاً نفسه ىلذ  مادااً يف ققاليد خمتذفة يست دن 

غريز ً نوعاً ماف ويف كل نيال، ر بدن لإلنسا ، عاد منونه ونضجه الرخفي، م  أ  يضع هيه احلقاق، نفسها موضع الرك وخيضقها 
هيه احلقاق،، ارقّازاً عذى اختشاره هلا » يقوف وجيد«رنيذة القابرة، م  أ  لاراط هّره الااقدف ولّ  هيا ر كاع اإلنسا ، بقد هيه امل

أو اعـت افاً عذى استاتاجات هّرهف ومع ذلك، هاحلقاق، اليت يقتاقها اإلنسا  اعتااقاً بديهياً قشقى يف نيياقه اكار م  اليت يّتسشها 
ضع لذاقد فه، الاتاقّ ال قذ ينة اليت قرقّز عذيها احلياة القفرينة؟ م  يستطيع أ  يراقب، بت ظيفه الرخفيف م  يقدر، ماًال، أ  خين

حلسابه االاص، ذاك السيل املتده، م  املقذومات اليت قفل ىللياا، يوماً بقد يوم، م  كل أناء القا  واليت نقدنها صظيظة عذى وجه 
 اختنزَِنْ  بفضذها كاوزن احلّ ة والتدين  لدى الشررينة؟ اإلمجال؟ وم  يستطيع أخةاً أ  يقوف وياتهّ الدروب ارختشارية والفّرينة اليت

 إذن م  ييا بإلميان. اإلنسا  الشانيث ع  احلقيقة هو

كل مانا، يف هقل ىلكانه، يا، بملقارف اليت اكتسشها غةه م  الااسف بإلمّا  أ  نذظ  هاا قوقُّراً رهتاً: ه   جهة قشدو       ف٣٢
ًّال ًقفاً م  أشّال املقرهة، جيب أ  يتّامل رويداً رويداً ثا نّتسشه شخفياً م  مقطيات الشداهةف املقرهة ع  طري، اإلكا  ش

وم  جهة أخرى يتجذنى اإلكا  برر ً أثـرى م  الشداهة ألنه يفرتض عالقة بآلخري  ويفقنل ر الطاقات املقرهية الرخفية ونيسب بل 
 ول وىل ه  يف عالقة أشدن متانة وأكار وفاًفاألهشة انيرية لذوثوك بشخاص ةخري  والدخ

ة م  املفيد التاويه ب  احلقاق، املطذوبة يف هيه القالقة املتشافلة ليس  أوًر عالقة ع النية أو هذسفيـةف ما هو مطذوب ىلمنا هو نيقيق
الواقع، عذى ما نّسشه م  الرخص يف نيدن ذاتا: ما هي وماذا ققّس م  مقونمات كيانه الفظيحف ك ال اإلنسا  ر يقوم، يف 

مقرهة ارنفة لذظقيقة ونيسب، بل يقوم أيضاً عذى عالقة نيينة، عالقة بيل ووهاء جتاه اآلخرف يف هيا الوهاء املقطاء حيظى اإلنسا  
قيقة: هاإلنسا  ثلء اليق  وملء األما ف بيد أ  املقرهة ع  طري، اإلكا  اليت قرقّز عذى الاقة املتشافلة ر ختذو م  مرجقينة ىل  احل

 املام  يتّل عذى احلقيقة اليت يتجذنى هيها اآلخرف

ك  م  َمَاٍل كّ  أ  نسوقه قدليًال عذى هيه املقطياتف ىلرن أين أقوجه بلفّر قواً ىل  شهافة الرهداءف هالرهيد هو، يف الواقع، 
قيقة نيياقه؛ وليس م  شيء ور م  كاق  بمّانه أ  الراهد األوث، حلقيقة الوجوفف ههو يقذ  أنه وجد، يف لقاقه يسوع املسيح، ني

ال ياتزع ماه هيا اليق : ر القياب ور املوت القايف بوسقه ا أ  يرفناه ع  التفاقه بحلقيقة اليت وجدها يف لقاقه املسيح؛ وليا ر قز 
ما حي ل عذى الوثوك بّالمه ف هاظ  شهافة الرهداء نيىت اليوم ختذب األذها  وقشقث الرضى، وحتظى برصباء وارنيتياءف وهيا 

نّترف هيه  بداهة نيب ر حيتاج ىل  قدليالت طويذة ليّو  مقاقاً، ما فام هيا احلب حيدن  كًال ماا ع ا حيسشه يف ع ، ذاقه 
ح ع ا نريد نيقيقًة يفتش عاها ماي أمٍد بقيدف وقفارى القول أ  الرهيد يوق  هياا ثقة ع يقة ألنه ياط، ثا نرقر به، ويق ن بوضو 

 أ  جند انرأة لذتقشة عاهف

نرى هاا أ  عااصر الساال قتّامل رويداً رويداً : اإلنسا ، بطشيقته، يشظث ع  احلقيقةف هيا الشظث ر يهدف هقط ىل       ف٣٣
بشظاه ا  نيقيقة ىلنه ياـزع  …حتفيل نيقاق، جزقية أو اختشارية او عذ يةف اإلنسا  ر يذت س هقط االة احلقيقي لٍّل م  قراراقه

اه م  وجوف قفسة ملق  نيياقه؛ حباه ر يستطيع ىلذ  أ  ياتهي ىلرن يف املطذ، ّن ت الفّر، بستطاعة ف بفضل ماهال]٢٨[أبقد مت
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اإلنسا  أ  يظفر ثال هيه احلقيقة ويقرتف باف هيه احلقيقة، بوصفها نيقيقة نييوية وجوهرية لوجوفه، يستطيع اإلنسا  أ  حيفنذها 
ر ع  طري، الققل ونيسب، بل أيضاً ع  طري، الوثوك بشخاص ةخري  بمّاا  أ  يض اوا له يق  احلقيقة وسالمتهاف قدرة 

، ىل  شخص ةخر، ىلمنا هي بلتأكيد م  أه  وأبذغ ما يقوم به اإلنسا  م  اإلنسا  ع ذى أ  يّل ذاقه ونيياقه، بفقل اختيار نيرن
 أهقاٍل انرتوبولوجينةف

جيب أرن يبيب ع  ذهااا أ  الققل نفسه حباجة ىل  أ  يظلن مدعوماً يف سقيه، بفقل نيواٍر واث، وصداقة خمذفةف جون الريشة واحلير 
أنيياًً بلشظث الفّر  ييهل ع  ققذي  الفالسفة األقدم  اليي  كانوا حيسشو  الفداقة قرياة م  أه  القراق  إلجافة  الي  حييط
 الفذسفةف

ياتّ مما قذ  ىل  اآل  أ  اإلنسا  ياتهّ يف الشظث طريقاً ر ااية له برر ً: حبث ع  احلقيقة وحبث ع  شخٍص يضع هيه ثقتهف 
يظي أ  يساعده وياهذه ع ذياً لينفذح يف هيا الشظثف اإلكا  املسيظي يتخطى  ارنف التفدي، ويندخل اإلنسا  ويستطيع اإلكا  املس

ّيا يف نظام الاق ة الي  كّانه م  املراركة يف سرن املسيح الي  خيونله أ  يقرف هللا وانيداً يف ثالثة أقاني  مقرهة راهاة ومرتاصنةف وه
ّن  م  حتقي، ما قوجسه م  شوك  –اإلله احل،  –سيح يّترف اإلكا ن يف يسوع امل الدعوَة القفوى املوجنهة ىل  الشررية، لتت 

 ونيا ف

هيه احلقيقة اليت يّرفها هللا لاا يف يسوع املسيح ر قااق  احلقاق، اليت ندركها بلفذسفةف هّال هاق  املرقشت  يف املقرهة      ف٣٤
ف ونيدة احلقيقة هي م  أسس مسذن ات الققل الشرر ، يق ن عاها مشدأ الالقااق ف وجند يف ققوفً، بلقّس، ىل  ك ال املقرهة

الونيي يق  هيه الونيدة عادما ياكد لاا أ  اإلله االال، هو أيضاً ىلله تريخ االالصف اإلله الي  هو أساس وض انة الاظام الطشيقي 
هو نفسه الي  كرف لاا ذاقه أب رباا يسوع املسيحف ونيدة احلقيقة هيه، الطشيقية واملاـزلة،  ]٢٩[الي  يرقّز عذيه القذ اء بّل ثقة

-١٥، ١؛ را قول ٢١، ٤(أف » احلقيقة اليت يف يسوع«ما ييكنر به الرسول: جتد يف املسيح قااغ ها احلي والرخفي، عذى نيدن 
، الي  كرفه اآلب يف ملء شخفه (را يو الكلمة املتجّسا ، الي  به كل شيء كوِن ، وهو يف ةٍ  وانيدالكلمة األباي )ف ىلنه٢٠
)، ر كّ  أ  جيده ىلرن بواسطة املسيح: ١٧،٢٣(را رسل » وهو ر يقرهه«ف ىل  ما يشظث عاه الققل الشرر  ]٣٠[)١٨-١٤، ١

 )ف١٧، ١، وجيد هيه ملء كيانه (را قول ) كلن كاق  كنوِنَ  هيه وبه١٦-١٤، ١(را يو » ملء نيقيقة«أل  ما يتجذنى هيه ىلمنا هو 

م  ماطذ، هيه األهّار الق ومينة، ر بدن اآل  م  أ  ندقِن، مشاشرة يف القالقة ب  احلقيقة املونياة والفذسفةف هيه القالقة      ف٣٥
 ضا الققلف والواقع أنه يتقينر قفرض عذياا اعتشاراً مزفوجاً، وذلك ب  احلقيقة املستقاة م  الونيي هي نفسها احلقيقة اليت ندركها يف

عذياا أ  نستوضح القالقة الفظيظة ب  احلقيقة املذه ة والقذ  الفذسفي ىلرن يف هيا املفهوم املزفوجف وسوف نتااول أورً القالقات 
الرجوع ىلليها إلقامة ب  اإلكا  والفذسفة ع  التاريخ، وم  هيا املاطذ، كّااا أ  نستوضح بق  املشافىء اليت كّااا اعت افها و 

 الفذة الفظيظة ب  هاق  املاـزلت  يف املقرهةف
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 الصالت بني اإلميان والعقل

 احملطات الالهتة يف مذتقيات اإلكا  والققل

يرو  لاا كتاب أع ال الرسل كيف اصطدم الشالغ املسيظي ماي الشداية بلتيارات الفذسفية الساقدة يف ذلك القهدف ويورف      ف٣٦
)ف التظذيل التفسة  هليا ١٨، ١٧» (بق  الفالسفة اإلبيقوري  والرواقي «نفس الّتاب الاقاش الي  جرى يف أثياا ب  بولس و

غس يش ن لاا بوضوح قذ يظات كاةة ىل  مقتقدات شقشية مقظ ها م  مفدر رواقيف و  يّ  ذلك م  االطاب يف سانية األريوب
، يف خطشه  ىل  الوثاي ، ليفه وا مض و   »موسى واألنشياء«بب الفدفف هاملسيظيو  األو لو    يـَْقفنروا استرهافات  عذى 

؛ ١٥-١٤، ٢؛ ٢١-١٩، ١ صوت الض ة األفّ عاد كل ىلنسا  (را روم كالمه ، بل ع دوا أيضاً ىل  مقرهة هللا الطشيقية، وىل 
) هقد رأى ٣٢-٢١، ١)ف ولّ  ملا كان  هيه املقرهة الطشيقية، يف الد نة الوثاية، قد هوت يف الفا ينة (را روم ١٧-١٦، ١٤رسل 

د جابوا الد ًت األسطورية والطقوس الرسول م  فواعي احلّ ة أ  يايط خطابه بفّر الفالسفة اليي  كانوا، ماي الشداية، ق
 األسرارينة باظر ت قراعي الس ون اإلهليف

 م  أه  انهوف اليت بيلتها الفذسفة الّالسيّية متظيفنها لذ قتقدات الدياية م  أفرااا امليتولوجينةف ونقرف أ  الد نة اإلغريقية  
األخرى يف اعتااقها الررك وتليه األشياء والظاهرات الطشيقيةف ىل   قّ ، هي أيضاً، لتختذف كاةاً ع  مقظ  الد ًت الّونية

احملاورت اليت بيهلا اإلنسا  ليدرك أصل اآلهلة وأصل الّو  م  خالهلا حتقق  أوًر يف الرقرف هاملذظ ات الايوغونية (الشانياة يف 
أما الربط القاق  ب  الققل والدي  هيقوف الفضل يف أصول اآلهلة وأنساب ) ر قزال نيىت اليوم أو  فرقل هيا السقي الشرر ف و 

ىلظهاره ىل  ةبء الفذسفةف لقد رهقوا نظره  ىل  أبقد م  ذلك، ىل  املشافىء الرامذة، و  يّتفوا بألساطة القدكة بل أرَسوا 
ة االاصة وأهض  ىل  قطونر هّر  يف األلوهة عذى مرقٍّز عقذيف وهّيا انتهجوا طريقاً حتونل  ع  التقاليد القدك      مقتقده 

يتالءم ومقتضيات الققل الراملف وكان  الباية م  هيا التطونر ىلخضاع املقتقد حلّ  الوعي الااقدف وكا  أول م  استفاف م  هيه 
عذى هيا األساس سقى  املسةة الاقدية هّرة األلوهةف هأنِقر ت خنراهية األساطة وطنهِنرت الد نة، وىل  جزقياً، بفضل التظذيل الققالينف

 ةبء الّايسة ىل  ىلقامة نيوار ما ر مع الفالسفة القدامى، مفسظ  الطري، ىل  التشرة بله يسوع املسيح وققريشه م  األذها ف

  ىلليها عادما نذ ح ىل  هيه احلركة اليت قرنب  املسيظي  م  الفذسفة، ر بدن م  أ  نيكنر أيضاً بملواقف الفطياة اليت فهقته     ف٣٧
عااصر أخرى م  القا  الاقايف الوثين، كالباوصية ماًالف لقد كا  م  اليسة أ  يقع التشاس ب  الفذسفة بففتها نيّ ة ع ذية 

ومدرسة نيياة، ومنٍط م  املقرهة الراقية والشاطاينة، هو الي  أملح، ور شك، ىلليه القديس بولس يف رسالته التظييرية ىل  أهل قولوسي: 
)ف كذ ات ٨، ٢(قول » وأ  خيذشّ  أنيد بلفذسفة، بيلك البرور الشاطل القاق  عذى سنانة الااس وأركا  القا ، ر عذى املسيحىل ك  «

ها ثختذف أشّال الشاطاية الراقجة اليوم نيىت يف أوساط بق  املاما   الرسول هيه قشدو لاا عذى جانب كشة م  الواققية ىلذا قارً 
 قدٍر م  احلس الاقد ف مثة كنتناب ةخرو  م  القرو  األو  م  مال القديس ىليريااوس وقرقذيانس، ساروا يف اليي  ر كذّو  أفىن

 خطى القديس بولس هأبدوا حتفظات  عذى بقٍ  م  املواقف الاقاهية املدنعية ىلخضاع احلقيقة املاـزلة لتأويل الفالسفةف

ً ور هينااًف ولقد اعت  املسيظيو  األولو  ممارسة الفذسفة وخمالطة املدارس مذتقى املسيظية والفذسفة   يّ  ىلذ  هور      ف٣٨  ن
نِذحن، يف نظره ، املاافاة بملسيح الااه  وذلك ض   لقاء شخفي 

الفّرينة مشقث قذٍ، ر سانة ني ف لقد كا  الواجب األول وامل
هيا أا  ختذنوا ع  واجب التق ، يف هه  اإلكا  ونيواهزه، بل كّ  أ  يقوف املخاَطب ىل  قوبة القذب وطذب املق وفيةف ور يقين 



قشدو لاا جاقرة وبال  ]٣١[»أمينو  وأهظاظ«بلقّسف وم  ب هاحلْ ذة ارنتقافية اليت شاه ا شذسيوس عذى املسيظي  بته ة أا  قوم 
أساسف هيه الالمشارة يف بداية القهد املسيظي، جيب أ  نقزوها ىل  سشب ةخرف والواقع أ  اليي  التقوا اإلجنيل أصابوا هيه جوابً 

 ت هل  خمالطة الفالسفة شأًً بقيداً ختط اه الزم  ىل  نيدٍن مافمقاقاً عذى الساال ع  مق  احلياة، وكا  قد بقي نييائٍي بال جواب، هشد

ًر يف مسااة املسيظينة يف تكيد احل، الرامل يف الوصول ىل  احلقيقةف هاملسيظينة م  ب ّن قد وهيا ما يشدو لاا اليوم أكار وضونياً ىلذا ه
هش   قااف  ثساواة مجيع الشرر أمام هللاف وأول نتيجة م   أ  نقض  احلواجز القافرية وارجت اعينة واناسينة، ماي مطذع ترخيها،

نتاقّ هيه الاظرية كا  هلا صذة بقضينة احلقيقةف لقد ختطن  املسيظينة بال رجقة الطابع الاخشو  الي  اختيه الشظث الفذسفي عاد 
السة يف هيا الطري،ف املسالك املافينة ىل  احلقيقة  القدامى: ه ا فام الوصول ىل  احلقيقة ماظًة ختونل الوصول ىل  هللا، هان يع خمونلو 

متاونعة وكاةة: ولّ ، ثا أ  احلقيقة املسيظينة قت ينز بقدرتا االالصية، هّلٌّ م  قذك الدروب قفشح سالّة، ما فام  قفضي ىل  
 الباية األخةة وهي الونيي بيسوع املسيحف

  متينز بريء م  الاقد املتظف ، ر بد م  أ  نيكر القديس يوستياوس: ه ع م  ب  روناف الذقاء املا ر بلفّر الفذسفي، وىل
نية، كا  ياكند بقوة ووضوح أنه وجد يف املسيظينة  الفذسفة «انيتفاظه، نيىت م  بقد اهتداقه، بقدر كشة م  التقدير لذفذسفة اليًو

الفذسفة «ف وكيلك القديس ىلكذي اضس اإلسّادر  الي  كا  يتوسن  يف اإلجنيل ]٣٢[»الونييدة اآلماة واملفيدة
ومدخًال ىل  ]٣٤[ويرشنه الفذسفة، م  بب القياس، بلرريقة املوسوينة، ويرى هيها ققذي اً ممهِنداً لإلكا  املسيظي ]٣٣[»احلقيقية
ليت قوامها استقامة الافس والّالم ونقاوة احلياة، ههي متذك ماهالت نيب وصداقة الفذسفة قطذب احلّ ة ا«ف ثا أ  ]٣٥[اإلجنيل

جتاه احلّ ة وقسقى كل جهدها لذوصول ىلليهاف الفالسفة عادً ه  املبرمو  بحلّ ة خالقة الّو  ومربينته، أ  املبرمو  ثقرهة اب  
نينة ر تدف أوًر ىل  ىلك ال احلقيقة املسيظية وفع ها: مه تها هي الدهاع ع  ]٣٦[»هللا ف يف نظر اإلسّادر ، الفذسفة اليًو

؛ وعادما قاضاف الفذسفة »قوة هللا ونيّ ة هللا«خر، ما فام هو ققذي  املخذنص يّفي ذاقه وليس حباجة ىل  أ  شيء ة«اإلكا : 
نينة، ههي ر جتقل احلقيقة أكار قوة، بل قوهي هج ات الفففطاقينة عذيها وحتشط هخاخها، وليا مسين  حب، سياج الّرم  اليًو

 ف]٣٧[»وسوره

يف تريخ هيا التطونر، نذظ  أ  املفّري  املسيظي  قد اعت دوا الفّر الفذسفي بطريقة نقدينةف م  أواقل األماذة عذى ذلك      ف٣٩
مال أورجيياوس، وهو بال ريب مال ره ف ههو يرفن عذى هج ات شذسيوس الفيذسوف، مستق ًال الفذسفة األهالطونية لذدهاع ع  

 عدف كشة م  عااصر الفذسفة األهالطونية، نراه يشدأ يف قّوي  أول نواة يف تريخ الالهوت املسيظيف لفظة املسيظية؛ ويف ركونه ىل 
نيةف يف الفذسفة األرسطوطالية ماًال،   الالهوت نفسها ومفهومها كخطاب عقالين نيول هللا، كاً نيىت ذاك مرقشط  جبيوراا اليًو

بل ىل  ذروة االطاب الفذسفيف وأما يف ضا الونيي املسيظي، ه ا كا  ينقت  أوًر ققذي اً كان  هيه الذفظة قرة ىل  انزء األشرف 
عاماً يف شأ  األلوهة، بدأ يّتسب مقً  جديداً جداً، وذلك ثقدار ما أصشح الالهوت هو الشظث الي  يقوم به املام  لذتقشة 

املتطونر كا  يستق ل الفذسفة ولّاه كا  يسقى، يف الوق  نفسه، ىل   يف شأ  هللاف هيا الفّر املسيظين انديد العقياة احلقيقيةع 
ات ع يقة، وااص ة الت ينز عاها متينزاً واضظاًف ويش ن لاا التاريخ أ  الفّر األهالطوين نفسه الي  استقا  به الالهوت، قد خضع لتبةن

 فيف نطاك بق  املقورت كخذوف الافس ماًال وتليه اإلنسا  ومفدر الررن 

يف هيا املسقى ىل  مسظاة الفّر األهالطوين واألهالطوين انديد، ر بدن م  أ  نيكر خفوصاً اآلبء الّابفوكي        ف٤٠
وفيونيسيوس األريوبغي وخفوصاً القديس أوغسطياوس؛ وكا  املذفا  البّر الّشة قد بت عذى اقفال ثدارس هذسفية خمتذفة، 
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ّن  م  أ  يتوب قوبة جيرينة   قستطع الفذسفات اليت التقاها م  ولّاها خينش  كذها ظاهف هق ادما ماذ  احلقيقة املسيظية أمامه مت
ةثرت مايقٍي هليا السشب الققيدة الّاثوليّية، وشقرت أاا قطذب «قشل أ  ققوفه ىلليهاف وقد أهفح هو نفسه ع  سشب ذلك: 

سواء أكا  هااك فليل وَظل  مستبذقاً عذى الشق  أو   يّ  هااك  –ل ها  بعتدال وبدو  غش أ  يام  اإلنسا  ثا   يق  عذيه ا
بيا ا كا  [املانيو ] يَِقدو  بلقذ  بطريقة متهونرة ور يشالو  بكا  الااس ويفرضو  عذيه  بقد ذلك التسذي  ثا ر حيفى  –فليل الشتة 

ف وكا  أوغسطياوس يوجنه املالمة ىل  األهالطوني  أنفسه  ]٣٨[»عذيهام  االراهات والسخاهات اليت   يّ  بإلمّا  ىلقامة الدليل 
الباية اليت جيب الاـزوع ىلليها ولّاه  جهذوا الطري، املافينة ىلليها وهو الّذ ة اليي  كا  يرك  ىلليه  بطريقة ممينزة، ألا  عرهوا 

 أ  يضع أو  ك  ت االالصات يف الفّر الفذسفي والالهويت اليت جش  ىلليها رواهد ف لقد أَهذح أسقف هيشونة يف]٣٩[املتجسند
ين والالقيينف وجند عاده أيضاً أ  الونيدة القذ ية الّ ى املرقّزة عذى الفّر الشيشذي قد لقي  يف الفّر الاظر  قاشيتاً   الفّر اليًو

قظلن يف البرب، عذى مدى أجيال، أرقى أشّال الفّر الفذسفي وفع اًف هيه االالصة اليت نيققها القديس أوغسطياوس سوف 
ّ   أيضاً، بفضل ترخيه الرخفي، وبدع  م  قداسة نيياقه القجيشة، أ  يندِخل يف مالفاقه عااصر كاةة مستونياة  والالهويتف ولقد مت

 لفذسفيةفم  اال ة، مه دت ملا كا  ر بدن أ  جير  يف املستقشل م  قطورات يف بق  التيارات ا

لقد بت ىلذ  آلبء الررك والبرب طرك متاوعة يف ارقفال بملدارس الفذسفيةف ور يقين ذلك أا  لشنسوا حمتوى ىلكاا       ف٤١
أ  شركة ب  أثياا وأورشذي ؟ ب  األكافكية «بملياهب اليت اعتاقتها قذك املدارسف وقد قساءل قرقذيانوس قاقًال: 

هيا التساؤل هو فليل واضح عذى الوعي الاقد  الي  متينز به املفّرو  املسيظيو ، ماي هجر التاريخ املسيظي،  ]٤٠[»والّايسة؟
القات ب  اإلكا  والفذسفة، وقد نظروا ىلليها، بإلمجال، يف مالحمها اإلجيابية ويف حمدوفيتهاف   يّونوا م  طراز ملقانة مقضذة الق

ّنري  السيج، وألا  كانوا يقيرو  حمتوى ىلكاا  بّاة م  اندينة، متّاوا م  الوصول ىل  أع ، أشّال الفّر الاظر ف ه    املف
يف مالفات  سوى التقشة ع  نيقاق، اإلكا  ثقورت هذسفيةف لقد نيّققوا الّاة م  ذلك هأهذظوا يف بب الظذ  والتخفي  أرن نرى 

–ف هارء الفالسفة اختيوا هل  رسالة ]٤١[ىلبراز ما كا  مض راً وجرثومياً يف هّر كشار الفالسفة األقدم  وأضفوا عذيه نيذته الّامذة
أ  يشيِناوا ىل  أ  مدى بوسع الققل، ىلذا ختذ ص م  قيوفه االارجينة، أ  خيرج م  نف، األساطة ويافتح عذى مسون  –ك ا قذ   

ر واستقام بمّانه ىلذ  أ  يرقى ىل  أعذى فرجات الفّر وجيد مرقّزاً متيااً إلفراك الّيا  األلوهة بطريقة أمالف الققل ىلذا قطهن 
 والوصول ىل  القذو ن واملطذ،ف

ذقاء هاا قّ  ، بلتظديد، جدنة اآلبءف لقد رني شوا قرنييشاً كامًال بلققل املافتح عذى املطذ، ورهدوه بلاروة الفافرة ع  الونييف هيا ال
عذى صقيد الاقاهات اليت ااارت الوانيدة خمذوبة بألخرىف لقد حتق، يف ع ، الافوس وىلذا به لقاء ب  االذيقة وخالقهاف   يت ن هقط 

هّيا استطاع الققل أ  يدرك االة األمسى واحلقيقة القفوى يف الّذ ة املتأنس، متخطياً بيلك الباية اليت كا  ياـزع ىلليها بفقل 
ومع ذلك   خيَش اآلبء، يف موانيهة الفالسفة، م  اإلقرار بلقااصر املررتكة ك ا بلفوارك القاق ة بياها  طشيقته وبطريقة ر شقوريةف

 وب  الونييف ىلفراك القااصر انامقة   يّ  ليوهي عاده  ارعرتاف بلقااصر الفارقةف

فهم  ر حباهٍز م  التأويل األنسذ ي يف قضينةيف الالهوت املدرسي نرى الققل املاقنف بلفذسفة يتقاظ  شأنه أكار هأكا     ف٤٢
ف هفي نظر رقيس أساقفة كارتبر  أو لية اإلكا  ر قتقارض مع الشظث الققالينف الققل ليس مدعواً ىل  أ  حيّ  يف حمتوى اإلميان

لذج يع الوصول ىل  شيء اإلكا ف ىلنه عاجز ع  ذلك ألنه ليس أهًال لهف مه ة الققل أ  جيد مقً  ويّترف األسشاب اليت قنتيح 
م  هه  حمتوى اإلكا ف ويذحن القديس أنسذ وس عذى أ  الققل جيب أ  يسقى وراء ما حيشنهف كذن ا ازفاف نيشه ازفاف شبفه بملقرهةف م  

لقد « أ  يشيله: حيَي لذظقيقة يـَتنْ، ىل  شّل م  املقرهة يتأجّ أكار هأكار نيشاً ملا يقرهه، مع ىلقراره بنه   يشيل بقد كل ما يرغب يف
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 اً ىل  أبقد ممنا وصل ف الروك ىل  احلقيقة حيفز ىلذ  الققل ىل  أ  ييهب فاق]٤٢[»ونجدتن ألراك و  أنيق، بقدن ما ونجدت ألجذه
ىلليه؛ ولّاه ير،ُّ عذيه أ  يذظ  أ  له م  طاقة اإلفراك ما يتخط ى فاق اً أكار هأكار ما يدركهف ومع ذلك، هشإمّا  الققل أ  

ما  ىلين أرى أ  الشانيث ع  الال مدرك جيب أ  يّتفي بلتوصل، ع  طري، الققل، ىل  مقرهة«يذظ  هاا ك ال مسةقه: 
] ولّ  هل هااك شيء أبقد ع  اإلفراك ٠٠٠[ كيف هو ، عذى وجه اليق ، نيىت وىل  عجز ع  أ  يدرك بققذهالالمدرك هو

وأبقد ع  الوصف ممنا هو هوك كل شيء؟ هإذا كان  القضا  اليت جتافلاا هيها نيىت اآل ، يف شأ  املاهينة اإلهلينة، مشاي ة عذى أسشاب 
وىل    يستطع الققل أ  يستوعشها أو أ  يفسرنها ع  األلفاظف وىلذا كا  الققل قد أفرك، موجشة، هذ  يتزعزع يقيااا يف شأاا نيىت 

، بستدرل ساب،، ما هو الالمدرك، هالطريقة اليت قـَْقَذ  هيها احلّ ة السامية ما هقذ  هي اليت قفسنر كيف ققذ  ذاتا وقق ن ع  ذاتا
 ف]٤٣[»اً أو ققريشاً ر شيءمع القذ  ب  اإلنسا  ر يستطيع أ  يقرف ماها شيئ

ا  يطذب أ  يندرَك موضوعه ع  طري، الققل، التااغ  األساسي ب  املقرهة الفذسفية واملقرهة بإلكا ، جيد هاا ىلثشاتً جديداً: هاإلك
 والققل، يف ذروة حباه، يرضى بضرورة حمتوى اإلكا ف

قه الداق ة  هّر القديس قوما األكويين وِجد 

يف هيه املسةة الطويذة، يربل القديس قوما مّاًً هارقاً جداً، وليس نهة حمتوى ققذي ه ونيسب، بل أيضاً نهة احلوار      ف٤٣
قده مع الفّر القّر والفّر اليهوف  يف زمانهف يف زم  عاف هيه املفّرو  املسيظيو  ىل  اكتراف كاوز الفذسفة القدكة الي  ع

كا   والفذسفة األرسطوطالية بطريقة مشاشرة، كا  له الفضل الّشة يف الرتكيز عذى التااغ  القاق  ب  الققل واإلكا ف نور الققل ونور اإل
 ف]٤٤[عذى نيدن قفسةه، وليا ر يستطيقا  أ  يتااقضا كالاا م  هللا،

ويرى القديس قوما، يف نظرة جيرينة، أ  الطشيقة، وهي موضوع الفذسفة، بمّااا أ  قساه  يف هه  الونيي اإلهليف اإلكا  ر خيرى 
، كيلك اإلكا  يفرتض الققل ويّ نذهف الققل املستاة ]٤٥[ىلذ  الققل بل يذت سه ويا، بهف وك ا أ  الاق ة قفرتض الطشيقة وقّ نذها

 و فبإلكا  يتظرنر م  األوها  واحملدوف ت الاامجة ع  عفيا  االطيئة، وجيد القونة الالزمة لالرققاء ىل  مقرهة سر هللا الوانيد والاال
بل املذفا  املالقّي، مع قاويهه ثا يتفف به اإلكا  م  طابع يتخطىن الطشيقة،   ينبِفل ما يت ينز به اإلكا  أيضاً م  طابع عقالين، 

؛ وذلك ب  الققل »ر ضة لذفّر«عرف بلقّس أ  يستقفي مق  هيه الققالنية ويستجذيهاف والواقع أ  اإلكا  هو، نوعاً ما، 
 ف]٤٦[شى ور ينقهر عادما ييع  حملتوى اإلكا ف هيا احملتوى ىلمنا ندركه بفقل خيار نيرن ومساولالشرر  ر يتال

حب، عذى أ  ققرتح القديس قوما مقذن  هّر ومنوذجاً صظيظاً م  مناذج الق ل الالهويتف ويطيب يل أ   هليا السشب فأب  الّايسة
ر شك أ  «أذكنر، يف هيا السياك، ثا كتشه سذفي خافم هللا بولس السافس ثااسشة اليكرى املئوية السابقة لوهاة املذفا  املالقّي: 

عة يف قولة احل، ونيرنية الفّر يف مواجهة املقضالت انديدة، والاـزاهة الفّرينة يف ره   القديس قوما قد حتذنى بعذى فرجة م  الرجا
م  «كل قذو  لذ سيظية بلفذسفة الدنيوينة، ولّ  بدو  ره  الفذسفة رهضاً اعطشاطياًف وليا ههو ينقدُّ يف تريخ الفّر املسيظي 

ة املركزية ونواة احللن الي  عاجل به، حبدسه الاشو  والقشقر ، مقضذة التواجه روناف الطريقة الفذسفية انديدة والاقاهة الرامذةف الاقط
لذقا  انديد ب  الققل واإلكا ، هي ضرورة التوهي، ب  فنيوية القا  وجيرنية اإلجنيل، هتجانب بيلك قذك الاـزعة الالطشيقينة املتاّرنة 

ل  بلاظام القذو  ومقتضياقه   ف]٤٧[»الفارمةوقي ه، م  فو  أ  خيِن

رينة واررققاء با ىل  مرقشة م  الومضات الفّرية الّ ى اليت متينز با القديس قوما فورن الروح القدس يف ىلنضاج املقرهة الشر     ف٤٤
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ينة احلّ ة اليت هي موهشة م  مواهب ، أراف األكويين أ  ياونه بو ل]٤٨[اخلالصة الالهوتية احلّ ة احلقيقيةف هفي أو  صفظات
ِّن  م  هه  خفوصية احلّ ة يف ارقشاطها الوثي،  الروح القدس، واليت قندِخل اإلنسا  ىل  مقرهة احلقاق، اإلهليةف رهوت األكويين كن

صاقب انطالقاً م  اإلكا   بإلكا  وبملقرهة اإلهليةف هيه احلّ ة قت ينز ثقرهة هطرينة، وقفرتض اإلكا  وقتوصل ىل  استاشاط نيّ 
احلّ ة املقدوفة موهشة م  مواهب الروح القدس هي غة احلّ ة املقدوفة هضيذة هّرية مّتسشة: ههيه يّتسشها اإلنسا  «نفسه: 

عذى نيدن قول الرسول يققوبف وهي ليلك ختتذف ع  اإلكا ، أل  اإلكا  ييع  لذظقيقة » هتاظدر م  القالء«جبهده وأما قذك 
 ف]٤٩[»ية يف نيدن ذاتا، وأمنا موهشة احلّ ة ه زيتها أ  حتّ  طشقاً لذظقيقة اإلهليةاإلهل

اليت قرقّز عذى قدرة  احلكمة الفلسفية هيه احلّ ة ر ياسيه وجوف شّذ  متّامذ  م  احلّ ة:اعرتاف املذفا  املالقّي بونلية 
اليت قرقّز عذى الونيي واليت قفظص حمتوى اإلكا  لتفل ىل   احلكمة الالهوتّية الققل عذى الت اس احلقيقة ض   نيدوفه الفطرية، و

 سرن هللا ذاقهف

ً كا  قاقذها، هي م  الروح القدس«تااع م  القول املأثور: لقد كا  القديس قوما مقتاقاً كل ارق ، هّا  هاو ً ]٥٠[»كل نيقيقة أ ن
ث عاها أيا ا جتذن  وبيل كل ما يف وسقه لذتاويه بر وليتهاف السذطة التقذي ية يف الّايسة أقرنت لذظقيقة بطريقة ارنفة، وحب

وأعجش  ثا كا  لديه م  شبف بحلقيقة؛ والواقع أنه قد قوصل بفّره ىل  ذرًى   يّ  الققل الشرر  ليظذ  بلوصول ىلليها، وذلك 
؛ وألنه كا  يشظث ع  احلقيقة بدو  حتف ، عرف، يف نظرقه ]٥١[»وضوعية والساميةألنه است رن فاق اً يف اجتاه احلقيقة الرامذة وامل

 ، أ  يقرتف ثا كينزها م  طابٍع موضوعٍي؛ وبلتايل هفذسفته هي، بحلقيقة، هذسفة الّاق  ر هذسفة الظاهرف]٥٢[الواققية

 مأساة الففل ب  اإلكا  والققل

مع ظهور انامقات األو ، كا  ر بدن لالهوت م  أ  يواجه، بطريقة مشاشرة، أشّاًر أخرى م  الشظث واملقرهة القذ يةف      ف٤٥
وكا  القديس أل قس الّشة والقديس قوما يف طذيقة املقرته  بضرورة التسذي  بستقاللية الفذسفة والقذ  يف اارت أحباثه ا، مع 

لقضوية ب  الالهوت والفذسفةف ولّ  مع ااية القفر الوسيط، أخي الفرك الررعي ب  عذ ي الالهوت احملاهظة عذى القالقة ا
والفذسفة يتظونل شيئاً هريئاً ىل  انففال مراومف هشسشب ما كا  هاالك م  روح عقالنية متردنفة عاد بق  املفّري ، حتجنرت 

ستقذنة مطذقاً ع  حمتوى اإلكا : وبدأت قا و يف الافوس أيضاً، باتيجة هيا املواقف ىل  نيدن الوصول، هقذياً، ىل  هذسفة مقزولة وم
ارنففام، عاطفة متاامية م  احلير جتاه الققل ذاقه، هأخي الشق  ياافو  ثوقف شامل م  احلير والريشة والالأفرية، وذلك ىلمنا 

 كا فليفسظوا لإلكا  ااًر أوسع وىلمنا ليادنفوا بّلِن مرجقينة عقالنية لإل

وخالصة القول أ  ما قوصنل ىلليه الفّر اآلبقي والوسيطي م  ىلقامة ونيدة ع يقة وهاعذة قنولِند مقرهة قافرة عذى الوصول ىل  أرقى 
 أشّال الفّر الاظر ، هيا كذه قد ااار، ع ذياً، حت  وطأة املياهب املاافية ثقرهة عقذينة مففولة ع  اإلكا  وحتلن حمذنهف

هيه التفذشات هي اًة بق  مقروهة وظاهرة، وااصة يف تريخ البربف ور نبايل يف القول ىل  مقظ  الفّر الفذسفي  أكار     ف٤٦
املقاصر قد قطونر متشاعداً شيئاً هريئاً ع  الونيي املسيظي ىل  نيدن مقارضته بطريقة ساهرةف وهيا التيار بذغ شأوه يف القر  الفاق ف 

سقوا، بّل الطرك، ىل  حتويل اإلكا  وحمتواه، ثا يف ذلك سرن موت يسوع املسيح وقيامته، ىل  مقورت بق  مماذي الفذسفة املاالية 
 جدلية يف متااول اإلفراك الققذيف هيه الفّرة قفدنت هلا بق  أشّاٍل م  األنِسية املذظدة املشاينة هذسفياً اليت صونرت اإلكا  بفورة

يف قطونرها الّاملف هيه التيارات   ختش الظهور لذااس ثظهر ف ًت جديدة أمس  مرقّزات  االطر الوبيل الي  يتهدنف الققالنينة
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 الطٍط سياسية واجت اعية أفنت ىل  قيام أنظ ة قوتلية خذنف  لذشررية صدمة عايفةف

ل نظرة مسيظية ىل  القا ، يف ىلطار الشظث القذ ي قوصنذ  قذك املياهب الفذسفية ىل  هرض ذهاية وضقينة   قّتِف بربتقـاف ع  ك
بل أاذ  أيضاً وخفوصاً كل مرجقينة ىل  أ  رؤية ميتاهيزيقية وأخالقيةف وبلتايل، ههااك قشضة م  رجال القذ  هقدوا كل مرجقينة 

تطونر أفبينة هذ  يقد اإلنسا  وا ل نيياقه حمور اهت امه ف وياضاف ىل  ذلك أ  بقضاً ماه ، لقذ ه  بلطاقات املخزونة يف ال
التّاولوجي، أخيوا ياقافو  ر ملقتضيات السوك بل ملا قسونله هل  نفوسه  م  قسذنط مقتدر عذى الطشيقة وعذى الّاق  الشرر  

 نفسهف

اليت جاءت نتيجة أزمة الققالنيةف وقد أهذظ ، بوصفها هذسفة القدم، يف أ  ختذب أذها  مقاصريااف ويقتا،  العامية هااك أخةاً 
ية الشظث ألجل الشظث، بدو  أمٍل وبدو  أ  ىلمقا  لذتوصل ىل  احلقيقةف يف نظر التأويل القدمي، ليس الوجوف سوى مااصروها نظر 

سانة خيت  هيها اإلنسا  م  األنياسيس واال ات ما جيقل لذفانيات املّا  األولف القدمية هي مفدر الققذية الراققة والقاضية ب  
 م فاق ف ور غرو هّل شيء عابر ووقيتفعذى اإلنسا  أرن يتقيند بلتزا

وجيب أرن ناسى، م  جهة أخرى، أ  فور الفذسفة نفسه قد قبةن يف الاقاهة املقاصرة؛ ه   كواا نيّ ة وعذ اً شامالً       ف٤٧
هها، ىل  ارنف فور اندرت شيئاً هريئاً لت سي ارنف نيينز م  نيينزات املقرهة الشررية الّاةة، ر بل قنِفرت مه تها، يف بق  وجو 

هامريف يف هيه األثااء، قرس خ  أشّال أخرى م  الاراط الققالين بقوة متزايدة، وهدهها الرتكيز عذى هامرية القذ  الفذسفيف 
يف خدمة األهداف املافقية، أهداف ارمتالك أو » وسيذة وظيفية«هيه األشّال الققالنية قاـزع أو بمّااا أ  قاـزع ىل  أ  قّو  

 لتسذط، بدًر م  أ  قتجه ىل  تمل احلقيقة والشظث ع  الباية األخةة ومق  احلياةفا

ىلنسا  اليوم يشدو فاق اً مهدنفاً «يف أو  رساقذي القامة لف ُّ الاظر ىل  خطر اعتشار هيه الطريقة أمراً مطذقاً، وكتش  يف هيا الرأ : 
ه ونزعات ىلرافقهف مثار هيه الاراطات املتاونعة اليت يقوم با اإلنسا  ر قناتزع ثا يفاقه، أ  باتيجة ع ل يديه، وبألكار بق ل ذها

هقط م  ب  يديه، بطريقة سريقة وغة ماتظرة، بل قرقدن أنيياًً باتاقجها عذى اإلنسا  نفسه ولو بطريقة جزقية وغة مشاشرة، هتتوجه 
مأساة الوجوف الشرر  اليوم يف بقده األوسع واألمشلف هاإلنسا   أو كّ  أ  قتوجه ضدهف عذى هيا يقوم رثا الففل األساسي م 

يقيش أكار هأكار يف فوامة االوف؛ ىلنه خيرى أ  قرقد عذيه ماتوجاقه، ر كذها طشقاً ور مقظ ها بل بقضها، وااصة قذك اليت 
 ف]٥٣[»قتض   جزءاً مذظوظاً م  عشقريته وقدرقه االالقة

ات الاقاهينة، أعَرض بق  الفالسفة ع  الت اس احلقيقة يف ذاتا واختيوا هل  هدهاً ونييداً احلفول عذى يق   م  جراء هيه التبةن
 ة؛ هاتّ ع  ذلك افهل ام الققل يف كرامته احلقيقية وعجزنه ع  مقرهة احل، والشظث ع  املطذ،فشخفي أو عذى مافقة ع ذي

ىل  ما يتش ن م  هيه احلقشة األخةة م  تريخ الفذسفة هو الففام املتزايد ب  اإلكا  والققل الفذسفيف ومع ذلك ر خيفى      ف٤٨
الفالسفة اليي  سااوا يف قوسيع اهلونة ب  اإلكا  والققل، م  بيور هّرية نفيسة عذى املراقب املتاشنه ما يشدو أنيياًً، نيىت عاد 

بمّااا أ  قساعد يف الّرف ع  طري، احلقيقة، ىلذا حمنِنف  وطنوِنرت بستقامة ذه  ونزاهة قذبف هيه الشيور الفّرية نقع عذيها، 
ة والالوعي والرخفية والتشافل الرخفي، واحلرينة والقي ، والزما  والتاريخف ماًال، يف التظاليل الق يقة يف شأ  اإلفراك واال ة واملخينذ

ّنر نداًء مذظاً لذشظث يف مطاو  ذاقهف ولّ  هيا ر كاع م  أ  القالقة الراهاة ب   ونيىت هّرة املوت بمّااا أ  قفشح لّل مف
اإلكا  كالاا قد اهتقرا وضقنفا الوانيد جتاه اآلخرف هالققل الي  اإلكا  والققل ر قزال ققتضي جهداً متظيفيناً متيقظاً، أل  الققل و 
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نينرِم رِهد الونيي راح خيشط يف فروب جانشية بمّااا أ  قاايه ع  رؤية هدهه األخةف واإلكا ، بدو  الققل، أخي يركنز عذى 
ب  اإلكا  يقوى بزاء عقل ضقيف؛ بل هو  اإلنيساس وارختشار، متقرنضاً أل  قسقط عاه ميزقه الر وليةف م  القشث ىلذ  التفّة

يتقرض، بلقّس، أل  كسي ارنف أسطورة أو خراهةف وكيلك الققل، ىلذا   يواكشه ىلكا  بلغ، ر يقوف يهت  ملا هو جديد وجير  يف 
 احلياةف

كاً عذيه م  ونيدة ع يقة جتقذه ا متااغ     جيب أذ  أرن ينقت  ًهًال أ  أطذ، نداًء قو ً ومِذظاّ ليقوف اإلكا  والققل ىل  ساب، ما
 اإلكا  قوازيها جرأة الققلف» فالنة«مع طشيقتيه ا مع انيرتام استقاللية كل ماه اف 

 
 

  

 الفصل اخلامس

 تاخالت السلطة التعليمية

 الفلسفة - يف نطاق 

 السذطة التقذي ية يف خدمة احلقيقة

ف ىل  ما يقذنل يف الق ، هيا ]٥٤[الّايسة ر ققرتح هذسفتها االاصة ور قّرنس أ  هذسفة عذى نيساب الفذسفات األخرى     ف٤٩
التظفن  هو أ  الفذسفة، نيىت يف عالقتها بلالهوت، جيب أ  ققت د وساقذها وقواعدها االاصة؛ وىلرن   يش، هلا ما يض   شخوصها 

ساليشها ىل  احلقيقة ونزوعها ىلليها بسذوب عقالين كّ  التظق، ماهف كل هذسفة ر قسة يف ضا الققل، طشقاً ملشافقها االاصة وأ
يقة، امل ينزة، ر جتد  نفقاً كاةاًف وقفارى القول أ  ارستقاللية اليت قاق  با الفذسفة مفدرها كو  الققل، بطشيقته، مردوفاً ىل  احلق

قة ر كّاها ىلرن أ  حترتم أيضاً مقتضيات احلقي» نظامها التّويين«وكذك م  الوساقل ما كّانه م  الوصول ىلليهاف كل هذسفة ققي 
 املونياة ومسذ اتاف

ولّ  التاريخ أظهر ما ارقط  به مراراً الفّر الفذسفي، وااصة الفّر املقاصر، م  انراهات وأخطاءف ليس م  مه ات السذطة 
التقذي ينة ور م  صالنيياتا أ  قرفم ثبرات خطاب هذسفي متقارف ىلرن أ  م  واجشها أ  قتفدى بقونة ووضوح لّل طرح هذسفي 

ّنر صفوه مرشوه ي هدنف هه  الونيي بوجه صظيح ولّل نظرية مزي فة وماظازة قارر م  األضاليل االطةة ما يشذشل ىلكا  شقب هللا ويق
 وبساطتهف

السذطة التقذي ية يف الّايسة بمّااا ىلذ  بل م  واجشها أ  متارس، يف ضا اإلكا ، ما أوقي  م  سذطة الت ييز والاقد،      ف٥٠
ف م  ني، السذطة التقذي ية أ  حتدنف، قشل كل شيء، ما هي املفرتضات ]٥٥[والاظر ت اليت قااق  الققيدة املسيظيةجتاه الفذسفات 

الصات اليت ر قتااغ  مع احلقيقة املونياة، وقوضح، بلتايل، املقتضيات اليت قنذزم الفذسفة م  وجهة نظر اإلكا ف وياضاف وما هي اال
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ىل  ذلك ما ظهر، يف قطونر القذ  الفذسفي، م  مدارس هّرية متاوعةف هيه التقدنفية قضع السذطة التقذي ية جتاه مساوليتها يف التقشة 
لاظر ت األساسية اليت ققت دها هيه املدارس ومدى قااغ ها أو قااهرها مع مقتضيات كالم هللا والفّر ع  نيّ ها يف شأ  ا

 الالهويتف

م  واجب الّايسة أ  قش ن ما كّ  أ  يشدو مااهياً لإلكا  يف كل نظام هذسفيف هااك قضا  هذسفية كاةة كقضية هللا ماًال واإلنسا  
ة مشاشرة بسشب عالقتها بحلقيقة املونياة اليت أقي   عذيها وكيذةف عادما نضطذع بواجب هيا الت ييز، ونيريته ومسذّيته متسن الّايس
يف ممارسة خدمة متواضقة ونيازمة جيب عذى كل هيذسوف أ  يقدنرها ني، قدرها » شهوف احلقيقة«ن  األساقفة، عذياا أ  نّو  

 ة صظيظةفأ  الققل الي  يققل احلقيقة بطريق العقل السوي لفاقدة

هيا الت ييز جيب أرن ينفه  أورّ يف صورقه السذشية، ك ا لو كان  نية السذطة التقذي ينة أ  قذبي أو أ  ققذنص كل وساطة      ف٥١
ممّاةف قدخالتا تدف بلقّس وأونًر ىل  نيث الفّر الفذسفي وققزيزه وقرجيقهف ب ىل  الفالسفة ه  أول م  يتفه  ضرورة الاقد 

وقفظيح ما هاالك م  أخطاء، وكيلك ضرورة ختطي احلدوف الضيقة اليت انفهر هيها هّره ف ور بد م  أ  ندرك، بوجه اليايت 
، أ  احلقيقة وانيدة وىل  تثرت ققابةها بشف ات التاريخ، وىل  كان ، بإلضاهة ىل  ذلك، م  صاع عقل برر  جرنيته  خاصن

شّل ترخيي م  أشّال الفذسفة كّاه أ  يدنعي اإلنياطة بحلقيقة كذها ور  االطيئة وأضقفتهف وياتّ ع  ذلك أ  ليس هااك م 
 أ  يفسنر بطريقة واهية سرن الّاق  الشرر  والقا  والقالقة ب  اإلنسا  وهللاف

رة املذظة واليوم، بسشب ققدنف املياهب واألمناط واملقورت والتدليالت الفذسفية املققندة ىل  ةخر نيدوف التققيد، أصشح م  الضرو 
ىلجراء متييز ًقد يف ضا اإلكا ف هيا الت ييز ليس بألمر السهل؛ هذئ  كا  م  الفقب اإلقرار ثا كذّه الققل م  طاقات هطرية 

هقة  راهاة، وحمدوف ت قّوياية وترخيية، هإنه م  املرّل أكار أ  منينز ما ققرتنيه الاظر ت الفذسفية االاصة م  طرونيات قين ة ًو
مّاونة يف املسيح » كاوز احلّ ة واملقرهة«شة ىل  اإلكا ، أو بلقّس، م  مفاهي  خطةة وزاقفةف وعذى كٍل، هالّايسة ققذ  أ  بلاس
 )، وهيا ما يدهقها ىل  نيث الفّر الفذسفي وقرجيقه، لئال  ينسد  يف وجهه طري، مقرهة السرن اإلهليف٤، ٢(قول 

التقذي ية لذتقشة ع  رأيها يف بق  التقالي  الفذسفية احملدنفةف نيسشاا التيكة بشق  األماذة  وليس بدعاً أ  قتدخل السذطة     ف٥٢
أو م  خمتذف أشّال عشافة األصـاام والشاطايـة  ]٥٦[ع  القرو ، كاملواقف اليت اختيتا م  الاظر ت القاقذة بلافوس السابقة الوجوف

، هيا ما عدا الافوص املاهجية ضد بق  طرونيات الرشدية الالقياية، اليت ر ]٥٧[االراهية املتض اـة يف طرونيات عذ  الفذك
 ف]٥٨[قت اشى مع اإلكا  املسيظي

ع صوت السذطة التقذي ية أكار، ماي ماتفف القر  األخة، هيلك ب  كاةاً م  الّاثوليك، يف هيه احلقشة، شقروا بواجب  لئ  مسن
التفد  ملختذف قيارات الفّر املقاصر ومواجهتها بفذسفته  االاصةف عاد هيا احلدن، أصشح م  واجب السذطة التقذي ية يف الّايسة 

قسهر عذى هيه الفذسفات وحتول فو  انراهها، هي أيضاً، يف أشّال زاقفة وسذشيةف وهّيا ندنفت الّايسة بطريقة  أ 
، م  جهة، وذلك بسشب ارقياب ا بقدرات الققل ]٦٠[والتقليايّة اجلذرية]٥٩[بإلميانية متوازية:
، م  جهة أخرى، ألا ا ياسشا  ىل  الققل الطشيقي ما ر كّ  مقرهته ىلرن يف ضا ]٦٢[واألنطولوجية]٦١[وبلعقالنية الطشيقية؛

الي  عاجل » اب  اإلنسا «اإلكا ف ىل  ما قرسنب م  هيا اندل م  حمتوى ىلجياّ كا  موضوع بيا  عضو  يف الدستور الققاقد  
القالقات ب  الققل واإلكا ف ىل  ما ورف يف هيا  –وهو ال ع الفاقيّاين األول  –ا ٌع مسّوٌين هية ألول مرة، وبطريقة رمسية، 
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 الاص م  ققذي  قد فهع الشظث الفذسفي، لدى الّاةي  م  املاما ، فهقاً قو ً وىلجيابياً، ور يزال نيىت اليوم مرجقاً وقاعدة لّل هّر
 فمسيظي سذي  ونظي ، يف هيا املض ار االاص

قفرحيات السذطة التقذي ية   تت  بطرونيات هذسفية خاصة بقدر اهت امها بضرورة املقرهة الققذية، وم  ب بضرورة السقي      ف٥٣
اما ، الفذسفي ىل  مفهومية اإلكا ف ىل  ال ع الفاقيّاين األول الي  َمجََع وثش   رمسياً التقالي  اليت عرضتها السذطة احل ية عذى امل

يقة عافية ومست رة، قد نونه ب  مقرهة هللا الطشيقية والونيي وكيلك الققل واإلكا  اا أمرا  متالزما  ومت ايزا  يف ة  وانيدف لقد بطر 
انطذ، ال ع م  مقتضى أساسي يفرتضه الونيي نفسه، وهو قدرة اإلنسا  عذى مقرهة وجوف هللا، مشدأ وغاية كل شيء، مقرهة 

مثة مرقشتا  لذ قرهة مت يزت  ر بملفدر ونيسب بل بملوضوع «، وخذص ىل  اإلعال  الرمسي الي  أورفًه سابقاً: ]٦٣[طشيقية
ف كا  ر بدن ىلذ  م  التأكيد، خالهاً لّل شّل م  أشّال الققالنية، عذى الفرك ب  أسرار اإلكا  والّروف ]٦٤[»أيضاً 

وققدنم األو  عذى الاانيةف وكا  ر بدن، م  جهة أخرى، م  أ  قـناَك دَ، ضد اإلكانية املتطرهة، ونيدةن  الفذسفية، وكيلك عذى مسون 
ولّ ، مع أ  اإلكا  يقذو «احلقيقة، وبلتايل املسااة اإلجيابية اليت بمّا  املقرهة الققذية، بل م  واجشها أ  قرهد با املقرهة اإلكانية: 

أ  يّو  هااك الشتة خالف نيقيقي ب  اإلكا  والققل، وذلك ب  هللا هو نفسه الي  يونيي األسرار ويهب عذى الققل، ر كّ  
 ف]٦٥[»اإلكا  والي  ياـزل عذى الافس الشررية نور الققل: هال ر كّ  أ  ياّر ذاقه، ور احل، أ  ياّر احل،

يف عفًر أيضاً، عافت السذطة التقذي ية مراراً ىل  مقانة هيا املوضوع هظي رت املاما  م  جتربة الوقوع يف الققالنيةف يف      ف٥٤
لقديس بيوس القاشر الي  ب ن بوضوح ارقّاز القفرانية عذى املقورت الفذسفية الساقرة مال هيه القراق  جيب أ  ندرج ققالي  الشاب ا

ف ور كّ  أ  ناسى أيضاً ره  الّايسة الّاثوليّية لذفذسفة املركسية والريوعية ]٦٦[يف اجتاه الظهرانية والالأفينة واحلذولية
 ف]٦٧[املذظدة

م  التآويل الزاقفة املرقشطة بطرونيات ،»اجلنس الاشري« ب بيوس الااين عرر أيضاً صوقة عادما نيينر، يف رسالته القامةوقد أمسع الشا
خارج «التطورينة والوجوفية والتارخيانيةف وأوضح أ  هيه الطرونيات   قّ  م  صوغ ور م  طرح رجال رهوقي ، بل قسر ب  م  

ىل  الالهوقي  والفالسفة «؛ وأضاف أ  هيه ارنراهات ر يّفي انتشاذها، بل جيب هظفها بطريقة نقدية: ]٦٨[»نيظةة املسـيح
أو  الّاثوليك اليي  حي ذو  عبء اليوف ع  احلقيقة الشررية واإلهلية ر كّاه  أ  جيهذوا ور أ  ينه ذوا هيه الاظرية اليت قاأى قذيًال 

ذيه ، هضًال ع  ذلك، أ  يقرهوها ني، املقرهة، وذلك أوًر أل  األمراض ر قنقاَجل ىلًر ىلذا ونِقف عذى كاةاً ع  السراط القوميف ر بل ع
أمرها وقوهاً حمّ اً، وثنياً أل  املقورت الزاقفة نفسها قاطو  أنيياًً عذى بقٍ  م  نيقيقة، وأخةاً أل  هيه املقورت نفسها قدعو 

 ف]٦٩[»ة والالهوقية وتمُّذها ثزيد م  القاايةاليه  ىل  قفظنص بق  احلقاق، الفذسفي

 ينزة يف خدمة السذطة التقذي ية الرامذة اليت ياق  با احل  يف احلقشة األخةة، اضطنر ا ع عقيدة اإلكا ، حباهٍز م  مساوليته امل
، بال نقد، م  قشل بق  رهوقيني التظرير، بلطرونيات واملاهجيات ، أ  يق د أيضاً ىل  التظيير م  خطر التسذي ]٧٠[الروماين

 ف]٧١[املاشاقة ع  املركسية

ىلذ ، يف املاضي، مراراً وقّراراً، وبساليب متاوعة، واجشها الت ظيفي يف الال الفذسفيف وكل ما  لقد مارس  السذطة التقذي ية
 صدر ع  أساليف األجالء، يف هيا الرأ ، هو ثاابة مسااة نفيسة ر كّ  أ  ناساهاف

ديدةف هاظ    نقد بزاء مقضالت ىلذا قفظ فاا وضقاا الراه ، اقضح لاا أ  مقضالت املاضي قتّرنر، ولّ  يف أشّال ج     ف٥٥
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 حمفورة يف أهراف أو هئات مقينا ، بل بزاء يقيايات مشاوثة يف احمليط يف ششه ذهاينة ماتررةف م  قشيل ذلك ماًال ما نذظظه م  ارقياب
وكأ  »: ااية امليتاهيز ء«جتاه الققل، يف كاة م  التطونرات احلدياة يف األحبا  الفذسفيةف وقد بدأ احلديث، م  جهات متقدنفة، ع  

املطذوب أ  قّتفي الفذسفة بمله ات املتواضقة، أ  ثجرنف تويل الوقاقع، وارنف الشظث يف نطاقات حمدنفة م  املقرهة الشررية أو يف 
 باياتاف

ًال، أخي يتطونر ثنية شّل ونيىت يف نطاك الالهوت، بدأت قطفو ثنية املسونرت القدكةف هفي بق  الاظر ت الالهوقية املقاصرة، ما
، وخفوصاً عادما أخيت بق  املقورت احملسوبة راسخة م  الوجهة الفذسفية قنقت  م  قواعد الشظث العقالنية م  أشّال

الالهويتف وهيا ما حيد  أوًر عادما يستسذ  الالهويت، بسشب خذٍل يف كفايته الفذسفية، وثاأى ع  كل نظرة نقدينة، ملزاع  أصشظ  
 ف]٧٢[زءاً ر يتجزأ م  الذبة والاقاهة الساقدق ، مع كوا ا براء م  كل أساس عقذي كافٍ ج

، اليت قاّر أاية املقرهة الققالنينة واالطاب الفذسفي لفه  اإلكا ، بل نيىت إلمّا  اإلميانية نية ىل ونذظ  أيضاً أخطار ارنضواء ث
اليت قسقى ىل  جقل قراءة الّتاب املقدس أو قفسةه املرجع  الايالية اإلكا  بلف وم  أشّال هيه الاـزعة اإلكانية املاتررة اليوم،

هللا حمفوراً يف الّتاب املقدنس، ويسقط بيلك ققذي  الّايسة الي  ثش ته ال ع الفاقيّاين الفظيح األونيدف ويفشح هّيا كالم 
، عاف وأكد ]٧٣[الااين بطريقة صرحيةف ه   بقد أ  ذكنر ال ع ب  كالم هللا متض ن ، عذى السواء، يف الافوص املقدنسة ويف التقذيد

التقذيد املقدنس والّتاب املقدنس اا املستوفع املقدنس األونيد لّالم هللا املوكول ىل  »: «كذ ة هللا«بقوة يف الدستور الققاقد  
ف هالّتاب ]٧٤[»برمنته متظداً برعاقه ههو يق ن بيلك ع  خالص ققذنقه بتقذي  الرسلالّايسة؛ هقادما يقتاقه الرقب املقدنس 
قست دها م  الونيدة اليت نيققها الروح ب  التقذيد  ]٧٥[»هقاعدة اإلكا  القذيا«رجع الونييدف املقدنس، يف نظر الّايسة، ليس هو امل

سذطة التقذي ية يف الّايسة، حبيث ر كّ  ألٍ  م  هيه املراجع الاالثة أ  يست رن بطريقة املقدنس والّتاب املقدس وال
 ف]٧٦[»مستقذة

ىل  ذلك، أرن نقذنل م  االطر الّام  يف استخراج نيقيقة الّتاب املقدس ع  طري، ماهجينة مفرفة بفرف الاظر وجيب، بإلضاهة 
ّن  م  الوصول، مع الّايسة كذها، ىل  ملء مق  الافوصف ىل  اليي  يتفرغو  لدرس  ع  ضرورة اعت اف طريقة قفسةينة أوسع مت

ملاهجيات التفسةية املختذفة قرقّز هي أيضاً عذى نظرية ما م  الاظر ت الفذسفية، الّتب املقدنسة، جيب أرن يبيب ع  ذهاه  أ  ا
 حيس  هظفها ومتظيفها قشل قطشيقها عذى الافوص املقدنسةف

مثة أشّال أخرى م  اإلكانية املتسرتة، قنقرف بقذة اعتشارها لالهوت الاظر ، ك ا قنقرف أيضاً بزفراقها لذفذسفة الّالسيّية، مع 
ذ  ب  الالهوت الاظر  والفذسفة الّالسيّية اا الاشع الي  استق  ماه الّايسة مفرفاتا لذتقشة ع  املفاهي  الققاقدية املقت دة الق

يف هه  اإلكا ف الشاب بيوس الااين عرر املطونب اليكر قد نيينر م  مال هيا اإلغضاء ع  التقذيد الفذسفي ك ا نيينر م  مبشنة 
 ف]٧٧[ة التقذيديةالتخذي ع  التقاب

يقتقدو  أ  احلقيقة ىلمنا هي  خالصة القول أناا نذظ  نييراً متواقراً م  املقورت انامقة واملطذقة، وخفوصاً م  قشل اليي      ف٥٦
نتيجة اإلمجاع ر نتيجة التطاب، ب  الققل والبرض املوضوعيف م  املفهوم، ور شك، أ  نذقى شيئاً م  الفقوبة، وسط عا  نياهل 

قذيد ف ومع بلتخففات، يف اإلقرار ثا قت ينز به احلياة م  مقً  كامل وأخة، بت هو البرض الي  قوخ ته الفذسفة يف سقيها الت
ذلك ر يسقين، يف ضا اإلكا  الي  يتوسن  يف يسوع املسيح هيا املق  األخة، ىلرن أ  أشجِنع الفالسفة، املسيظي  وغةه ، عذى 
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أ  ياقوا بقدرات الققل الشرر  وأرن يّتفوا بهداف متواضقة يف قفّةه  الفذسفيف أماولة تريخ هيا األلف الي  نررف عذى 
د ب  هيه هي الطريقة اليت جيب انتهاجها: جيب أرن نفقد الربف بحلقيقة القفوى وارندهاع يف الشظث مقرون  بنرأة اايته قره

عذى ارقياف طرك جديدةف اإلكا  هو الي  حيث الققل عذى أ  خيرج م  عزلته ويبامر يف سشيل ان ال وانوفة واحل،ف وهّيا يفشح 
 مقتاقاً ومقاقاًفاإلكا  هو احملامي ع  الققل 

 اهت ام الّايسة بلفذسفة

يف كل األنيوال،   قّتف السذطة التقذي ية يف الّايسة بلتاشيه عذى األخطاء وارنراهات يف التقالي  الفذسفية، بل أرافت،      ف٥٧
ع اإلشارة ىل  الطرك الق ذية بافس ارهت ام، أ  قنقيد التأكيد عذى املشافىء األساسية إلجراء جتديد صظيح يف الفّر الفذسفي، م

، خطوة بت هلا أثر ترخيي يف نيياة »اآلب األزيل«اليت جيب انتهاجهاف يف هيا الال أجنز الشاب رو  الاـالث عرر، يف رسالته القامة 
فةف هيا احل  القظي  استقاف الّايسةف هيا الاصن ر يزال نيىت اليوم هو الوثيقة احل ينة الونييدة، بيا املستوى، املّرنسة كذيناً لذفذس

ا  وطونر ما جاء يف ال ع الفاقيّاين األول يف شأ  القالقات ب  اإلكا  والققل، مشينااً أ  الفّر الفذسفي ىلمنا هو راهد أساسي لإلك
ف بقد أكار م  قر ، ر قزال عااصر كاةة م  حمتو ت هيا الاص حمتفظة بّل أايتها م  الاانيية الق ذية ك ا ]٧٨[والقذ  الالهويت

رو  الاالث عرر أ  القوفة ىل   م  الاانيية الرتبوية؛ وأه  هيه القااصر ما يتقذن، بفذسفة القديس قوما (األكويين)ف لقد بدا لذشاب
–التاويه بفّر املذفا  املالقّي هي أمال طري، لاقوف ونّترف منطاً يف استق ال الفذسفة يتالءم ومقتضيات اإلكا ف هالقديس قوما 

، نراه يربطه ا بربط يف ذات الذظظة اليت كينز هيها، ك ا ياشبي، ب  اإلكا  والققل متييزاً كامالً « -عذى نيدن ما ورف يف الرسالة  
 ف]٧٩[»صداقة متشافلة، هيظف  لٍّل ماه ا نيقوقه ويسهر عذى كرامته

نقذ  أ  هيا الاداء احل   قد نيظي بّاة م  الاتاقّ املوهنقةف هاألحبا  يف هّر القديس قوما وبقينة املالف  املدرسي       ف٥٨
عره  اضة جديدةف والشظو  التارخيية حتركن  بقونة، مستتشقة القوفة ىل  اكتراف ثروات الفّر الوسيط اليت كان  نيىت ذاك 

؛ ك ا أفنت ىل  قّوي  مدارس قوماوية جديدةف اعت اف املاهجية التارخيية أهضى ىل  ققدنمات كشةة يف مقرهة مب ورة يف مقظ  األوساط
ةثر القديس قوما، وكار عدف الشانيا  اليي  جترأوا وأفخذوا التقذيد التوماو  يف الشظو  انارية عذى املقضالت الفذسفية والالهوقية 

 الّاثوليك نفوذاً يف عفًر هيا، واليي  سااوا مسااة جنذى  يف أع ال ال ع الفاقيّاين الااين يف ذلك القهدف ىل  أكار الالهوقي 
بهّاره  وحبوثه ، ه  م  أبااء هيا التجدنف يف الفذسفة التوماويةف لقد استطاع  الّايسة، يف غضو  القر  القرري ، أ  ققونل 

 بوا يف مدرسة املذفا  املالقّيفهّيا عذى رهط كشة م  أهياذ املفّري  اليي  قر 

مه ا يّ  م  أمٍر، هالتجدف التوماو  والتوماو  انديد   يّ  الدرلة الونييدة عذى استقافة الفّر الفذسفي يف الاقاهة      ف٥٩
الّاثوليك اليي   املستذه ة م  املسيظينةف هقشل ذلك، ويف موازاة الدعوة اليت أطذقها رو  الاالث عرر، ظهر عدف كشة م  الفالسفة

التظقوا بتيارات هّرية نيدياة، ووضقوا مالفات هذسفية بت هلا أثر كشة وقي ة خالدة، متشنق  يف ذلك ماهجينة خاصةف وقد وضع 
بقضه  خالصات موصوهة ر ققلُّ أاية ع  املياهب الّ ى يف الفذسفة املااليةف وأرسى ةخرو  األسس املقرهينة يف حماولة جديدة 

ربة اإلكا  يف ضا قفونر متجدنف لذض ة األفّف وهااك م  وضقوا هذسفة قاطذ، م  حتذيل مشدأ املاولية لذوصول ىل  الّاق  ملقا
 القذو نف وهااك أخةاً م  نياولوا التأليف ما ب  مقتضيات اإلكا  م  زاوية املاهجينة الظاهرانينةف ىل  ما جرى، يف الواقع، م  مالني 

املاابرة يف اعتااك مناذج م  التاظة الفذسفي غايتها است رارية الفّر املسيظي يف تكيد الونيدة ب  اإلكا  والققل، خمتذفة، ىلمنا هو 
 وهو ققذيد مسيظي كشةف
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 وقد أورف ال ع املسّوين الفاقيّاين الااين، م  جهته، ققذي اً ثر ً وخفيشاً جداً، يف شأ  الفذسفةف ور يسقين أ  أنسى،     ف٦٠
يتض   ششه مذخٍص لألنرتوبولوجينة الشيشذية  »فرح ورجاء«وااصة يف هيا املوضع م  الرسالة، أ  هفًال كامالً م  الدستور الققاقد  

جند هيه أيضاً مفدر ىلهلام لذفذسفةف هيه الففظات ققاجل قي ة الرخص الشرر  املخذوك عذى صورة هللا، وقش ن كرامته ومسونه عذى 
عذى ذكـر مقـضذة اإلحلاف  »فرح ورجاء« ف وقد أقى الدستور الققاقد ]٨٠[ِهر ما يت ينز به عقذه م  قدرة ساميةبقي االذ، وقنظ

ف هيه الففظات قّتسي، ور ]٨١[ها، وااصة بلاظر ىل  ما يت تع به اإلنسا  م  كرامة ونيرينة ر يرقى ىلليه ا مساسونيدنف مقامل
واعت ه م  ثواب  مراجقي التقذي ينة:  »فادي اإلنسان« ق ة مضامياها، مقً  هذسفياً ع يقاً، استَقدقنه يف رساليت األو شك، يف 

الواقع ا  سر  اإلنسا  ر يستضيء نيقاً ىلرن يف سرن الّذ ة املتجسدف وذلك ب  ةفم، اإلنسا  األول، كا  صورة اإلنسا  اآليت، «
ويّرف له فعوقه أ  املسيح الربف ىل  ةفم انديد أ  املسيح، عادما يّرف لاا سرن اآلب وحمشته، ىلمنا يظهر لإلنسا  ملء ذاقه 

 ف]٨٢[»السامية

وصيات جيب أ  قر ل التقذي  املسيظي وقد اهت  ال ع أيضاً بتقذي  الفذسفة الي  جيب أ  يتفرنغ له املرشظو  لذّهاوتف هيه الت
قدرنس القذوم الفذسفية قدريساً يقوف الطالب أوًر ىل  حتفيل مقرهة ع يقة ومتالمحة األجزاء «يف ا ذهف وقد صرنح ال ع يف ذلك: 

 ف]٨٣[»صرةلإلنسا  والقا  وهللا، مقت دي  عذى الرتا  الفذسفي ذ  القي ة االالدة، ور قنبفل الشظو  الفذسفية املقا

ااصة لذ ستقدي  هيه التوجيهات جرى قاشيتها وقوضيظها مراراً يف وثق، أخرى م  السذطة التقذي ية، لض ا  قارئة هذسفية متياة و 
جهوا لذدروس الالهوقيةف وأما أً هقد نونه  مراراً كاةة باية هيه التارئة الفذسفية مل  جيب عذيه  يوماً، يف احلياة الرعوينة، أ  يوا

 ف]٨٤[أنيدا  القا  املقاصر ويفه وا أسشاب بق  التفرهات لذرفن عذيها بطريقة ميسنرة

لئ  وجب التدخل يف شأ  هيا املوضوع، يف ظروف خمتذفة، مع التأكيد عذى قي ة األهّار اليت طرنيها املذفا  املالقّي،      ف٦١
ط ذلك غالشاً بقدم التقيد فاق اً بتوجيهات السذطة التقذي ية بلطواعية املرجوةف يف كاة م  املدارس وضرورة اقتشاس هّره، هقد ارقش

الّاثوليّية، يف غضو  الساوات اليت عقش  ال ع الفاقيّاين الااين، لوني ، يف هيا الرأ ، بق  اليبول الااج  ع  قراجع ر يف 
أمشل، يف ققدير فراسة الفذسفة ذاتا ني، قدرهاف ر بدن يل م  أ  أحل ، بريء م  ققدير قي ة الفذسفة املدرسية ونيسب، بل بوجه 

 ارستبراب واألسف، أ  عدفاً م  الالهوقي  ياتظذو  هيه الالمشارة بدرس الفذسفةف

ة م  نييٍر جتاه الققل، هيه الالمشارة ققذنذها أسشاب متاوعة، ر بدن م  أ  نيكر ماها أوًر ما ينشديه جزء كشة م  الفذسفة املقاصر 
مه ًال ىلااًر ذريقاً كل حبث ميتاهيزيقي يف القضا  اإلنسانية القفوى، مع الرتكيز عذى املقضالت االاصة أو احملذية ونيىت الرّذينة 

ل ع لقد ذكنر ا»ف القذوم اإلنسانية«ماها أنيياًًف وجيب أ  نضيف، عالوة عذى ذلك، ما نيفل خفوصاً م  التشاس بلاسشة ىل  
عوة املوجهة ىل  ف ىل  الد]٨٥[الفاقيّاين الااين غة مرة بلقي ة اإلجيابينة الاامجة ع  كل حبث عذ ي يتوخى التق ، يف سرن اإلنسا 

الالهوقي  ليقفوا عذى هيه القذوم ويطشنقوها، عاد اقتضاء األمر، قطشيقاً صظيظاً يف حبوثه ، جيب أرن قفسنر باا قرخيص ض ين 
  ف ور يسوغ لاا أخةاً أ  ناسى ما جدن يف عفًر مالتمهيا لإلميان بته يش الفذسفة أو برستقاضة عاها يف التارئة الرعوينة ويف

اهت اٍم بناقاف اإلكا ف وقد أتني  لاا نيياة الّااقس الفتية، بوجه خاص، أ  نّترف ر أشّاًر هّرية متطونرة ونيسب، بل 
 وجوف ا وعة م  ققابة احلّ ة الرقشية، قّون  قراثً نيقيقياً م  الاقاهات والتقاليدف بيد أ  اإلكشاب عذى األعراف التقذيدية جيب أ 

ااا م  ىلبراز املالمح اإلجيابينة اليت قتس  با احلّ ة الرقشية وخذ، رنبنٍط مذزمة بياها وب   يت اشى مع الشظث ّن الفذسفي الي  ك

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn80
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn81
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn82
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn83
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn84
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/ar/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_14091998_fides-et-ratio.html#_ftn85


 ف]٨٦[الشرارة بإلجنيل

أوف أ  أذكِنر حبزٍم أ  فرس الفذسفة يّتسي طابقاً أساسياً وأنه ر يسوغ ىللباؤه م  باية الدروس الالهوقية وقارئة املرشظ       ف٦٢
يا لذّهاوتف وليس م  بب الفدهة أ  قسش، فورَة الدروس الالهوقية هرتٌة يافرف هيها اإلكذةيّيو  ىل  فرس الفذسفة خفوصاًف ه

ية الق ل عذى ، متتد جيوره ىل  اال ة اليت نضج  يف القر  الوسيط، نييث قشينا  أا]٨٧[االيار الي  ثشنته ال ع الالقراين االامس
ىلقامة باية متااغ ة ب  القذ  الفذسفي والقذ  الالهويتف نظام الدروس هيا قد طشع وسهنل ونيفز، وىل  بطريقة غة مشاشرة، جزءاً كشةاً 

وجدت لفرنرسّوا سواريز اليت  »املناظرات امليتافيزيقية« م  قطونر الفذسفة املقاصرةف ولاا يف ذلك ماال بذيغ يف األثر الي  خذنفته
هلا مّاًً نيىت يف انامقات الذوثرية األملانية؛ وبلقّس، هقد أنيد  ارستبااء ع  هيه املاهجية ثبراٍت خطةة يف التارئة الّهاوقية  
ك ا يف الشظث الالهويتف ويّفي التفّة، ماًال، بلالمشارة بلفّـر والاقاهة املقاصَري  وما أفنت ىلليه م  انبالك عذى كل شّل م  

 ال احلوار أو م  استسالم لّل هذسفة بدو  متظيصفأشّ

 ىلين ةمل م  ص ي  قذيب أ  نتخطىن هيه الققشات بفضل قارئة هذسفية ورهوقية واعية جيب أرن قاظجب الشتنة ع  الّايسةف

نِذحِن أ  أذكنر، يف هيه الرسالة، ثا ختصن به الّا      ف٦٣
يسة الفذسفة م  اهت ام كشة،  نظراً ىل  األسشاب اليت أورفتا، أرى م  امل

ك ا أوفن أ  أذكنر أيضاً، بإلضاهة ىل  ذلك، بلربط الق ي، القاق  ب  الق ل الالهويت والشظث الفذسفي ع  احلقيقةف م  هاا واجب 
ابط ما أراه ضرور ً السذطة التقذي ية أ  حتدنف وقرجع منطاً م  الفّر الفذسفي ر ياايف اإلكا ف عذي  أ  أقرتح م  املشافىء والضو 

إلقامة عالقة متااغ ة وهاعذة ب  الالهوت والفذسفةف يف ضا هيه املشافىء والضوابط يفشح بإلمّا  أ  نوضنح القالقات ب  
 الالهوت وخمتذف الاظر ت واملقورت الفذسفية املطرونية يف القا  املقاصر، وكيف جيب أ  قّو  هيه القالقاتف

 
 

 الفصل السادس

 عل بني الالهوت والفلسفةالتفا

 عذ  اإلكا  ومقتضيات الققل الفذسفي

ىل  هللا يتوجه بّالمه ىل  كل ىلنسا  يف كل زم  ويف كل األرض؛ هاإلنسا  هيذسوف بلطشعف ور يستطيع الالهوت، م       ف٦٤
ذسفات اليت قّونن  هقذياً عذى مدى جهته، م  نييث هو صياغة هّرية وعذ ية لفه  كالم هللا يف ضا اإلكا ، أ  يقطع عالقته بلف

التاريخ، بلاسشة ىل  بق  قطونراتا ك ا بلاسشة ىل  حتقي، أهداهها االاصةف ر أببي أ  أعرض عذى الالهوقي  ماهجيات خاصة 
تقانة ليس  م  صالنييات السذطة التقذي ية؛ وىلمنا أوفن أ  أذكر بق  امله نات الداخذة يف صذب الالهوت، واليت ققتضي ارس

 بلفّر الفذسفي، بداعي طشيقة الّالم املونيى نفسهف

قطشيقاً لذ شدأ األول،  مساع اإلميان وفهـم اإلميان. ياتظ  الالهوت، بففته عذ  اإلكا ، يف ضا مشدىل ماهجين مزفوج:      ف٦٥
ف م  ماطذ، ]٨٨[والتقذي  احلين يف الّايسة يتااول الالهوت حمتوى الونيي ك ا قطونر شيئاً هريئاً يف التقذيد املقدنس والّتب املقدنسة
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 اظر فاملشدىل الااين، يهدف الالهوت ىل  قذشية مقتضيات الققل، بلذجا ىل  الفّر ال

، قاف ن الفذسفة لال هوت مسااتها امل ينزة، عادما قتفظنص جهاز املقرهة والتشافل الرخفي، وااصة لسماع اإلميان يف شأ  اإلعداف
ويف ، لبة الّالم يف أشّاهلا ووظاقفها املتاونعةف رهد الفذسفة ر يقلن أاينة يف ما يتقذن، بلتقذيد الّاسي والوقوف عذيه وقوهاً مت اسّاً 

ما يتقذن، كيلك بتفرحيات السذطة التقذي ية وأنيّام كشار مقذن ي الالهوت: هيه القااصر املتاوعة ينق   عاها غالشاً ثفاهي  وأشّال 
ف يف هيه احلال، جيب عذى الالهويت أرن يّتفي ب  يقرض مفاهي  وققابة قرك  ىلليها الّايسة  هّرينة مأخوذة م  ققذيد هذسفي مق ن

ةها وقّوي  ققذي ها، بل عذيه أيضاً أ  حييط ىلنياطة ع يقة بملياهب الفذسفية اليت كّ  أ  قّو  قد أثرت يف املفاهي  يف قفّ
 واأللفاظف

املتض اة يف الّتب املقدنسة واملفهومة هه اً «، هيجب أ  نذظ  قشل كل شيء ا  احلقيقة اإلهلية فهم اإلميان أما يف شأ       ف٦٦
يررح  فهم اإلميان ، قت تع ثفهومية خاصة، وبت اسك ماطقي جيقالاا ثاابة عذ  نيقيقيف]٨٩[»ي  الّايسةصظيظاً، نيسب ققذ
هقط بلوقوف عذى الش  املاطقية والتفونرية لذطرونيات اليت ققت دها الّايسة يف ققذي ها، بل أيضاً وخفوصاً هيه احلقيقة، ليس 

بظهار املق  االالصي الي  قتض اه هيه الطرونيات لفاقدة األهراف والشرريةف ىلنطالقاً م  ا وع هيه الطرونيات، يتوصل املام  ىل  
 يف شخص يسوع املسيح ويف سرنه الففظي، ويررتك يف هيا السرن بذعانه لإلكا ف مقرهة تريخ االالص الي  يشذغ ذروقه

ّن  م  هه  سرن هللا الوانيد والاالو  يف مقااه الرامل، وهه  التدبة االالصي، ىلمنا بلطريقة  الالهوت العقائاي وأمنا هقذيه أ  يت 
قاقد  أ  يقوم بيه امله ة ع  قوسقات هّرية يفوغها بطريقة نقدينة السرفينة وىلمنا خفوصاً بلطريقة ال هانيةف وعذى الالهوت الق

وقّو  يف متااول ان يعف بدو  رهد الفذسفة يستظيل االوض يف قضا  رهوقية كالّالم ع  هللا، ماًال، أو كالقالقات الرخفية 
املسيح اإلله التام واإلنسا  التامف هيه ارعتشارات فاخل الاالو ، وع ل هللا االالك يف القا ، والقالقة ب  هللا واإلنسا ، وهوية 

قِفحُّ أيضاً يف غة قضية م  قضا  الالهوت األفّ الي  يقتضي الركو  مشاشرة ىل  مفاهي  قتقذن، بلرريقة األخالقية والض ة 
 وكذها قتظدنف عذى صقيد املااقشية الفذسفيةف …واحلرية واملساولية الرخفية واالطيئة

ذ  م  أ  يتزونف عقل املام  ثقرهة طشيقية نيقيقية ومت اسّة يف شأ  االالق، والقا  واإلنسا ، وهي كذها موضوع الونيي ر بدن ىل
ّن  م  أ  يق ن ع  هيه املقرهة بطريقة ذهاية وبرّل برهاينف وم  ب ، هالالهوت  اإلهليف وعذى الققل، عالوة عذى ذلك، أ  يت 

 زم هذسفة مشاينة عذى احلقيقة املوضوعينة، يف كل ما يتقذن، بإلنسا  والقا  والّيا فالققاقد  الاظر  يفرتض ويستذ

) عذيه أ  يشيل جهده يف ق ير وقوضيح ١٥، ٣بط  ١بسشب ما يت ينز به الالهوت األساسي م  مه نة الدهاع ع  اإلكا  (     ف٦٧
-١٩، ١األول قد نشنه يف نيياه، مسترهداً بلقديس بولس، (را روم  القالقة ب  اإلكا  والفّر الفذسفيف وكا  ال ع الفاقيّاين

) ىل  أ  هااك م  احلقاق، ما كّ  مقرهته طشيقياً وم  بن هذسفياًف مقرهة هيه احلقاق، شرط ر بدن ماه لتقشل الونيي اإلهليف عادما ٢٠
  الي  يوازيه، عذيه أ  يش ن كيف قظهر، يف ضا ينقشل الالهوت األساسي عذى فراسة الونيي ومفداقيتة متالزمة مع هقل اإلكا

نو  املقرهة اإلكانية، بق  احلقاق، اليت يدركها الققل يف طريقة حباه املستقذةف هيه احلقاق، يفرغ عذيها اإلكا  كامل مقانيها ويوجنهها
يقية، وىلمّا  الت ييز ب  الونيي اإلهلي وما ثروة السرن املونيي نييث قفيب غايتها األخةةف نيسشاا التفّة ماًال يف مقرهة هللا الطش

هاالك م  ظاهرات أخرى، والتظقُّ، م  مفداقية الونيي وقدرة الّالم الشرر  عذى التقشة، بطريقة بذيبة وصظيظة، نيىت ع  
نسا  نيقاً األمور اليت قتخطى اال ة الشرريةف م  خالل هيه احلقاق، كذها يتوصنل اليه  ىل  التظق، م  وجوف طريقة قاهب اإل
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 ف]٩٠[لقشول اإلكا ، وكّ  أ  قفضي به ىل  قشول الونيي، م  فو  أ  يااق  الققل مشافقه االاصة واستقالليته امل ينزة

عذى الالهوت األساسي أ  ي ه ، بافس الطريقة، ع  التااغ  الق ي، ب  اإلكا  وما يقتضيه اإلكا  م  قفسة وقوضيح بواسطة 
يش ن الطري، جذياً لّل عقل خمذٍص يف الشظث ع  «الققل، ليت ّ  م  أ  ييع  لذظقيقة ثلء نيريتهف وهّيا يستطيع اإلكا  أ  

وىل    يرقّز عذى الققل، ر يستطيع مع ذلك أ  يستبين عاهف  –وهو عطية م  هللا  –ضح أيضاً أ  اإلكا  احلقيقةف وهّيا يت
ويتضح، يف الوق  نفسه، أ  الققل حباجة ىل  أ  يستاد ىل  اإلكا  ليستررف اآلهاك اليت ر يستطيع الوصول ىلليها جبهده 

 ف]٩١[»االاص

قد يّو  حباجة أشدن ىل  الرهد الفذسفيف والواقع أ  احلياة الشررية، يف القهد انديد،   قاظن  ثراسي ، ثال  الالهوت األديب     ف٦٨
ما نظ   به يف القهد القدميف احلياة يف الروح ققوف املاما  ىل  نيرينة ومساولية قتخط يا  الرريقة ذاتاف بيد أ  اإلجنيل والافوص 

افىء عامة يف املسذّية املسيظية وىلمنا بوصا  حمدنفةف لّي يت ّ  املسيظي م  أ  يطشنقها عذى الظروف الرسولية قواهياا ىلمنا ثش
ّن  هيها كل ض ةه وكل ما عاده م  طاقات الفّرف ويقين ذلك، بتقشة ةخر،  االاصة، يف نيياقه الفرفية أو ارجت اعية، عذيه أ  حي

فية سذي ة يف شأ  الطشيقة الشررية والت ع ك ا يف شأ  املشافىء القامة اليت جيب أ  أ  الالهوت األفّ جيب أ  يستق  باظرية هذس
 حيتّ  ىلليها القرار األخالقيف

رنبن مقرتٍض عذى أ  الالهويت، يف القراق  الراهاة، بدًر م  أ  حيتّ  ىل  الفذسفة، عذيه أ  يستق  بشّال أخرى م       ف٦٩
والقذوم اليت جين ع الااس عذى اإلعجاب ثا نيققته، يف أ ماا، م  قطورات خارقةف هااك م  ياكد، م  القذ  الشرر  كالتاريخ ماًال 

ىل   ماطذ، حتسنس متزايد لذقالقة ب  اإلكا  والاقاهة، أ  الالهويت جيب أ  يـنْاثِر التوجَه ىل  الرتاثت احلّ ية التقذيدية عذى التوجه
و أوروب الوسطىف وهااك أيضاً م  ياطذ، م  قفونر خاطىء لتقدنفية الاقاهات هياّر عذى الرتا  الفذسفة الفافرة م  بالف اإلغري، أ

 الفذسفي املقَتَ د يف الّايسة كل قي ة مشوليةف

قتض ن  شيئاً م  احلقيقةف ارستقانة بلقذوم مع هاقدتا يف ظروف   ]٩٢[القااصر اليت نيدنفًها سابقاً واليت اورفها التقذي  ال قي
ب مع ذلك أرن قيهذاا ع ا ر بدن ماه م  وساطة هٍّر هذسفي حم  ًقد كاةة، لّواا قتيح مقرهة أك ل ملوضوع الدرس، جي

وشامل، جيب الركو  ىلليها يف كل األنيوال، لتشافٍل ما ر ب  الاقاهاتف وأوفن أ  أشدنف عذى ضرورة عدم التوقف عذى الاوانيي الفرفينة 
ابع الر ويل حملتوى اإلكا ف وجيب أر ناسى أيضاً أ  الرهد وانزقية، مع ما يستتشع ذلك م  التباضي ع  امله ة األو  وهي قشيا  الط

ااا م  أ  منظِنص، يف خمتذف رؤى احلياة ك ا يف خمتذف الاقاهات،  ّن ر ما يتفونره الااس بل «االاص الي  جنده يف الفّر الفذسفي ك
 ف هذيس  اآلراء الشررينة املتاوعة هي اليت ققوف بلفاقدة عذى الالهوت، بل احلقيقة ليس ىلرنف]٩٣[»ما هي احلقيقة املوضوعية

يستوف هيا الدرس نيت اً غرضه، وذلك بسشب ما  موضوع القالقة بلاقاهات جدير ب  يندرس بطريقة ممينزة، نيىت وىل         ف٧٠
ياج  ع  فرس قذك القالقة م  لواني، عذى صقيد الفذسفة ك ا عذى صقيد الالهوتف تريخ الذقاء والتواجه مع الاقاهات اختشار 

) ٨، ١(رسل » رضونيىت أقاصي األ«عاشته الّايسة ماي بدء ماافاتا بإلجنيلف أمر املسيح ىل  قالمييه ب  ييهشوا ىل  كل مّا  
لياقذوا احلقيقة املونياة بواسطته، أتح لذج اعة املسيظية أ  قتظق، سريقاً جداً م  مشولية الشرارة والقواق، الاامجة ع  ققدنفية 

ااا م  أ  نفه  كيف واجه  ان اعة املسيظية األو  هيه  ّن الاقاهاتف مثة نص يف رسالة القديس بولس ىل  املسيظي  يف أهسس ك
أمنا اآل ، يف املسيح يسوع، هأنت  اليي  كانوا قشالن بقيدي  قد صرمت قريش  بدم املسيح، ألنه هو سالماا، هو «ملقضذةف كتب الرسول: ا
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 )ف١٤-١٣، ٢» (الي  جقل م  الرقش  وانيداً ىلذ نق  احلاقط احلاجز بياه ا، أ  القداوة

 األم  عادما قشذوا اإلكا ف بزاء ِغ  االالص الي  نيققه املسيح، يف ضا هيا الاص، كتد قفًّة ىل  التظونل الي  جرى يف
سقط  احلواجز القاق ة ب  خمتذف الاقاهاتف وعد هللا يف املسيح أصشح اآل  عطية شامذة: ههو   يقد حمفوراً يف خفوصية شقب 

ماه ك ا يراءف م  خمتذف األمّاة والتقاليد، ولبته وأعراهه بل امتدن لير ل ان يع، وأصشح مال قرا  يستطيع كل ىلنسا  أ  يبرف 
م  كانوا ه  »ف وانيداً «ان يع مدعوو  يف املسيح ىل  املراركة يف ونيدة أسرة أبااء هللاف املسيح هو الي  أتح لذرقش  أ  يفةا 

تفرقة ونيق ، الونيدة بفضل اندنة اليت حتقق  يف السرن الففظيف لقد هدم يسوع نيواجز ال» القريش «أصشظوا ه  » الشقيدي «
لست  بقد «بطريقة مشتّرة وراقية، بملراركة يف سرنهف هيه الونيدة هي م  الق ، حبيث قستطيع الّايسة أ  قرفنف قول القديس بولس: 

 )ف١٩، ٢(أف » غربء ور نزرء بل أنت  م  أبااء وط  القديسـ ، وم  أهل بي  هللا

يقة ك ى: الذقاء ب  اإلكا  وخمتذف الاقاهات قد ولند، يف احلقيقة، واققاً جديداًف عادما ثال هيا الّالم الشسيط ع ن بولس ع  نيق
قّو  هيه الاقاهات ع يقة التأصنل يف الطشيقة الشررية، ههي حت ل فرلة ما يت ينز به اإلنسا  م  انفتاح عذى الر ولية وعذى 

  احلقيقة يتجذنى م  خالهلا ما يقوف عذى اإلنسا  م  هاقدة ر ريب األلوهيةف بيد أ  هيه الاقاهات هي عذى مساهات متفاوقة م
م له م  قيٍ  بمّااا أ  جتقل نيياقه أكار ىلنسانية بطريقـة  –ف هيه الاقاهات املتفذة بقي  التقاليد القدكة مرقشطة ]٩٤[هيها، وما قنقدِن

ه سابقاً، يف كالماا ع  الافوص احلّ ية وققذي  القديس بولسف –ض ايـة ولّ  نيقيقية   بتجذني هللا يف الطشيقة، عذى نيدن ما ذكًر

الااس، قرارك يف الدياامينات املاقّسة يف الزم  الشرر ف هااك ىلذ  هيه الاقاهات، بسشب عالقتها الوثقى بلااس وبتاريخ      ف٧١
حتورت وقطونرات مفدرها الذقاءات ب  الشرر والتشافرت اليت حيققواا يف طراق، نييات ف وهّيا قتبيى الاقاهات بملراركة يف 

ميات؟ كل ىلنسا  يات ي ىل  ثقاهة ما، خيضع هلا القي ، وقظل نيينة ومست رنة ثقدار انفتانيها عذى احلداثةف كيف نفسنر هيه الدياا
كينزه وياثر هيها؛ هاإلنسا  هو، يف ةٍ  وانيد، مولِند الاقاهة اليت يات ي اليها ووليدهاف ويف كل ققشة م  ققابة نيياقه، حي ل يف ذاقه ما 

ثقاهة حت ل نزعة ىل  اركت ال مطشوعة يف  وسط االذيقة، وهو انفتانيه الداق  عذى السرن وعطره املتوقد ىل  املقرهةف وم  ب، هّل
 ذاتا وشفناهةف يسوغ ىلذ  القول ا  الاقاهة قاطو  عذى أهشة ارنفتاح عذى الونيي اإلهليف

الطريقة اليت يقيش هيها املسيظيو  ىلكاا  مرشقة، هي أيضاً، باقاهة احمليط، وقساه  بدورها يف قّوي  ميزاتا شيئاً هريئاًف جيذب 
ىل  كل ثقاهة نيقيقة هللا الاابتة اليت أونيى با يف التاريخ ويف ثقاهة كل شقبف احلد  الي  شاهده احلجناج الواهدو  عذى املسيظيو  

أليس هارء املتّذ و  مجيقه  جذيذي ؟ «أورشذي ، يوم القافرة، ر يزال يتّرنر ع  األجيالف لقد قساءلوا، بقد مساعه  الرسل: 
اليت ونلَد هيها؟ ن  الفرثي  واملافني  والقيالمي  وسّا  ما ب  الاهري  واليهوفية وكشاذوكية والشاطس هّيف نس ع كلٌّ ماا لبته 

 وةسيـة وهرجيية وثفيذية ومفر ونوانيي ليشية عاد القةوا  والروماني  املستوطا  ههاا واليهوف والدخالء والّريتي  والقرب، نس قه 
)ف ىلعال  اإلجنيل يف خمتذف الاقاهات، وىل  اقتضى م  أصظابا اعتااك اإلكا ، ىلرن ١١-٧، ٢(رسل  »ياطقو  بلساتاا بقظاق  هللا

أنه ر كاقه  م  احملاهظة عذى هويته  الاقاهية االاصة؛ وهيا ر يسشنب أ  انقسام أل  شقب املق ندي  يت ينز بر ولية منرْرعٍة عذى  
 اهة م  عااصر ققوف ض اياً ىل  ملء قفسة احلقيقةفكل ثقاهة، وقساعد يف قطوير ما قتض اه كل ثق

وبلتايل، ليس مثة م  ثقاهة كّ  اعتشارها مقياساً لذظّ ، وبو  نيجة مقياساً أخةاً لذظقيقة يف شأ  الونيي اإلهليف اإلجنيل ر 
ً م  أشّال الاقاهة، ك ا لو كا  م  أهداهه، عادما يذتقيها، أ  ياتزع ماها ما  متتذّه، ويرغ ها عذى اعتااك أشّاِل م  يتقارض وأ ن

االارج ر قالق ها: بل بلقّس! هالشرارة اليت حي ذها الـ ام  ا  القا  وىل  احلضارات هي الرّل احلقيقي لتظريرها م  كل هوضى 
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رم شيئاً مما لديها، بل جتد اقظ تها االطيئة، وهي، يف الوق  نفسه، فعوة ىل  احلقيقة برمتهاف م  نتاقّ هيا الذقاء أ  الاقاهات ر حتن 
 هيه ما حيفزها عذى ارنفتاح عذى جدنة احلقيقة اإلجنيذية لتت ّ  م  التطونر رنيقاًف

ر شك أ  مه ة الشرارة قد التق  أوًر، يف طريقها، الفذسفة اإلغريقيةف ولّ  هيا الذقاء ر يستتشع، ور بوجه م  الوجوه،      ف٧٢
األخرىف هاليوم، ثقدار ما يتفل اإلجنيل ثسانياٍت ثقاهية بقي  نيىت اآل  خارج نطاك اإلشقاع املسيظي، نينجة رستشقاف املقاربت 

 قافتح اارت جديدة لالناقافف املقضالت اليت واجهتها الّايسة يف القرو  األو  م  ترخيها قواجه ماذها يف أ مااف

بتقاليد فياية وهذسفية عريقةف بالف اهلاد هلا بياها مّانة خاصةف يشظث الفّر ىلين أقوجه بلفّر عفو ً ىل  الشالف الررقية الباية 
اهلاد ، حباهٍز رونيي كشة، ع  اختشاٍر حيرنر الروح م  قيوف الزم  واملّا ، ويت تع بقي ة مطذقةف يف فياامية هيا السقي ىل  التظرنر 

 قادرج نظر ت ميتاهيزيقية عظي ةف

ة املسيظي  يف اهلاد، أ  يستخرجوا م  هيا الرتا  الار  القااصر اليت قتااغ  مع ىلكاا ، هيار  با عذى املسيظي  اليوم، وااص
جيب عذى املسيظي  » القالقات بألف   غة املسيظية«الفّر املسيظيف يف هيا الق ل الت ظيفي املستذه  م  الشيا  ال قي يف 

هو مشولية الققل الشرر  الي  جند مقتضياقه األساسية مترابة يف خمتذف الاقاهاتف  أ  يتقيدوا بقدف م  املقاييس: املقياس األول
والااين الي  ياج  ع  األول قوامه ما يذي: عادما قتفل الّايسة بلاقاهات القظ ى اليت   قذتقها م  قشل، ر يسقها أ  قتخذنى ع ا 

يا الرتا  يااق  قفد القااية اإلهلية اليت ققوف الّايسة يف فروب الزما  الالقيينف التاّر هل-اكتسشته بناقاهها يف الفّر اإلغريقي
والتاريخف وعذى كٍل، ههيا املقياس، يف نظر الّايسة، يفحُّ يف كل زما ، وسوف يفح يف كايسة البد اليت سوف ققدنر ثروة 

الرتا  عااصر جديدة لذدخول يف نيواٍر ما ر  املّاسب احملققة بفضل ما جير  اليوم م  ققارب مع الاقاهات الررقية، وجتد يف هيا
فّر مع الاقاهات اليت ستفرزها الشررية يف طريقها نو املستقشلف وجيب ارنيرتاز، ثلااً، م  االذط ب  املطالشة الررعية ثا يت تع به ال

  هويته بتقارضه مع التقاليد األخرى، اهلاد  م  هرافة وأصالة، واملشدأ القاقل ب  كل ققذيد ثقايف جيب أ  يابذ، عذى مزينته وياشن 
 وهيا يااق  الققل الشرر  يف ص ي  طشيقتهف

وما نقوله هاا يف اهلاد يفح أيضاً يف قرا  الاقاهات الّ ى يف الف  والياب  وساقر الشالف اآلسيوية األخرى، ك ا يفح أيضاً يف 
 فبق  ثروات التقاليد اإلهريقية، وااصة املاقولة ماها شفهياً 

يف ضا هيه األهّار، يتضح لاا أ  القالقة اليت جيب أ  نقي ها بطريقة مالق ة ب  الالهوت والفذسفة، ر بدن م  أ       ف٧٣
ختضع ملشدأ الداقريةف هشالاسشة ىل  الالهوت نقذ  أ  املاطذ، واملفدر األصيل اا فاق اً كالم هللا املونيى يف التاريخ، بيا ا اهلدف 

)، ١٧، ١٧هه  هيا الّالم واكتااهه عذى مدى األجيالف وم  جهة أخرى، ما فام كالم هللا هو احلقيقة (را يو،  األخة ىلمنا هو
س  هه  هيا الّالم، ر يسقاا أرن أ  نستق  بلشظث الشرر  ع  احلقيقة، أ  بملسقى الفذسفي بررط أ  يت  يف انيرتام  هذّي نن

  هقط، يف االطاب الالهويت، بشق  مقورت الشاية الفذسفية أو بق  أجزاقها: هإنه م  بب قوانياه االاصنةف ور يقين ذلك أ  نستق
الضرورة انوهرية أ  كارس عقل املام  طاقاقه الفّرية يف الشظث ع  احلقيقة، ض   نيركة قاطذ، م  كالم هللا وقسقى ىل  التوصل 

–أ  كالم هللا ومقرهته بوجه أهضل  –ل يف قاقذه ب  هيي  القطش  ىل  هه ه بطريقة أهضلف وم  الواضح، م  جهة أخرى، أ  القق
حيظى برشه قاشيه وقوجيه، ليتظاشى فروبً قاظرف به خارج احلقيقة املونياة، ويف ةخر املطاف، خارج احلقيقة يف كل بساطتهاف  

قالقة الداقرية بّالم هللا، خترج الفذسفة ثرينة، والققل مدعون أيضاً ىل  ر فة طرك ليس بمّانه أ  يتفونر اجتيازها ونيدهف م  هيه ال



 أل  الققل يّترف بفضذها ةهاقاً جديدة   يّ  ليظذ  باف

فليل ما قاقيه هيه القالقة م  مثار، جنده يف تريخ بق  عظ اء الالهوقي  املسيظي  اليي  كانوا أيضاً م  طراز الفالسفة      ف٧٤
قت ينز بقي ة هّرينة راقية جتقذه ، حب،، يف مستوى أقطاب الفذسفة القدكةف ويفح هيا يف ةبء  القظام، وذلك با  خذ فوا ةثراً 

الّايسة وم  بياه ، عذى األقل، القديس غوريبوريوس الاـزياـز  والقديس أوغسطياوس، وكيلك مالهاة القفر الوسيط وم  بياه  
هاتورا والقديس قوما األكويينف القالقة املا رة ب  الفذسفة وكالم هللا خفوصاً الاالثي املرهور: القديس أنسذ وس، والقديس بًو

قظهر أيضاً يف الشظث انر ء الي  قام به مفّرو  نيدياو ، يطيب يل أ  أذكر م  بياه ، يف البرب، شخفيات م  مال جو  
مفّري  م  طراز هالفكة سف سولوهييف، هار  نيوم ، وأنطونيو روزميين، وجاك ماريتا ، وىلقيا  جذسو  وىلفيث شت ؛ ويف الررك 

اليي  كّ  أ   –وبهل أف هذورنسّي، وبيرت جف زافاقيف، وهالفكة  ف لوسّيف وم  الواضح أنين عادما أذكر هارء املاما  
ذسفي استفاف  ر أريد أ  أواه، عذى مجيع مالمح هّره ، بل أ  أورف هقط مناذج بذيبة يف منط م  الشظث الف –أضيف ىلليه  ةخري  

قدنم كاةاً م  مقارنته ثقطيات اإلكا ف هااك أمر أكيد: التاشنه لذ سةة الرونيية اليت نيققها هارء املقذ و ، ر كّ  ىلرن أ  يدع  الت
، الالهويت، اليوم وغداً -يف الشظث ع  احلقيقة ويف قطويع نتاقجها الدمة اإلنسا ف وجيب أ  �مل أ  جيد هيا التقذيد الفذسفي

 أشخاصاً يواصذونه ويستا رونه الة الّايسة والشرريةف

 
 

 الفذسفة يف خمتذف أوضاعها

باتيجة ما أقياا عذى ذكره، بطريقة مقتضشة، م  تريخ القالقات ب  اإلكا  والفذسفة، بمّاناا أ  منينز بق  أوضاع       ف٧٥
ف هو نيالة الفذسفة اليت فلسفة املستقلة متاماً ع  الوحي اإلجنيليوضع ال الفذسفة بلاسشة ىل  اإلكا  املسيظيف الوضع األول هو

قّونن  ترخيياً يف احلقب اليت سشق  ميالف الفاف ، وتلياً، يف املااط، اليت   يفل ىلليها اإلجنيل بقدف يف هيا الوضع، جند يف 
اها االاصة ور قستق  ىلرن بقدرات الققلف هيا الفذسفة قوقاً شرعياً ىل  أ  قّو  مستقذة يف مسقاها، أ  أ  جتر  ثوجب قواني

التوك حيس  أ  ندع ه ونقزنزه مع اعتشار احملدوفية االطةة الاامجة ع  ضقف الققل الشرر  يف هطرقهف والواقع أ  املسقى الفذسفي، 
 وهو الشظث الطشيقي ع  احلقيقة، يشقى ض اياً مررعاً عذى ما هو هوك الطشيقةف

االطاب الالهويت ثقورت وأفلنة هذسفية، ر بدن م  أ  نرتم ما يتطذشه الفّر م  استقاللية صظيظةف هالتدليل ونيىت عادما يستق  
الي  يت ن ثوجب ضوابط عقذية صارمة هو، ور شك، ض انة لذوصول ىل  نتاقّ مقشولة عاد ان يعف وهاا يتظق، أيضاً املشدأ القاقل 

ة: اإلذعا  اإلكاين الي  يذزم الققل واإلرافة ر يذبي بل يّ نل نيرينة االيار عاد كل مام  يقشل ب  الاق ة ر قذبي بل قّ نل الطشيق
 الونييف

واليت قشااها عدف م  الفالسفة املقاصري ، قشتقد ابتقافاً واضظاً ع  هيا املقتضى » املففولة«الاظرية الفذسفية املقروهة بلفذسفة 
كيد عذى ارستقاللية الفظيظة لٍّل مسقى هذسفي، بل قطالب ب  يت تع الفّر بركتفاء السذي ف هيه الاظرية ر قّتفي بلتأ

اليايت، وهي مطالشة ر شرعية واضظة: هّل رهٍ  ملا قزونفً به احلقيقة الاابقة م  الونيي اإلهلي يقين احلاول فو  الوصول ىل  مزيٍد 



 هافم  الق ، يف مقرهة احلقيقة، وذلك عذى نيساب الفذسفة نفس

ف هيه التس ية مرروعة يف نيدن ذاتا، عذى بلفلسفة املسيحية مثة وضع ةخر م  أوضاع الفذسفة وهو ما يففه الّاةو      ف٧٦
أرن يقع عذيها ارلتشاس: ههي ر قرة ىل  وجوف هذسفة رمسية يف الّايسة، ما فام اإلكا ، يف نيدن ذاقه، ليس هذسفةف هيه التس ية 

ذسفياً مسيظياً وقاظةاً هذسفياً مرقشطاً ارقشاطاً وثيقاً بإلكا ف ن  لساا ىلذ  بزاء هذسفة م  وضع هالسفة مسيظي    ققين ىلذ  اجاً ه
يراؤوا التقرنض لإلكا  يف حباه ف هقادما نتّذ  ع  هذسفة مسيظية، نريد أ  نر ل، بيه القشارة، ما أنيرزه الفّر الفذسفي م  

 مّا  أ  قتظق، لور ما رهدها به اإلكا  املسيظي، بطريقة مشاشرة أو غة مشاشرةفقطونرات هامة   يّ  بإل

مثة ىلذ  وجها  يف الفذسفة املسيظية: وجه ذايت قوامه قاقية الققل بإلكا ف هاإلكا ، م  نييث هو هضيذة ىلهلية، حيرنر الققل م  
ف با القديس بولس يف أ مه وأبء الّايسة وهالسفة ةخرو  أقرب ماا، الزهو، وهو نقيفة منوذجية يتقرض هلا الفالسفة كاةاً، وقد ندن 

م  أماال بسّال وكةكيبارفف بلتواضع حيرز الفيذسوف ما حيتاجه م  جرأة ليجابه بق  املساقل اليت ر يسقه أ  حيذنها بسهولة، 
ّنر ثقضالت الرر والقي اب وهونية هللا الرخفية ومق  احلياة أو، بطريقة م  فو  أ  يراعي مقطيات الونييف نيسشاا، ماًال، أ  نف

 »فملاذا مثة شيء؟«مشاشرة، املقضذة امليتاهيزيقية انيرية: 

هااك أيضاً الوجه املوضوعي املتقذ، ثظتوى الفذسفة املسيظية: هالونيي يقرض عذياا بوضوح بق  احلقاق، اليت   يّ  بمّا  الققل 
قتها غة مستقفية عذيهف يف هيه الرؤية جند بق  احلقاق، م  مال وجوف ىلله شخفي نيرن أ  يّترفها ونيده، وىل  كان  م  طشي

وخال،، وقد بت هليه احلقيقة أاية كـ ى يف قطوير الفّر الفذسفي، وااصة يف قطوير هذسفة الّياونةف يف هيا الاطاك يدخل أيضاً 
قضذة الرر بطريقة هذسفية مااسشةف هّرة الرخص كّاق  رونيي هي واقع االطيئة ك ا يشدو يف ضا اإلكا  الي  يساعدً يف طرح م

أيضاً م  مشتّرات اإلكا : هاملاافاة املسيظية بّرامة الشرر ومساوات  ونيريته   قد أثرت، بدو  ريب، يف الفّر الفذسفي عاد أبااء 
ف بمّاناا أ  نيكر، م  ب  األنيدا  القريشة ماا، اكتراف األاية اليت يت  ينز با، يف نظر الفذسفة أيضاً، الونيي املسيظي، عفًر

بوصفه احلد  التارخيي املركز ف وليس م  بب الفدهة أ  يفشح هيا احلد  حمور تريخ هذسفة أصشح ششه هفل جديد م  هفول 
 الشظث الشرر  ع  احلقيقةف

ية بق  احلقاق، الوارفة يف الّتب املقدنسة، م  م  ب  القااصر املوضوعية يف الفذسفة املسيظية جند أيضاً ضرورة الشظث يف مققول
بياها، ماًال، ما أنكرِم به اإلنسا  م  فعوة قفوك الطشيقة، وقضيةن االطيئة األصذية نفسهاف هيه امله نات حتث الققل عذى ارعرتاف 

 ع، يف الواقع، نطاك الاراط الققالينفبوجوف ما هو ني،ُّ وعقالين خارج احلدوف احلفرينة اليت قد ياـزو  هيها الققلف هيه القضا  قوسن 

  يفشح الفالسفة رهوقي  يف قاظةه  يف هيه القااصر، وذلك ثقدار ما حتاشوا الق ل عذى هه  وشرح نيقاق، اإلكا  انطالقاً م  
  مسانيات جديدة م  الونييف لقد است رُّوا يف الق ل ض   نطاقه  االاصن وثاهجيته  الققالنية الشظ ، ولّاه  وسنقوا أحباثه  ىل

  احلقيقةف ويسوغ القول ِىل  جزءاً كشةاً م  الفذسفة احلدياة واملقاصرة   يّ  ليتظق، لور كالم هللا وأثره احلاهزف هيا الواقع حيتف
 بّامل صدقيته، نيىت جتاه ما نذظظه، ايشة أمل، م  ىلعراض عدٍف م  مفّرن  القرو  األخةة ع  األرثوذكسينة املسيظينةف

ف الواقع أ  الالهوت قد انيتاج ور يزال حيتاج ىل  يرك  الالهوت نفسه إىل الفلسفة جند لذفذسفة وضقاً رهتاً ةخر، عادما      ف٧٧
الرهد الفذسفيف هالق ل الالهويت، بففته نراطاً م  نراطات الققل الااقد يف ضا اإلكا ، يفرتض ويقتضي، يف كل سقيه، عقًال 

صقيد املفاهي  الفّرية والطراق، ال هانيةف ب ىل  الالهوت حباجة ىل  الفذسفة كطرٍف حماوٍر لذتظق، م  مفهومية  مدرن ً وماقفاً عذى



تكيداقه ونيقيقتها الرامذةف وليس م  بب الفدهة أ  يّو  ةبء الّايسة ورهوقيوُّ القرو  الوسطى قد استقانوا بفالسفة غة 
اليت حتتف  با الفذسفة نيىت يف هيا الوضع الاالث،  االستقالليةا الواقع التارخيي ياونه بقي ةمسيظي  هليه الوظيفة التفسةيةف هي

 ولّاه يذفتاا أيضاً ىل  ما جيب أ  ختضع له الفذسفة م  قطويرات ع يقةف

ف بيد أ  هيا »خادمة الالهوت« ىل  ما أفقه الفذسفة لالهوت م  رهٍد ضرور  ورهيع هو الي  استظ، هلا، ماي زم  اآلبء، لقب
الذقب   يطش ، عذيها لذتقشة ع  خضوع ذليل أو ع  فور وظيفي حب  لذفذسفة جتاه الالهوت، ولّاه استنق ل يف املق  الي  قوخناه 

هيا التقشة الي  يفقب استق اله اليوم بسشب »ف الفذسفة األو » «خدمة«أرسطو يف نيدياه ع  القذوم ارختشارية املستق ذة يف 
ارستقاللية اليت أقياا عذى ذكرها قد استنخدم، عذى مدى التاريخ، لذدرلة عذى ضرورة القالقة ب  هيي  القذ   واستظالة  مشافىء

 الففل بياه اف

م  غة أ  يدر ، وياظفر ض   بايات هّرية ر قساعد كاةاً » يتفذسف«ىلذا أىب الالهويت أ  يستق  بلفذسفة، هإنه يتقرنض أل  
كا ف وكيلك الفيذسوف ىلذا نفى كل عالقة بلالهوت، ظ  نفسه مذزماً ب  حيتّر لياقه حمتوى اإلكا  املسيظي، ك ا يف هه  اإل

جرى لشقٍ  م  الفالسفة احلديا ف يف كال احلالت  يرتاءى خطر القضاء عذى املشافىء األساسينة املطالشة برستقاللية اليت جيب أ  
 والالهوتف يت س ك با كلٌّ م  الفذسفة

وضع الفذسفة الي  نشظث هيه اآل  جيب أ  خيضع مشاشرة، مع الالهوت، إلشراف السذطة التقذي ية ورقابتها، ك ا أشرت ىل  ذلك 
قشًال، وذلك بسشب ما هلا م  انقّاسات عذى استيقاب الونييف ههااك نيقاق، ىلكانية قاشا، م  املقتضيات احملدنفة اليت جيب عذى 

 يها كل مرنة قدخل يف عالقة مع الالهوتفالفذسفة أ  قراع

باتيجة هيه ارعتشارات نفه ، بال عااء، ملاذا أثا  السذطة التقذي ية مراراً عذى الفواقد الاابقة م  هّر القديس قوما       ف٧٨
وجقذ  م  هيا الفّر فليًال ومنوذجاً لذدروس الالهوقيةف و  يّ  موضوع اهت ام الّايسة أ  قتخي موقفاً م  املساقل الفذسفية 

اعتااك قضا  هّرية خاصةف لقد كا  هدف السذطة التقذي ية ور يزال أ  جتقل م  القديس قوما منوذجاً  الشظتة ور أ  قفرض
صظيظاً لِّل م  يشظث ع  احلقيقةف والواقع أ  مقتضى الققل وقوة اإلكا  قد وجدا يف هّر القديس قوما أرقى خالصة استطاع 

 جاء به الونيي م  َبْدٍع جير ن م  فو  أ  يقذنل م  قي ة الاهّ الققالينفالفّر أ  حيققها، وذلك بنه عرف كيف حياه  عذى ما 

أوفن أ  أقوسنع يف ما سذف م  مض و  التقذي  الّاسي، وأب ن يف هيا انزء األخة بق  املقتضيات اليت يطرنيها       ف٧٩
سفات املقاصرةف عذى الفيذسوف أ  يقونل _ ك ا الالهوت يف أ ماا _ وما يطرنيه كالم هللا أوًر _ عذى الفّر الفذسفي وعذى الفذ

أكدنت ذلك ةنفاً _ عذى قواعد خاصة وأ  يرقّز عذى مشافقه االاصةف ولّ  احلقيقة ر كّ  ىلرن أ  قّو  وانيدةف وم  ب ر 
قل، م  جهة، جيب يستطيع الونيي أبداً، مع مض ونه، أ  ياتقص م  قي ة الققل يف اكتراهاقه ويف استقالليته املرروعةف ولّ  الق

أر يفقد قدرقه عذى التساؤل وطرح األسئذة، عارهاً أنه ر يستطيع أ  حيسب ذاقه قي ة مطذقة وهريدةف احلقيقة املونياة قضع الّاق  يف 
و، وضح الاور الاابع م  س  الّاق  األمسى القاق  بياقه، وقاة الطري، أمام الفّر الفذسفيف وخالصة القول أ  الونيي املسيظي ه
يف احلقيقة، نقطة التالقي والتواجه ب  الفّر الفذسفي والفّر الالهويت يف عالقات ا املتشافلةف ما نت ااه ىلذ  عذى الالهوقي  

والفالسفة أ  يهتدوا بد  سذطة احلقيقة الوانيدة، هيفوغوا هذسفة قتجانس مع كالم هللاف هيه الفذسفة قّو  هي هسظة الذقاء ب  
ا  املسيظي، ومّا  التواه، ب  املاما  وغة املاما ، ويّو  ذلك فع اً لذ سيظي  ليقتاقوا اقتااعاً أع ، م  أ  الاقاهات واإلك



ع ، اإلكا  وسالمته يقو   عادما يرقشط اإلكا  بفّر ر يتخذنى عاهف وأوكند، مرة أخرى، أ  ةبء الّايسة ه  اليي  يوجهوناا يف 
ه ليس سوى هّر يق ن ع  ىلذعا  ف ف ف م  يام  يققل وعادما يققل يام  ف ف ف هإذا كا  اإلكا  ر يرقّز اإلكا  نفس«هيا اليق : 

 ف]٩٦[»ىلذا نييهاا اإلذعا ، نييهاا اإلكا ، هشدو  اإلذعا  ليس م  ىلكا «ف وأيضاً: ]٩٥[»عذى الققل، هذيس اإلكا  شيئاً 

 
 

  

  

 عالفصل الساب

 املقتضيات واملسؤوليات يف أ�منا

 كالم هللا ومقتضياقه املذزمة

ااا م  الوصول ىل  قفونر لإلنسا  والقا        ف٨٠ ّن حيتو  الّتاب املقدنس، بطريقة ظاهرة أو متض اة، عذى ا وعة م  القااصر مت
وص املقدنسةف وما يتضح م  ذلك أ  الواقع الي  يت ينز بّااهة هذسفية نيقيقيةف لقد أفرك املسيظيو  شيئاً هريئاً غ  هيه الاف

لت ه ليس بألمر املطذ،: هال هو غة خمذوك، ور يتولند م  ذاقهف هللا ونيده مطذ،ف ب ىل  صفظات الّتاب املقدنس قرس  لاا 
ف رونيهف وثا أ  القا َ ر حيظى ، مع ما قتض اه هيه الرؤية م  عااصر حمدنفة قتااول كيانه ونيرنيته وخذو خملوداً على صورة هللا اإلنسا 

بكتفاء ذايت هّل وه  استقاليل يتجاهل القالقة انوهرية اليت قايط كل خذيقة واإلنسا  نفسه بل، يفضي نيت اً ىل  أوضاع 
 مأساوينة قذبي الشظث الققالين ع نا كيز الوجوف الشرر  م  قااغ  ومق ف

_ يقانها الّتاب املقدنس أيضاً، ماكداً أ  الررن ر ياج  ع  نقٍص يف املافنة بل ع   مقضذة الررن األفّ ـ وهي أققس أشّال الرر
  جرٍح يف اإلنسا  مفدره انراف يف استق ال احلرينة الشرريةف وجند يف كالم هللا أخةاً ىليضانياً ملق  الوجوف وجوابً يوجه اإلنسا  ىل

الوجوف الشرر ف مثة نواٍح أخرى كّ  قفسةها انطالقاً م  قراءة الاص املقدنسف  يسوع املسيح كذ ِة هللا املتجسند، وهيه ملء ك ال
 وعذى كل، ه ا ياتّ ع  ذلك كذه ىلمنا هو ره  كل شّل م  أشّال الاسشوينة واملافينة واحلذوليةف

ا مق  وقوجٌُّه نو اكت اهل ا يف يسوع القااعة األساسينة يف هيه الفذسفة املتض اة يف الّتاب املقدنس هو أ  احلياة الشررية والقا  هل 
املسيحف وسيشقى سرن التجسند فاق اً هو احملور الي  جيب أ  نتخيه ماطذقاً لفه  لبز الوجوف الشرر  والقا  املخذوك وهللا نفسهف يف 

خطى احلدوف اليت قد ياظفر هيا السرن ر بدن لذفذسفة م  أ  قواجه حتد نت قفوى، وذلك ب  الققل مدعون ىل  أ  يقتا، ماطقاً يت
ض اهاف ولّ  قذك هي الطريقة الونييدة اليت قفضي باا ىل  ق ة مق  الوجوفف والواقع أ  ص ي  جوهر هللا وص ي  جوهر اإلنسا  

يفشظا  يف متااول الققل: هفي سرن الّذ ة املتجسند قنفا  كل م  الطشيقة اإلهلية والطشيقة الشررية، وقشقى كل ماه ا مع 
 ف]٩٧[الليتها، وقتجذنى، يف الوق  نفسه، الفذة الفريدة يف عالقته ا املتشافلة م  غة اختالط ور قرويشاستق
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ىل  وجهات الاظر يف احلياة والقا  _ »ف أزمة املق «نذظ  أ  وجهاً م  أبرز وجوه وضقاا الراه  هو  م  أن ال باّ       ف٨١
وأكارها ذو طابع عذ ي _ قد قّاثرت حبيث نرهد قفاق اً يف ظاهرة قفدنع املقرهةف وهيا، بلتظديد، ما يقسنر وجيه  الشظث ع  

ترابك يف املقطيات واألنيدا  الي  نقيش هيه والي  يشدو كأنه يّون  نسيّ الوجوف،  مق  احلياةف وهااك ما هو أخطر: هفي هيا ال
كاةو  يتساءلو : هل هااك بقد م  مقً  لذتساؤل ع  املق ف ىل  ققدنف الاظر ت املتااهسة يف انواب واختالف الاظر ت يف قفسة 

ع يف الريشية والالمشارة أو يف خمتذف أشّال القدميةف وياج  ع  الّو  ونيياة اإلنسا  ياةا  الرك يف الافوس ويفضيا  ىل  الوقو 
هيا كذه أ  الققل الشرر  يبراه م  الذ شس والب وض يف منط قفاسةه ما يدهقه ىل  مزيد م  التقوقع عذى ذاقه، ض   نيدوف 

ر حتجي  الققل ونيفره يف الوظاقف فاخذينة، ثقزِل ع  كل مرجقينة عنْذوينةف كل هذسفة ر قتساءل ع  مق  الوجوف قتقرض الط
 األفاقية ثاأًى ع  كل شبٍف بلشظث ع  احلقيقةف

، وقدرتا عذى الشظث يف بُعَاها احلكمي لّي قّو  الفذسفة يف قااغ  مع كالم هللا، ر بدن هلا م  أ  قّتسب، قشل كل شيء،
ستقفاء، ثاابة نياهز مفيد جداً لذفذسفة، لتّو  ماسج ة احلياة ثقااها األخة والراملف هيا املقتضى األول هو، بقد الفظص وار

مع طشيقتهاف بيه الطريقة ر قّو  الفذسفة ارنف حمّ ة نقدينة نيامسة قش ن ملختذف اارت املقرهة القذ ية مرقّزاتا ونيدوفها، بل 
ً  أخةي ف هيا الشقد احلّ ي هو اليوم يف غاية قّو  أيضاً املرجقينة األخةة لتونييد القذ  والق ل اإلنساين وقوجيهه ا نو هدف ومق

ة ر الذزوم ملا نذظظه م  قفاق  يف القدرة التقاية الشررينة يتطذب وعياً متيقظاً ومتجدفاً لذقي  األخةةف هإذا كان  هيه الوساقل التقاي
 ف]٩٨[منة لذجاس الشرر قتوخى ىلرن األغراض املافقية الشظتة، هسرعا  ما قظهر بربريتها وقتظونل ىل  طاقة هدا

 ههو يدعو الفذسفة ىل  التطونع كالم هللا يّرف لاا غاية اإلنسا  األخةة ويضفي عذى قفرهاقه يف هيا القا  مقً  شامًالف وم  ب
لذشظث ع  هيا املق  يف مرقّزه الطشيقي وهو التوك الديين الي  يّون  شخفية اإلنسا ف وكل هذسفة قره  ىلمّانية وجوف مقً  

 أخة وشامل، ههي ليس  هذسفة ًبية ونيسب، بل هذسفة ضالةف

ة ليس  هي نفسها عذ اً نيقيقياً وصظيظاً يقاجل الواقع يف جوانشه هيا الدور احلّ ي، ر قستطيع أ  قضطذع به أ  هذسف      ف٨٢
االاصة والاسشية _ سواء أكان  وظيفية أم شّذينة أم مافقينة _ ور يتااول نيقيقته الّذية والاهاقية، أ  موضوع املقرهة يف ص ي هف 

، مقرهة قشذغ ىل  احلقيقة املوضوعينة، م  احلقيقةعلى الوصول إىل معرفة  هيا ىلذ  مقتضًى ثٍ : وهو أ  نتاش   م  قدرة اإلنسا 
ف هيا املقتضى _ وهو م  خفاقص اإلكا  ]٩٩[الي  ارقّز عذيه مالهاة الفذسفة املدرسية املعادلة بني احلقيقة والعقل ماطذ، مشدأ

الظاهرات بل يستطيع أ  يتقداها ىل  احلقاق، املققولة، ر يقتفر الققل يف ع ذه عذى «_ قد ثش ته صرانية ال ع الفاقيّاين الااين: 
 ف]١٠٠[»يدركها ىلفراكاً ثبتاً ولو اعرتضه، يف ىلفراكه، بق  الب وض والضقف، م  جراء ةثر االطيئة

كل هذسفة ممقاة يف الظاهرانية أو الاسشوية ل  قساعد يف التق ن، يف غ  كالم هللاف هالّتاب املقدنس يفرتض فاق اً أ  اإلنسا ، وىل  
ااصة يف القهد انديد ثش  عذيه الافاك والشهتا ، قافر عذى أ  يدرك احلقيقة يف صفاقها وبساطتهاف وىلناا جند يف الّتب املقدنسة و 

وا ع  مقورت قافرة عذى أفاء احلقيقة  حقيقية نفوصاً ومقورت ذات طابع أونطولوجي حب ف هالّتناب املذه و  أرافوا أ  يق ن
املوضوعيةف ور كّ  القول ىل  التقذيد الّاثوليّي قد نياف ع  الفواب عادما هه  بق  الافوص الوارفة يف كتابت القديس يونياا 

لقديس بولس عذى أاا مقورت يف كيا  املسيح نفسهف عادما يسقى الالهوت ىل  هه  هيه املقورت وشرنيها ههو حباجة ىل  رهد وا
هذسفة ر قاّر عذى اإلنسا  ىلمّا  مقرهة قت ينز حبقيقتها املوضوعية، وىل  كان  قابذة فوماً لالكت الف وما جئاا عذى ذكره اآل  
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 ف]١٠١[ ة األفّ اليت يفرتض الّتاب املقدنس أاا متذك نيقيقة موضوعينةيفحُّ أيضاً يف أنيّام الض

، بمّااا أ  بقيمة ميتافيزيقية حقيقية ظقه ا مقتضًى ثلث: ضرورة هذسفة قت س املقتضيا  الذيا  أقياا عذى ذكراا يذ     ف٨٣
قتخطى املقطيات ارختشارية لذوصول، يف سقيها ىل  احلقيقة، ىل  ما هو مطذ، وااقي وأساسيف ذلك مقتضًى ض ين سواء يف املقرهة 

االة األفّ الي  مرقّزه هو االة األمسى أ  هللا نفسهف ليس بوف ن الرونيينة أم يف املقرهة التظذيذيةف وهو، خفوصاً، م  مزا  مقرهة 
أ  أحتدن  هاا ع  امليتاهيزيقية م  نييث هي مدرسة حمدنفة أو قيار ترخيي خاصف أوفن هقط أ  أصرنح أ  الواقع واحلقيقة يتخطيا  

يا الشقد القذو  وامليتاهيزيقي مقرهة صظيظة وثبتة، وىل  األمور احلدثنية وارختشارية، وأمت ن أ  أثشِن  قدرة اإلنسا  عذى مقرهة ه
ًقفة وعذى سشيل القياسف وجيب، يف هيا الفدف، أرن نسب امليتاهيزيقية بديًال م  ارنرتوبولوجية، أل  امليتاهيزيقية هي اليت قتيح 

خونل، يف الطذيقة وبطريقة خاصة، أ  يدرك ىلرساء مفهوم كرامة اإلنسا  انطالقاً م  طشيقته الرونييةف ور شك أ  اإلنسا  هو امل
 ماهية الّيا  ويافرف م  ب ىل  الفّر امليتاهيزيقيف

يف نييا ا يوجس اإلنسا  نداًء ىل  املطذ، والقذو ، يرتاءى له الوجوف يف بقده امليتاهيزيقي: أ  يف احلقيقة وان ال والقي  األخالقينة و 
ة حتدٍن كشة نواجهه اليوم يف ااية هيا األلف، وهو القدرة عذى ارنتقال _ وهو أمر ضرور  شخص البة، يف الّيا  نفسه ويف هللاف مث

ف ليس بإلمّا  أ  نتوقف عذى ارختشار ونيسب، نيىت عادما يق ن هيا ارختشار ويّرف ع  الظاهر إىل األساس ومذح _ م 
لرونياين واألساسي الي  يرسو عذيهف الفّر الفذسفي الي  يره   بط  اإلنسا  ورونيينته؛ ر بدن لذققل املفّر م  أ  يشذغ انوهر ا

 كل انفتاح ميتاهيزيقي ليس ماهًال الشتة أل  يضطذع ثه ة الوساطة يف هه  الونييف

رف ور الالهوت  »السرّ « كالم هللا يف عالقة فاق ة مع ما يتخطنى ارختشار ونيىت الفّر الشرر  نفسهف ولّ  هيا ر كّ  أ  يّن
ىلذ  ، ىلذا اقتفرت املقرهة الشررينة قطقاً عذى عا  ارختشار احلسنيف الشظث امليتاهيزيقي يظهر ]١٠٢[ه أ  خيونلاا بق  هه هبمّان

ثاابة وساطة ممينزة يف الشظث الالهويتف كل رهوت خاٍل م  الاظرة امليتاهيزيقية ر كّاه أ  ييهب ىل  أبقد م  حتذيل ارختشار 
 الديين، ور يتيح التقشة، بطريقة ماطقية، ع  احلقيقة املونياة وما قت ينز به م  قي ة شامذة وعذونيةف

يقي هألين مقتاع م  أنه هو الوسيذة الضرورية لذتبذنب عذى نيالة التأزم اليت متتند اليوم ىل  قطاعات ىلذا كا ن أنحل عذى القافر امليتاهيز 
 واسقة يف الفذسفة ولتفظيح بق  التفرهات الراققة يف ات قااف

الذبوينة يف أ مااف نتاقّ هيه أاينة املقانة امليتاهيزيقية قزفاف وضونياً ىلذا اعتً  ما وصذ  ىلليه القذوم التفسةينة والشظو        ف٨٤
اين الدراسات كّ  أ  قفيد كاةاً يف هه  اإلكا ، وذلك ثقدار ما قساعدً يف استجالء قركيشتاا الفّرينة وققابًة الذبوية وكيلك املق

لطريقة اليت قنفَه  هيها احلقيقة اليت قتااقذها الذبة؛ ىلرن أ  هااك م  املختف  بيه القذوم م  ياـزعو ، يف أحباثه ، ىل  اركتفاء ب
وقنقال، ويتظاشو  التظقي، يف الطاقات اليت كذّها الققل ركتراف ماهيتهاف كيف ر نرى يف مال هيا املوقف الدليل عذى أزمة 

، ىل  ققّة حمتوى الاقة اليت جيتازها عفًر جتاه الطاقات اليت ياق  با الققل؟ وعادما قاـزع هيه الطرونيات، بسشب املسذن ات املسشقة
اإلكا  أو ىل  نفي صظته الرامذة ههي ر ختف  م  قي ة الققل ونيسب بل قضع ذاتا هي أيضاً خارج الذقشةف والواقع أ  اإلكا  

بتقابة قرشيهية ولّاها ر ققلن بالغة ع  غةهاف  ]١٠٣[يفرتض جذياً أ  الذبة الشررية بوسقها أ  قق ن ع  احلقيقة اإلهلية والقذوينة
فسة هيا الّالم ر ولو   يّ  األمر كيلك، ملا كا  بوسع كالم هللا _ وهو فاق اً كالم ىلهلي بذبة بررينة _ أ  يقول شيئاً ع  هللاف ق

كّ  أ  يتاقل باا هقط م  قفسة ىل  ةخر م  غة أ  يتيح لاا الوصول ىل  مقولة نيقيقية يف بساطتها؛ وىلرن   يّ  مثة م  ونيي 
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ّنر يف شأنااف  ىلهلي، بل ارنف ققشة ع  مفاهي  بررينة يف شأنه ققا  أو ما نفرتض أنه يف

قتضيات اليت يفرضها كالم هللا عذى الفذسفة قد قشدو صارمة يف نظر الّاةي  مم  يقيرو  ىلين أعذ  ني، القذ  أ  هيه امل     ف٨٥
الوضع الراه  يف سياك الشظث الفذسفيف وهيا بلضشط ما حيدوين ىل  أ  أقش  ما ر يزال يرفنفه األنيشار القظام يف ققذي ه  ماي 

اً بردنة ع  ارقتااع م  أ  اإلنسا  قافر عذى الوصول ىل  قفونر لذ قرهة مونيند أجيال وأجيال وما كرنره ال ع الفاقيّاين الااين، مق ن 
وعضو ف وهيه مه ة جيب عذى الفّر املسيظي أ  يضطذع با عذى مدى األلف املقشل م  التاريخ املسيظيف قفتُّ  املقرهة حيول 

تُّ  جيرن عذيه ىلملاماً بحلقيقة مفدنعاً، وم  ب قفدنعاً يف فو  ما جيب أ  يّو  عذيه اإلنسا  املقاصر م  ونيدة بطاية، أل  هيا التف
اكتااه املق ف كيف قطي، الّايسة أرن تت ن هليا االطر؟ هيه امله ة املاوطة بلرعاة عذى الفقيد احلّ ي قاشع قواً م  اإلجنيل ور 

 يسقه  أ  يستقفوا م  واجب القيام باف

لذ قتضيات اليت يفرضها كالم هللا عذى الفّر الشرر ، عذيه  أ  يشاوا خطاب  مرقّزاً عذى  أرى أ  اليي  يوفو  ارستجابة هذسفياً 
هيه املسذن ات ويضقوا ذوات  يف خطن مت اسك وماسج  مع التقذيد الّشة الي  ابتدأه القدامى وتبقه ةبء الّايسة ومقذن و 

 أنيرزها الفّر احلديث واملقاصرف ىلذا عرف الفيذسوف كيف يبرف م  هيا الفذسفة املدرسينة واندمّ أخةاً يف املّاسب انوهرية اليت
 التقذيد ويستذه ه، هذ  خيذو م  أ  يّو  وهياً ملقتضى استقاللية الفّر الفذسفيف

اس  يف م  الاله ، يف هيا الفدف، ويف القراق  الراهاة، أ  يقوم بق  الفالسفة روافاً يق ذو  عذى ىلعافة اكتراف التقذيد وفوره احل
الوصول ىل  صيبة مقتدلة يف املقرهةف والواقع أ  الركو  ىل  التقذيد ليس ار ف قيكة بملاضي، بل هو اإلقرار بقي ة قرا  ثقايف هو 
مذك الشررية كذهاف وكّ  القـول أيضاً ىلناا ن  املقاينو  بلتقذيد وأنه ر يسوغ لاا أ  نتالعب به ك ا نراءف ارقدافً ىل  جيور 

لتقذيد هو الي  يتيح لاا التقشة ع  هّر مشتّر وجديد وشاخص ىل  املستقشلف مال هيا التيكة يفح أكار يف الالهوت، ليس ا
، بل ألنه يتوجب عذيه، بسشب ذلك، أ  يّو  ]١٠٤[هقط أل  الالهوت يقت د التقذيد الّاسي احلين ويبرف م  مقياه األصذي

قافراً عذى اكتراف التقذيد الالهويت الق ي، الي  واكب احلقب السابقة وكيلك التقذيد الفذسفي الااب  الي  استطاع، يف نيّ ته 
 واملّا فاالالفة، أ  يتخطى نيدوف الزما  

اإلحلاح عذى ضرورة عالقة قواصل وثيقة ب  الفّر الفذسفي املقاصر والفّر الي  أهرزه التقذيد املسيظي، يهدف ىل  اققاء      ف٨٦
األخطار اليت قالزم بق  أمناط م  الفّر املاتررة اليوم بطريقة رهتةف يشدو يل م  املفيد أ  أقوقف، ولو بجياز، عاد بق  هيه 

 ىل  األضاليل واألخطار اليت تدنف الاراط الفذسفيفالاـزعات لذتاشيه 

، وقرة ىل  موقف م  فأبوا يف الشظث والتقذي  والاقاش ونيىت يف اندل الالهويت، عذى بالنتقائية أو  هيه الاـزعات هي ما ينس ى
ر رنتسابا ىل  ميهب مق ن ور ىل  قراقاها أ  يتشانوا شتاتً م  األهّار املتخية م  هذسفات خمتذفة بدو  التاشه ملاطقيتها ومتاسّها و 

التارخيينِة؛ وهّيا يضقو  أنفسه  يف أوضاع ر متّانه  م  أ  كينزوا ما يف الفّر م  نيقيقة أو م  ضالل أو انرافف هااك أيضاً 
سرهةف هيا الضرب م  شّل ةخر م  ارنتقاقية ياقاف ىلليه بق  الالهوقي  يف استق ال املفرفات الفذسفية بطريقة بالغية م

الالهويت أو الفذسفي _ لذتدليل بطريقة جدنية وعذ يةف ارطالع  -ارستبالل ر يساعد يف الشظث ع  احلقيقة ور ينِقدن الققل 
ّن    م  الدقي، والق ي، عذى الاظر ت الفذسفية ولبتها االاصة والقرةق  اليت قّونن  هيها يساعد يف التبذنب عذى أخطار ارنتقاقية وك

 ىلفراجها، بطريقة مااسشة، يف ال ها  الالهويتف
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ارنتقاقية خطأ يف األسذوب ولّاه قد ياطو  عذى طرونيات التارخيانيةف هذّي نفه  جيداً نظرية سالفة، ر بدن م  أ        ف٨٧
ى ىلثشات نيقيقة هذسفية انطالقاً م  نضقها يف سياقها التارخيي والاقايفف الطرح األساسي، يف نظر التارخيانية، هو الق ل، بلقّس، عذ

اً يف انطشاقها عذى نيقشة مقيناة أو مه ة مقيناة يف التاريخف هّيا قاتفي، ولو ض اياً، است رارينة احلقيقةف قاكد التارخيانية ا  ما كا  نيق
م  أطالل أرخيولوجية ينستقا  زم  ما كّ  أرن يّو  نيقاً يف زم  ةخرف وخالصة القول أ  التارخيانية حتسب تريخ الفّر ر أكار 

با لقرض مواقف م  املاضي قد انتهى مقظ  أمرها، و  يقد هلا أ  أثر يف احلاضرف عذياا، بلقّس، أ  نسب أ  احلقيقة أو 
لرغ  الضالل، وىل  كا  التقشة عاه ا مرقشطاً حبقشة ما أو باقاهة ما، جيب، يف كل نيال، أ  نتظققه ا ونتفظفه ا يف نيد ذات ا، ب

 م  املساهة املّانية والزمانيةف

ع  ني، _ ب  جتقل  -وبسشب اهت امها »ف القفرانية«يف الفّر الالهويت، قسقى التارخيانية ىل  أ  قظهر، عذى أبقد نيدن، ثظهر 
ة، وقتباضى ع  االطاب الالهويت عفر ً ويف متااول أهل زماناا، ههي ر ققونل ىلرن عذى املقورت والذبة الفذسفية األكار نيداث

ارعرتاضات وارنتقافات اليت كا  ر بدن م  ىلثرتا، عاد اقتضاء احلاجة، يف ضا التقذيدف هيا الرّل م  أشّال القفرانية، بسشب 
 خذطها ب  احلداثة واحلقيقة، قشدو لاا عاجزة ع  قذشية مقتضيات احلقيقة اليت يقع عذى عاق، الالهوت أ  يذشنيهاف

خطر ةخر ر بدن م  التاشنه لهف هيه الاظرية الفذسفينة تىب ارعرتاف بمناط م  املقرهة غة األمناط املقت دة يف  ةالعلوميَّ      ف٨٨
ينة، القذوم الوضقية، وققت  ضربً حبتاً م  ضروب االيال املقرهة الدياينة والالهوقينة وكيلك القذ  األخالقي وان ايلف وكان  هيه الاظر 

لوضقية والوضقية احلدياة أفاة لذتقشة ع  ةراقها، وكالاا يرى أ  املقورت امليتاهيزيقية عارية م  كل مق ف لقد ندنف م  قشل، ققت د ا
ة الاقد القذومي بيا املوقف ولّ  سرعا  ما ظهر ثنية ثالمح القذومي ة انديدةف يف هيا املاظار، متسي القي  ارنف انفقارت شقورين 

يا  ليظلن حمذنه الواقع الشظ ف يتظفنز القذ  ىلذ  لذسيطرة عذى مجيع قطاعات الوجوف الشرر ، بواسطة التقدنم وياتفي مفهوم الّ
يت   التقينف ور شك أ  ما أنيرزقه األحبا  القذ ينة والتقاينة املقاصرة م  جناح ر جدل عذيه، قد يساه  يف قق ي  اليهاينة القذومي ة ال

  الطريقة اليت قسرنب  هيها ىل  خمتذف الاقاهات ونظراً ىل  التظونرت انيرينة اليت أنيدثتهافيقد هلا م  نيدوف نظراً ىل 

أ  القذومي ة قرى كل ما له صذة بلساال ع  مق  احليـاة فاخًال يف نطاك الالمققول أو االيالف  -مع األسف  -ر بدن م  أ  نذظ  
شة جتاه طريقتها يف مقاربة املقضالت الفذسفية الّ ىف ههي، ىلذا   قتجاهذها، ققانها يف هيا التيار الفّر  لساا بقلن شقوراً بالي

بساليب م  التظذيل الفّر  قرقّز عذى أقيسة سطظية خالية م  كل أساس عقالينف ويف هيا ما يفقنر الفّر الشرر  وحيرمه القدرة 
ماي مطذع وجوفه عذى األرضف يف هيه الرؤية أهذظ  القذومي ة،  عذى مقانة املقضالت األساسينة اليت طرنيها اإلنسا  عذى ذاقه

بقدما أقف  الاقد املتقذن، بلتقيي  األخالقي، يف ىلقااع الّاةي  م  الفّرة القاقذة ب  كل ما كّ  أ  يتظق، ققاياً يفشح، بلفقل 
 ذاقه، مقشوًر عذى الفقيد األفّف

قل خطراً ع  القذومي ة؛ وهي احلالة اليهاية اليت يقتاقها اليي ، يف خيارات ، يستشقدو  اليراققية أو (ال غ اقية) ر ق      ف٨٩
ارنيتّام ىل  الفّر الاظر يت أو ىل  التقيي ات املرقّزة عذى مشافىء أخالقيةف هيا الا ط الفّر  نتاقجه القذ ية جسي ة ورهتةف 

طريقة يف ممارسة الدكقراطية ر حتفل برنيتّام ىل  مشافىء أخالقية ثبتة: وياتهي أقشاع هيه الفذسفة، بوجه خاص، ىل  الدهاع ع  
ف نتيجة هيه الاظرية قظهر ]١٠٥[وهّيا كسي صوت األكارية ال ملانية هو مقياس احلّ  يف املقشول أو املرهوض يف التفرف الشرر 

بوضوح: القرارات األخالقية الّ ى املتقذقة بإلنسا  بق  ختضع لذ داورت اليت قتخيها، شيئاً هريئاً، األجهزة املاسساقيةف 
ذريقاً لاظرية ماظازة يف شأ  الّاق  الشرر ، هيها استشقاف  وياضاف ىل  ذلك أ  هيه ارنرتوبولوجية نفسها أمس  خاضقة خضوعاً 
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 لذ قضالت األخالقية الّ ى والتظذيالت الوجوفية يف مق  القياب والتضظية، ومق  احلياة واملوتف

 هذسفات كاةة قد القضا  اليت استقرضااها نيىت اآل  قفضي، بدورها، ىل  نظرية أع ن قشدو اليوم ثاابة الاقطة املررتكة ب       ف٩٠
ّنر هاا يف الاظرية القدمينة وهي، يف ة  وانيد، ره  كل أساس وىلنّار كل نيقيقة  أقذق  ع  الاظر يف مق  الّيا ف ِىلين أه

موضوعيةف القدمية، قشل أ  ققارض مقتضيات كالم هللا وحمتواه، هي ىلنّار ىلنسانية اإلنسا  وهويتهف ر يسقاا أ  ناسى أناا، عادما 
ية الّيا ، ناجرُّ نيت اً ىل  قطع كل صذة بحلقيقة املوضوعية، وبلتايل، بملرقّز الي  قرسو عذيه كرامة اإلنسا ف وهّيا ا ل قض

لقزلة يافسح الال أل  متنظي م  وجه اإلنسا  املالمح اليت جتقذه ششيهاً بل هيادهع شيئاً هريئاً يف طري، التسذنط اهلدام أو يف طري، ا
مرنة قنسظب احلقيقة م  اإلنسا ، كسي م  بب التوه  أ  نقيد ىلليه احلرينةف ور غرو، هاحلقيقة واحلرينة ىلم ا يسةا  مقاً  الياقسةف كل

 ف]١٠٦[وىلم ا يتذفا  مقاً وبئس املفة

  يّ  يف نييت، وأً أعذن، عذى التيارات الفّرية اليت أقي  عذى ذكرها، أ  أرس  صورة كامذة ع  وضع الفذسفة يف نيالتها       ف٩١
 ة قد ازفاف غ  يف اارت  الراهاة: وعذى كٍل، هإنه م  الفقب أ  نفرها يف لونية مونيندةف وأوف أ  أؤكد أ  قرا  القذ  واحلّ

رهة، كاةةف ونيسشاا أ  نيكر املاط، وهذسفة الذبة واملقرهتية وهذسفة الطشيقة وعذ  اإلنسا  والتق ، يف حتذيل األساليب الوجدانينة يف املق
افنعاء الققالنينة _ قد أثر واحملاولة الوجوفينة يف حتذيل احلرينةف ويتضح لاا، م  جهة أخرى، أ  تكيد مشدأ املاولية _ وهو مركز  يف 

ماي القر  الفاق  رفوفاً أفنت ىل  ىلعافة نظر جيرية يف املسذن ات احملسوبة مايقة عذى كل جدلف هّيا ظهرت قيارات ر عقالنية يف 
 ني  أخي الاقد ياكد بوضوح بطال  املشدىل القاقل بستقاللية الققل املطذقةف

هيه التس ية املتواقرة ارستق ال يف قراق  خمتذفة جداً بقضها ع  بق  »ف بقد احلداثة ما «هااك مفّرو  أطذقوا عذى عفًر صفة 
قرة ىل  ظهور عوامل جديدة استطاع ، بمتدافها وهاعذيتها، أ  حتد  حتونرت رهتة وفاق ةف هيا الاق  استنق ل أوًر لذتقشة ع  

ميدا  الفذسفة ولّاه ظل عذى شيء م  الب وض، أل  احلّ  عذى ما  ظاهرات مجالينة أو اجت اعينة او ققاولوجية؛ ب انتقل ىل 
يّو  مرة ىلجيابياً ومرة سذشياً، ب أل  ليس مثة ىلمجاع عذى املقضذة الدقيقة املتقذقة بتظديد خمتذف نيقب » بقد احلداثة«نففه ثا 

جديرة ب  ات  هلا اهت اماً متاشهاًف يف نظر » احلداثةما بقد «التاريخف ولّ  ليس م  شك يف أ  التي ارات الفّرية املاتسشة ىل  نيقشة 
بق  هيه التيارات أ  وق  اليقيايات قد و ن بال رجقة، وأ  عذى اإلنسا ، م  اآل  هفاعداً، أ  يتقونف القيش يف جون انتفاء كل 

ّنت اب _ وه  كار _ م  ياّرو  أيضاً يقياي ات اإلكا ، يف نقده  اهلدام لّل يق ، مق ، وحت  مظذة الوقيت والزاقلف وهااك م  ال
 ويف جهذه  الت ييزات اليت ر بدن ماهاف

ف يف مواجهة هيه اال ة الفاجقة   قت ّ  التفاؤلية  هيه القدمية جتد هلا بق  ما ياشتها يف خ ة الرر الفظيقة اليت ومس  عفًر
ظاهرة، ويف الققل ياشوع السقافة واحلرينةف وقد نتّ ع  ذلك أ  أخطر الققالنية م  الف وف، بقدما قومس   يف التاريخ مسةة الققل ال
 ما يهدنف اإلنسا  يف ااية القر  هو جتربة ارنسياك ىل  اليأسف

وىلمنا يشقى صظيظاً أ  شيئاً م  اليهاية الوضقية ر يزال يرونج لذوه  القاقل ب  اإلنسا ، بفضل مّاسشه القذ ية والتقاية، وبففته  
 القاً، يستطيع ونيده أ  جيقل ذاقه سيداً مطذقاً يسيطر عذى مفةهفكاقااً خ

 مهامن الفذسفة يف أ ماا
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يف خمتذف نيقب التاريخ، وجد الالهوت، بففته قين اً عذى هه  الونيي، ما يدهقه فاق اً ىل  ارستفافة م  القااصر املشاوثة      ف٩٢
كا  طشقاً ألسذوب عقالين مت اسكف واليوم أيضاً يتظ ل الالهوت مه ة يف خمتذف الاقاهات ليندِخل هيها، بواسطته، حمتوى اإل

مزفوجةف ه   جهة، عذيه أ  يضطذع بلرسالة اليت وكذها ىلليه ال ع الفاقيّاين الااين يوم ذاك: وهي جتديد األساليب يف سشيل خدمة 
احل  األعظ  يونياا الاالث والقررو ، عاد اهتتاح أهقل هلدف الشرارةف كيـف ر نيكر، يف هيا الفدف، الّذ ات اليت نط، با 

ر بدن هليه الققيدة م  أ  قذيبن الرتنقب الرديد الّام  يف نفوس اليي  حيشنو  الد نة املسيظية الّاثوليّية «ال ع؟ قال يومها: 
ىل  الت ق  يف هيه الققيدة األكيدة والرسولية هتتوسع مقرهتها وقتق ، وقساه  يف ىلخفاب األذها  وقارئتهاف ور بدن م  أ  نسقى 
ف وعذى الالهوت، م  جهة ]١٠٧[»والاابتة واملفروض أ  نتقيد با ققيداً خمذفاً، وعذياا عرضها بلطريقة اليت يستسيبها أهل زماناا

أخرى، أ  يرخص باظره ىل  احلقيقة األخةة اليت وكذها ىلليه الونيي، ور يّتفي بلتوقف عذى احلقاق، املرنيذيةف وحيس  بلالهويت أ  
 احلي وقفده االالصي الي  كرفه احلقيقة وهللا«، وأ  موضوع حباه ىلمنا هو »الدياامية املاثذة يف اإلكا  نفسه«يتيكر أ  ع ذه يذيب 

  ا وع املرّالت اليت قفرض ذاتا ف هيا الواجب الي  يقع أوًر عذى الالهوت يتااول الفذسفة أيضاًف ىل]١٠٨[»يسوع املسيح
اليوم يتطذب ع ًال مررتكاً، وىل  بساليب خمتذفة، نيىت يقوف الااس ىل  ارعرتاف بحلقيقة والتقشة عاهاف احلقيقة _ وهي املسيح _ 

 ) الالهوت والفذسفة عذى السواءف١٥، ٤قفرض ذاتا سذطة شامذة قسوس وحتفز وقا ي (را أف 

  بوسقه أ  يدرك نيقيقة يقرتف با ان يع ليس مفدر قردنف وققفب، بل هو بلقّس شرط ضرور  لّل ارعتقاف ب  اإلنسا
نيوار ب  األشخاص خمذٍص وسذي ف بيا الررط ونيده يفشح بإلمّا  التبذب عذى ارنقسامات والسة مقاً يف الطري، املافينة ىل  

ف بلاسـشة ىل  مهامن الالهوت يف أ ماا، ]١٠٩[روح الرب الااه  م  ب  األمـواتاحلقيقة الّامذة، واقشاع الدروب اليت ر يقرهها ىلرن 
فأوفن اآل  أ  أب ن كيف قشدو ع ذياً ض  رورة الونيدة يف عفًر

ف ىلرن أ  احملور احلقيقي لّل هّر فهم الوحي ومضمون اإلميان اهلدف الرقيس الي  يتوخاه الالهوت هو الق ل عذى      ف٩٣
ر رهويت ىلمنا هو تمل سرن هللا وانيداً وثلوثًف ور نستطيع أ  نشذغ هيا اهلدف ىلرن ِبع ال الفّر يف سرن جتسد اب  هللا الي  صا
ىلنساًً وارقضى أ  يتأ  وكوت؛ وقد انتهى هيا السرن يف قيامته اليدة وصقوفه وجذوسه ىل  ك  اآلب، وىلرساله روح احل، ليقي   

ذاقه، وهو لذققل الشرر  سرن عظي   أخلى هللا كايسته وحيييهاف م  هيا املذظ  يتضح أ  أو  مه ات الالهوت هي أ  يفه  كيف
ر  يستظيل عذيه أ  يسذن  ب  القياب واملوت يستطيقا  أ  يق نا ع  احلب الي  يشيل ذاقه م  غة أ  يتوقع نيقان أل  الققل الشر

يف مقابل ذلك شيئاًف م  هيا املذظ ، أو  املقتضيات وأحلُّها هو الق ل عذى قفسة الافوص قفسةاً فقيقاً: الافوص الّتابية أوًر 
يف الّايسةف يف هيا الفدف، قنطرح اليوم أسئذة مستظدثة جزقياً، وليس هلا نيلٌّ شاٍف بدو   ب الافوص اليت ققّس التقذيد احلين 

 رهد الفذسفةف

أول عافٍر مرٍّل يتااول القالقة ب  املفهوم واحلقيقةف املفافر اليت يفسنرها الالهويت، عذى غرار كل نصن ةخر، قاقل ىللياا       ف٩٤
ه وعرضهف والواقع أ  هيا املفهوم ىلمنا هو احلقيقة يف شأ  هللا، ياقذها ىللياا هللا نفسه م  خالل الاصن ، ر بدن م  ىلفراك»مفهوماً «أونًر 

ف ر بدن ]١١٠[ياسج  مع ماط، التجسند» بتاازل عجيب«املقدنسف هّيا، يف لبة الشرر، قتجسد لبة هللا الي  ياقل ىللياا نيقيقته 
ىلذ  لالهوت، عادما يفسنر مفافر الونيي، أ  يتساءل ما هي احلقيقة الق يقة والفظيظة اليت قشبي الافوص أ  قاقذها ىللياا، مع 

 احلدوف الذبويةف ]١١١[اعتشار

يف شأ  الافوص الّتابية، وااصة األًجيل، ر قاظفر، ور شك، نيقيقتها يف رواية ارنف أنيدا  ترخيية أو يف سرف وقاقع 
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نييافينة، ك ا قرى الفذسفة الوضقية التارخيانيةف هيه الافوص قسرف، بلقّس، أنيداثً قتخطى نيقيقتنها الواقع التارخيي الفرفف هيه 
تريخ االالصف هيه احلقيقة قذقى قفسةها الّامل يف القراءة  وألجل تريخ االالص ضم يه األنيدا احلقيقة قّ   يف مفهوم ه

اليت قتابقها الّايسة ع  األجيال، حمتفظة ثقااها األصيل ثاأى ع  كل حتريفف م  املذحن ىلذ  أ  نتساءل م  الاانيية الفذسفية أيضاً 
 ها يرقّز مق  التاريخ يف طابقه امل ينزفع  القالقة القاق ة ب  الريء ومقااه، وعذي

كالم هللا ر يتوجه ىل  شقب مق ن ور ىل  نيقشة مقيناة؛ كيلك املقورت الققاقدية، مع ارقشاطها أنيياًً باقاهة احلقشة اليت       ف٩٥
قية احلقيقة ومشوليتها والظرهينة نرأت هيها، قق ن ع  نيقيقة ثبتة وااقيةف ر بدن، م  ب، أ  نتساءل كيف كّ  التوهي، ب  مطذ

احلت ينة اليت قتس  با ققابةها التارخيية والاقاهيةف طرونيات التارخيانية يتقير ىلذ  الدهاع عاها، ك ا أشرت ىل  ذلك ةنفاً، بيا ا 
احلقيقة م  خالل ارستقانة بسذوب قفسة  مافتح عذى مقتضيات امليتاهيزيقية بمّااا أ  قش ن لاا كيف يتظق، القشور ىل  
 الظروف التارخيينة والظرهينة اليت ونضق  هيها هيه الافوص، عذ اً ب  هيه احلقيقة قتخطى هيه القراق ف

بوسع اإلنسا  أ  يق ن ع  نيقاق، قتخطى الواقع الذبو ، ع  طري، لبة ترخيينة حمدوفة اإلطارف هاحلقيقة ر كّ  أ  قاظفر الشتة يف 
 ىلاا قنقرف يف التاريخ ولّاها قتجاوز التاريخ نفسهفنيينز زمين أو ثقايفف 

هيه الفّرة متّاناا م  استرفاف نيلٍن ملقضذة أخرى وهي مقضذة الذبة التجريدينة املستق ذة يف التظافيد ال قينة، ومدى       ف٩٦
 ف]١١٢[»اناس الشرر «نامقة فكومتهاف لقد سش، لسذفي انذيل الشاب بيوس الااين عرر أ  عاجل هيه املسألة يف رسالته ا

ً جدن ً لذ ق  ال ي  قّتسشه هيه املفرفات يف خمتذف الاقاهات الاظر يف هيه املسألة ليس بألمر السهل، ألنه ر بدن م  أ  نقي  وًز
واألزماةف وعذى كٍل يتضح لاا م  تريخ الفّر، ع  قطونر الاقاهات وقاونعها، أ  بق  املفاهي  األساسينة حتتف  بقي تها الظرهينة 

ف ولو   يّ  األمر عذى هيا الاظو   يشَ، اال لذتفاه  ب  الفذسفة والقذوم، ]١١٣[الرامذة، وبلتايل حبقيقة القضا  اليت قق ن عاها
املرّذة التفسةية قاق ة ىلذ  ولّاها غة  وأمس  الفذسفة والقذوم عاجزة ع  ارندماج يف ثقاهات غة اليت نرأت هيها وقشذورتف

مستقفيةف مثة مفاهي  كاةة ذات قي ة واققية، وىل  كان  مروبة، أنيياًً كاةة، ثضام  ضقيفةف التاظة الفذسفي قد يقوف عذياا 
واحلقيقة وأ  يقرتح عذياا طرقاً بفاقدة كشةة يف هيا الال، ونت   عذيه أ  يذتزم التق ، خفوصاً يف فرس القالقة ب  الذبة الرنفة 

 ًجقة يف هه  هيه القالقة هه اً صظيظاًف

، ىلمنا مفهومية اإلميان ، أو صياغةفإن فهم احلقيقة املوحاة لئ  كا  قفسة املفافر وظيفة مه نة م  وظاقف الالهوت،     ف٩٧
قشل   لالهوت العقائاي قذاا سابقاً، رهد هذسفة قتيحقفرتض، ك ا مفهومية اإلميان اا، بقد ذلك، م  أفك امله ات وأشدها قطذشاًف

كل شيء أ  يضطذع ثه ته عذى أك ل وجهف ال اغ اقية الققاقدية اليت انتررت يف مطذع هيا القر ، واليت حتسب نيقاق، اإلكا  
؛ ومع ذلك قشقى هااك نزعة ىل  هه  هيه احلقاق، م  ًنييتها الوظيفية الشظتةف ]١١٤[ارف قواعد مسذّينة، قد هـناِندت واستنشقدت

ك ا » م  أسفل«تولوجية طريقها هإذا كان  قذك هي احلال، هاظ  بزاء مسقًى خمفٍ، وخاٍل م  قوة التجريدف هإذا انتهج  الّريس
ينقال اليوم، أو ىلذا صيب  اإلكذيزويولوجية عذى منوذج الت قات املدنية ونيسب، ه ال هيه احملاورت ر خيذو م  هيا الا ط م  

 التخفي ف

هيه الفذسفة جيب أ  أ  قستوعب كل ثروة التقذيد الالهويت عذيها أ  قستق  بلفذسفة األنطولوجيةف  مفهومّية اإلميان ىلذا اقتض 
قت ّ  م  ىلعافة الاظر يف مقضذة الّيا ، قشقاً ملقتضيات التقذيد الفذسفي بمجقه ورواهده، وم  ض اه التقذيد احلديث، مع حماشاة 
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ىل  الواقع يف الوقوع يف رتبة التفورات الققي ة الشاقدةف هذسفة الّيا ، يف ىلطار التقذيد امليتاهيزيقي املسيظي، هي هذسفة فيتامينة قاظر 
امالً باياقه األنطولوجية والسششية والقالقية، وىلاا لتجد قوتا وفكومتها يف ارقّازها عذى هقل الّو  نفسه الي  يتيح انفتانياً كامًال وش

ف هيا التوجه يف الالهوت الي  ]١١٥[عذى الواقع برمنته وختطياً لّل احلدوف نيىت الوصول ىل  ذاك الي  يسوك كل شيء، ىل  ك اله
ملققولية يست د مشافقه م  الونيي م  نييث هو مفدر جديد م  مفافر املقرهة، يتاش  بقوة القالقة الوثيقة اليت قربط اإلكا  ب

 امليتاهيزيقيةف

ف م  املذح أ  نذوذ أيضاً بلفذسفة يف الالهوت األديب مثة اعتشارات قضاهي ما أقياا عذى ذكره وكّ  قطشيقها أيضاً عذى      ف٩٨
والسياسية اال مفهومية اإلكا  املتفذة بتفرهات املاما ف يف مواجهة التظد ت املقاصرة يف الارت ارجت اعية وارقتفافية 

، نشنه ن ىل  أ  كاةاً م  املقضالت املطرونية يف عا  »تل، احلقيقة«والقذ ية، نرى الض ة املااقيب يف مهبن الريحف يف رساليت انامقة 
ر ، أزمة يف شأ  احلقيقة [ف ف ف] هإذا انتفى ارعرتاف حبقيقة شامذة بلاسشة ىل  االة املقروف بواسطة الققل الشر«اليوم سششها 

هفّرة الض ة قتبةن هي أيضاً بطريقة نيت ينة: هالض ة ر يقوف مفهوماً يف نيقيقته األصيذة، أ  يف صفته هقًال م  أهقال الققل 
، ويق ن هّيا ع  نيّ ه يف ما جيب أ  خيتاره م   الشرر  الي  عذيه أ  يطشن، ما لديه م  مقرهة شامذة لذخة عذى وضع مق ن

دنفة يف الزما  واملّا ف هااك نزعة ىل  أ  ينسَاد ىل  الض ة الفرف  امتياز الشِ  يف ضوابط االة والرر قفرف سذي  يف نيالة حم
بطريقة مستقذة والق ل بيا املشدأف هيه الرؤية ليس  سوى ضرب م  ضروب املااقشية الفرفانية اليت قرى كل ىلنساٍ  يف مواجهة مع 

 ف]١١٦[»نيقيقته املختذفة ع  نيقيقة اآلخري 

يف ما يتقذن، عذى مدى الرسالة كذها، بي ا ن بوضوح فور احلقيقة األساسي يف الال األخالقيف هيه احلقيقة قطالب الالهوت األفّ، 
ّن  ثقظ  املقضالت األخالقينة املِذظنة، ب  ينقِ ل الفّر مذياً ويش ن بوضوح أ  الالهوت األفّ كتدُّ جبيوره ىل  كالم هللاف لّي يت  

الياقية ور الالهوت األفّ م  ارضطالع بيه الرسالة عذيه أ  يستق  بملااقشية الفذسفية اليت قتااول نيقيقة االة، ر املااقشية 
يه املافقيةف املااقشية اليت ن  يف انتظارها ققتضي وقفرتض أنرتوبولوجية هذسفية وميتاهيزيقية االةف هإذا ارقّز الالهوت األفّ عذى ه

طريقة مااسشة الرؤية املونيِندة املرقشطة نيت اً بلقداسة املسيظية وممارسة الفضاقل الشررية والفاققة الطشيقة، أصشح بمّانه أ  يقاجل، ب
 وهاعذة، خمتذف املقضالت املرقشطة بفالنييته، ك قضذة السالم والقدالة ارجت اعية واألسرة والدهاع ع  احلياة والشيئة الطشيقيةف

ف وقدعو الشرارة أو الّرازة ىل  التوبة، ]١١٧[الق ل الالهويت يف الّايسة هو أوًر يف خدمة برارة اإلكا  والتقذي  الديين      ف٩٩
، ٤(را رسل  مقرتنية نيقيقة املسيح اليت قشذغ ذروتا يف سرنه الففظي: هذيس بإلمّا  أ  نقرف ملء احلقيقة املخذنفة ىلرن يف املسيح

 )ف٦-٤، ٢طي   ١؛ ١٢

ىل  جانب الالهوت: هالتقذي  الديين له لواني، هذسفية حيس  أ   التعليم الايين يف هيه القراق ، نفه  جيداً ملاذا يه اا أ  نيكر
يضاً أسذوب م  أساليب نت قاها يف ضا اإلكا ف ىل  ما حيفِنذه اإلنسا  يف التقذي  الديين ياثنر يف قارئتهف هالتقذي  الديين الي  هو أ

ف ]١١٩[ت حبياة املاما ، وينظهر ما هلا م  عالقا]١١٨[ارقفال الذبو ، جيب أ  يقرِنف بلققيدة الّاسية يف مجيع جوانشها
الطريقةف والواقع أ  ما ياقذه التقذي  الديين  وهّيا نتوصل ىل  أ  جن ع، بطريقة ممينزة، ب  التقذي  واحلياة، وهيا يتقينر حتقيقه ىلرن بيه

 ف]١٢٠[ليس ا وعة م  احلقاق، الرنفة بل هو سرن هللا احلين 

بوسع الفّر الفذسفي أ  يساعد كاةاً يف قوضيح القالقات ب  احلقيقة واحلياة، ب  احلد  واحلقيقة الققاقدية، وخفوصاً ب  
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ف طرك التقابس ب  املشانيث الالهوقية والاتاقّ اليت أهرزتا التيارات الفذسفية عذى أنواعها ]١٢١[احلقيقة القنذوينة والذبة املفهومة برر ً 
 كّ  أ  ققوف بالفب احلقيقي يف نقل اإلكا  وهه ه بطريقة أع ،ف

 
 

 خامتة

لذشاب رو  الاالث عرر، اليت استرهدتن با مراراً يف هيه  »اآلب األزيل« بقد مئيت ساة م  نرر الرسالة انامقة    ف١٠٠
الففظات، استظسْا ن أ  أعوف ثنية وبطريقة ماهجية ىل  شرح القالقات ب  اإلكا  والفذسفةف م  الواضح أ  لذفّر الفذسفي 

الفّر الفذسفي أيضاً أثر ع ي، يف الالهوت وخمتذف أاية ك ى يف قطوير الاقاهات وقوجيه التفرهات الفرفية وارجت اعيةف وهليا 
مشانياه، وىل    ينقرتف به فاق اً بطريقة صرحيةف هليه األسشاب، رأي ن م  فواعي احل، والضرورة أ  أنونه بقي ة الفذسفة يف هه  

مقتاقة كل ارقتااع م  أ  اإلكا   اإلكا ، واحلدوف اليت قفطدم با عادما قاسى أو قره  نيقاق، الونييف والواقع أ  الّايسة ر قزال
، أو ني]١٢٢[»يتقاًو «والققل   اهِز لذتقدنم يف طري، الشظث والت قن ف، ويضطذقا ، الوانيد جتاه اآلخر، بوظيفة غربِل ما،ِن

ىلذا وجهاا نظًر أ  تريخ الفّر، وااصنة يف البرب، قيسنر لاا اكتراف الاروة اليت نيققها، لرقي الشررية، الذقاء ب      ف١٠١
الققل عذى أ  يظلن ، قد نيفز »عذ  اإلكا «الفذسفة والالهوت وقشافل مّاسشه اف هالالهوت الي  يت تع بنفتاح ومزينة جيقالنه 

مافتظاً عذى الونيي اإلهلي وما حي ذه م  جدنة أصيذةف ور شك أ  هيا التقابس قد عاف بلفاقدة عذى الفذسفة اليت انفسظ  أمامها 
 ةهاك جديدة م  املقاين املشتّرة يستطيع الققل أ  يتقف اهاف

ة اليت جتايها الفذسفة م  استقافة الذظ ة مع الالهوت، ملفذظة م  ماطذ، هيا الواقع، أظ  م  واجيب اإلحلاح عذى التاويه بملافق
الفّر وققدنمه، ك ا كرنرت أيضاً القول بواجب الالهوت أ  يستقيد عالقته الفظيظة بلفذسفةف ور بدن م  أ  جتد الفذسفة يف 

الفرف، وىل  متينز بلق ، والب ، بل ثروة قفّة الالهوت ليس هقط هّراً هرف ً مقرنضاً حملدوفينة الرؤى اليت َقِف  فوماً هّر اإلنسا  
، وبتقذيد شقب هللا، وما يتض اه م  هي  ]١٢٣[الكنسي مررتكف ور غرو هالالهوت، يف حباه ع  احلقيقة، مدعوم طشيقياً بطابقه

 املقارف والاقاهات يف ونيدة اإلكا ف

ثال هيا اإلحلاح عذى أاية الفّر الفذسفي وأبقافه احلقيقية، قق ل الّايسة عذى ققزيز الدهاع ع  كرامة اإلنسا  ونرر     ف١٠٢
ضطالع بيه املهام، ىلرن الطريقة التالية: وهي أ  ن ل الااس عذى اكتراف الشالغ اإلجنيذيف ر جند اليوم طريقة أحل يف التأهب لال

وصول ىل  مق  الوجوف األخة والاهاقيف يف صدف هيه املقتضيات الق يقة اليت نقرها ورغشته  يف ال]١٢٤[قدرت  عذى مقرهة احلقيقة
هللا يف الطشيقة الشررية، يتجذنى كالم هللا بوضوح أكار يف مض ونه اإلنساين واملاننسف هإذا متّ  اإلنسا  املقاصر م  ارستقانة 

 اإلنساين ماوط بنفتانيه عذى املسيح وثقته بإلجنيلفبفذسفة أضظ  ثاابة نيّ ة نيقيقية، استطاع اإلقرار ب  منونه 

ب ىل  الفذسفة هي ششه مرةة قاقّس هيها ثقاهة الرقوبف كل هذسفة قتطونر بداهٍع م  مقتضيات الالهوت، يف قااغ  مع     ف١٠٣
ف وهي ا ]١٢٥[اف نرر اإلجنيل، اليت اعت ها بولس السافس هدهاً أساسياً م  أهد»قشررة الاقاهة«اإلكا ، قفشح عامًال م  عوامل 

ح وان ال، اليت ياف  ىلليها كالم هللاف ، أًشد الفالسفة التق ، يف اارت احل، والفالبشارة جاياةر أِكلُّ ع  املاافاة بحلانيية
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ّنر بلتظدن ت اليت سيواجهاا با األلف الاالث واليت تدنف خفوصاً املااط، والاقاهات القريقة  ويفشح األمر أشد ىلحلانياً عادما نف
 برتاثها املسيظيف هيا ارهت ام جيب أ  نقدنه راهداً أساسياً ومشتّراً م  رواهد الشرارة انديدةف

الفّر الفذسفي هو غالشاً الال األونيد لذتفاه  واحلوار مع اليي  ر يراركوناا ىلكانااف احلركة الفذسفية املقاصرة قفرض التزاماً     ف١٠٤
وطيداً وكفااً م  قشل هالسفة ماما  بوسقه  أ  يتظس سوا ما قاطو  عذيه هيه احلقشة م  التاريخ م  قطذقات وانفتانيات ومراكلف 

الفيذسوف املسيظي، ىلذا اعت د فاق اً أسذوبً يف التدليل مرقّزاً عذى الققل ومتقيداً بقواعده، وىلذا اهتدى ثا �قيه م  كالم  بمّا 
هللا م  هه  ىلضايف، أ  يقي  م  احلجّ ما هو مفهوم ونيفيف نيىت يف نظر اليي  ر يدركو  بقد ملء احلقيقة املتجذينة يف الونيي 

لوهاقي واحلوار  هو اليوم م  األاينة ثقدار املقضالت املذظنة املطرونية عذى الشررينة: مقضالت الشيئة والسالم اإلهليف هيا الال ا
وققايش األجااس والاقاهاتف هيه املقضالت كّ  نيذنها بفضل ققاو  صريح ونزيه ب  املسيظي  واملاما  م  الد ًت األخرى 

الرغشة يف مال هيا احلوار «  يراركوا يف عقيدة فيايةف وهيا ما أكده ال ع الفاقيّاين بقوله:  واليي  حيرصو  عذى جتديد الشررية وىل 
املفضي ىل  احلقيقة ع  طري، احملشة ونيدها، مع ارنيتفاظ، يف كل نيال، بلفضيذة املااسشة، هيه الرغشة، م  جهتاا، ر قستاين أنيداً، 

ية السامية ولّاه  ر يقرنو  بقد بلي  خذقها، ور اليي  يقاومو  الّايسة ر أولئك اليي  يقظِن و  قي  الافس اإلنسان
ة ياقّس هيها شيء م  نيقيقة املسيح ، وهو انواب الونييد واألخة ملقضالت كل هذسف»ف بساليب خمتذفة  ]١٢٦[ويضطهدواا

ّنل مستاداً هاعًال لذ ااقشي]١٢٧[اإلنسا   ة احلقيقية والّونينة اليت حتتاجها الشررية اليومف، قر

ىل  الالهوقي  خفوصاً ليهت وا اهت اماً خاصاً ثا يستذزمه هه   «أريد أ  أختت  هيه الرسالة انامقة بلتوجه، مرة أخرى،     ف١٠٥
والق ذيةف وأونف أ  أشّر هل  ما يافُّونه م  كالم هللا م  مضام  هذسفية وينقِ ذوا هّره  حبيث ي ز القذ  الالهويت بّااهته الاظرية 

خدمة كاسيةف القالقة احل ي ة ب  احلّ ة الالهوقية والقذ  الفذسفي هي م  أنفس ثروات الرتا  املسيظي لذتق ، يف احلقيقة 
ا يف نيوار ًقٍد ونيازٍم مع املونياةف وليا أشجنع الالهوقي  عذى التاويه، قدر اإلمّا ، بحلقيقة يف بقدها امليتاهيزيقي، لذدخول هّي

الفّر الفذسفي املقاصر، ومع الرتا  الفذسفي جب ذته، أكا  عذى اقفاٍك مع كالم هللا أم عذى خالفف وليّ  ثبتاً يف ذهاه  ما أف  
أرن «عو القارىء ههو يد»ف مسةة الققل يف هللا«يف مقدنمة كتاب  –وهو املقذن  الّشة يف الفّر والرونيانية  –به القديس بونفانتورا 

يظ   أنه بإلمّا  أ  نّتفي بلقراءة بدو  التخرنع، وبلتاظة بدو  التقشند، وبلشظث بدو  التقجنب، وبلفطاة بدو  التهذُّل، 
حلّ ة وبلق ل بدو  التقوى، وبلقذ  بدو  احملشنة وبلققل بدو  التواضع، وبلدرس مقزوًر ع  الاق ة اإلهلية وبلفّر املقزول ع  ا

 ف]١٢٨[»املونياة م  هللا

اقية، ليامناوا، بتاشه خاص، التارئة الفذسفية ، األكافكينة والرعمبسؤولية التنشئة الكهنوتية وأقوجه بلفّر أيضاً ىل  اليي  يضطذقو 
لذ زمق  أ  يشرنروا بإلجنيل أهل زماناا، وخفوصاً لذ زمق  أ  يتّرنسوا لتقذي  الالهوت والشظثف وليجهدوا يف أ  يقوموا بق ذه  

واإلجراءات املتخية بقد ال ع، وهي قاونه بلوانيب املذنح واملذزم لذج يع يف املسااة  ]١٢٩[يف ضا ققذي ات ال ع الفاقيّاين الااين
نقدن يف نقل نيقاق، اإلكا  نقًال صظيظاً وع يقاًف ور ياَس أنيد املساولية الشاهظة يف

 تم  قارئة ىلعدافية وماةقية لذجس  التقذي ي امل
دن م  أ  قتض   هيه التارئة تهيًال عذ ياً مااقياً، وقناظن  بطريقة ف ور ب]١٣٠[لتقذي  الفذسفة يف اإلكذةيّيات واملقاهد الّاسية

م لذطالب الرتا  القظي  الاابع م  التقذيد املسيظي وقنرَه، ثا يذزم م  الت ييز نييال احلاجات الراهاة يف الّايسة وا  لقا فماهجينة وققدِن

، ليجرنءوا عذى استقافة ما يت ينز به الفّر الفذسفي، يف خطن ققذيد ةالفالسفة ومعلمي الفلسف وىلين أقوجه باداقي أيضاً ىل     ف١٠٦
هذسفي ثب  وقين ، م  صفات احلّ ة الفظيظة، واحلقيقة الراهاة ثا هيها احلقيقة امليتاهيزيقيةف ولياقافوا لذ قتضيات الاابقة م   
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ماطذ، هيا الاداءف وليّونوا فاق اً مردوفي  ىل  احلقيقة  كالم هللاف وليجرنءوا عذى أ  يقي وا خطاب  الققذي وأسذوب  ال هاين م 
ونيريف  عذى االة املتض   يف احل،، هيت ّاوا هّيا م  أ  يرمسوا املااقشية الفظيظة اليت أمس  الشررية بمسن احلاجة ىلليها، 

يتأكدوا ِمما قّاْنه الّايسة م  انيرتام لقذ ه  وااصة يف هيه األ مف ىل  الّايسة قتتش ع أحباثه  بنتشاه وققاطفف وعذيه ، م  ب، أ  
واستقالليته املرروعةف وأوفن أ  أشجع خفوصاً املاما  اليي  يق ذو  يف نيينز الفذسفة لياةوا الاراط الشرر  يف خمتذف نطاقاقه، 

 بسذوب قفّة  يزفاف يقيااً ونيفانة ثقدار اعت افه عذى اإلكا ف

اليي  يزونفوناا، م  خالل أحباثه ، ثزيد م  التقرف عذى الّو  يف ا ذه، وعذى  إىل رجاالت العلم جنهور يسقين أخةاً ىلرن أ  أقو 
يت مقونماقه م  األنيياء وان افات يف خمتذف أنواعها وثر ن أصااهها، ويف باياتا اليرينة واالذيوينة املققندةف لقد قطقوا يف الطري، ال

نيل ر قزال قاة هياا الدهش؛ وهي ا أع ن ع  ىلعجاّ وقرجيقي هلارء الرجقا  الشواسل، رواف سذّوها، وااصة يف هيا القر ، مرا
الشظث القذ ي اليي  قدي  هل  الشررية جبزء كشة م  قطونرها الراه ، أشقر بواجب نيضنه  عذى مواصذة جهوفه  مع ارست رار فوماً 

اولوجينة ىل  القي  الفذسفية واملااقشينة اليت يتجذنى هيها الرخص الشرر  يف الي  قاض  هيه املّاسب القذ ية والتّ احلكمي يف االط
أ  الت اس احلقيقة، وىل    يتوخن سوى القا  أو اإلنسا  يف نيقيقته «مزا ه انوهريةف ور شك أ  رجل القذ  يقي وعياً جيداً 

ث املشاشر، أ  ىل  املساقل اليت قفضي ىل  السرن احملدوفة، ليس له ااية ويرفنً فوماً ىل  ما هو أرقى م  موضوع الشظ
 ف]١٣١[»املّاو 

ه، ويف حباه الداق  ع  احلقيقة وع  مق  احلياة، اإلنسا  الي  خذنفه أ  يقت وا اإلنسا  يف كل ع ق اجلميع أطذب م     ف١٠٧
املسيح بسرن حمشتهف مثة مياهب هذسفية منِضذنة أقاق  اإلنسا  بنه سيد ذاقه املطذ،، وأنه يستطيع أ  يقرنر، مستقًال، مفةه 

ا ، ول  يتظق، ك اله اليايت ىلرن ىلذا اختي قراراً ومستقشذه، متًّال هقط عذى ذاقه وطاقته الرخفيةف ليس عذى هيا ققوم عظ ة اإلنس
نيامساً بلدخول يف احلقيقة، وبااء بيته وسّااه يف ظلن احلّ ة اإلهليةف ول  يتوصلن اإلنسا  ىل  أ  كارس ملء نيريته وفعوقه ىل  

 نيبن هللا ومقرهته، وجيد هيه ققا  أقفى اكت اله، ىلرن يف هيا الرخوص ىل  احلقيقةف

ف نيياتا نفسها هي ثاابة منوذج نيقيقي »عرش احلكمة« وأقوجنه بلفّر أخةاً ىل  قذك اليت قدعوها الّايسة يف صالتا    ف١٠٨
يرعن باوره عذى ما أقي  به م  أهّارف بإلمّا ، ور شك، أ  جند قااغ اً ع يقاً ب  فعوة الطوبوية القيراء والفذسفة الفظيظةف 

ققرنب بررينتها وأنوثتها ليت ّ  كذ ة هللا م  أ  يتأنس ويفشح وانيداً ماا، كيلك قندعى الفذسفة ىل   هّ ا فنعَي  القيراء ىل  أ 
ممارسة ع ذها الققالين الااقد، ليت ّ  الالهوت م  أ  يتفه  اإلكا  قفه اً خفشاً وهاعًالف وك ا أ  مرمي   قفقد شيئاً م  برريتها 

ج اقيل، كيلك الفّر الفذسفي، عادما يس ع الاداء الفافر م  نيقيقة اإلجنيل، ر يفقد ونيريتها احلقيقية، عادما ققشذن  بررى 
هه اً جيدان عادما وصفوا «شيئاً م  استقالليته، بل يرققي بشظاه ىل  ذروة ك الهف هيه احلقيقة هِهَ ها الرهشا  القديسو  األقدمو  

التفلسف يف  ف لقد قومسوا هيها الفورة املت اسّة لذفذسفة احلقيقية، واقتاقوا م  واجب]١٣٢[»ماقدة اإلكا  الققذية«القيراء باا 
 فمرمي

وهي الباية  –لذيي  جيقذو  م  نييات  حبااً ع  احلّ ةف عسى أ  قّو  طري، احلّ ة  عسى أ  يّو  عرش احلّ ة املذجأ األم 
نيرنة م  كل عاق،، برفاعة قذك اليت ولدت احلقيقة ونيفظتها يف قذشها، وقدمتها هدينة  -القفوى واحلقيقية لّل عذٍ  صظيح 

 لذشررية مجقاء وىل  األبد!
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 ، عيد الفذيب اليد، يف الساة القرري  م  ني ييتف١٩٩٨ايذول  ١٤أعطي يف روما، بقرب كايسة القديس بطرس، يف 

  

 يوحنا بولس الثاين

 
 

 فهرس

  

 متهيد                   ف……………………………… 3

٦-١»[اعرف نفسك ف………………………………………… 3 ]» 

 الففل األول

 الكشف ع  حكمة هللا

  

 ١٥]فففففففف ١٢-٧يسوع يقذ  لاا اآلب [

 ٢١]فففففف ١٥-١٣الققل يف مواجهة السرن [

 الففل الااين

 أوم  ألهه                        

 ٢٩]فف ٢٠-١٦) [١١، ٩(احلّ ة » احلّ ة َققَذ  وَقفه ن كل  شيء»

 ٣٥]ففففففففففففففف ٢٣-٢١) [٥، ٤(سفر األماال  «ىلكتسب احلّ ة، ىلكتسب الفطاة»

 الففل الاالث

 أهه  ألوم 



 ٤١] ٢٧-٢٤لشظث ع  احلقيقة [التقدم يف ا

 ٤٧]ففففففف ٣٥-٢٨نيقيقة اإلنسا  ووجوهها املختذفة [

 الففل الرابع

 الفالت ب  اإلكا  والققل

 ٥٧]فففففف ٤٢-٣٦احملطات الالهتة يف مذتقيات اإلكا  والققل [

قه الداق ة [  ٦٨]فففففف ٤٤-٤٣هّر القديس قوما األكويين وِجد 

 ٧٣]ففففففففففف ٤٨-٤٥والققل [ مأساة الففل ب  اإلكا 

 الففل االامس

 قدخالت السذطة التقذي ينة يف نطاك الفذسفة

 ٧٩]ففففففففففف ٥٦-٤٩السذطة التقذي ية يف خدمة احلقيقة [

 ٩٢]ففففففففففففففف ٦٣-٥٧اهت ام الّايسة بلفذسفة [

 الففل السافس

 التفاعل ب  الالهوت والفذسفة

 ١٠٢]فففففففففف ٧٤-٦٤عذ  اإلكا  ومقتضيات الققل الفذسفي [

 ١١٨]فففففففففففففف ٧٩-٧٥الفذسفة يف خمتذف أوضاعها [

 الففل السابع

 املقتضيات واملساوليات يف أ ماا

 ١٢٧]فففففففففففففف ٩١-٨٠كالم هللا ومقتضياقه املذزمة [

 ١٤٥]فففف ٩٩-٩٢مهامن الفذسفة يف أ ماا [



 ١٥٨                   ]١٠٨-١٠٠خامتة [

  

  

 
 

 

لقد أصشظاا شركاء يف هيه الرسالة، رسالة املسيح : «فادي اإلنسان لقد قطرق  ىل  هيا املوضوع يف أو  رساقذي القامة: ]١[
ه يف خدمة احلقيقة اإلهلينة يف الّايسةف مساوليتاا جتاه هيه احلقيقة ققضي عذياا أيضاً ب  الاشوينة، وبفقل هيه الرسالة بليات ن  مق

اواها ونذت س مفهومها األفك حبيث جنقذها أفىن ىللياا وىل  اآلخري  يف كل ما قاطو  عذيه م  قونة ماقِقية وباء وع ، وبساطة يف 
 )ف٣٠٦، ص ]١٩٧٩[ ٧١: أع ال الّرسي الرسويل ١٩ة  وانيد (هقرة 

 ف١٦، هقرة »فرح ورجاء«را ال ع الفاقيّاين  ]٢[

 ف٢٥، هقرة نور األمم ال ع الفاقيّاين الااين، ]٣[

 ف١١٣٦)، ص ١٩٩٣( ٨٥: أع ال الّرسي الرسويل ٤هقرة  ]٤[

 ف٢، هقرة »كلمة هللا«ال ع الفاقيّاين الااين،  ]٥[

  

 فDS ٣٠٠٨: ٣» اب  هللا«  الّاثوليّي را الدستور الققاقد  يف اإلكا ]٦[

  

 ف٥٩، هقرة »ح ورجاءفر «ف وقد ورف أيضاً يف ال ع الفاقيّاين الااين، DS ٣٠١٥: ٤ذات املرجع  ]٧[

  

 ف٢، هقرة »كلمة هللا«ال ع الفاقيّاين الااين،  ]٨[

 ف١١)، ص ١٩٩٥( ٨٧: أع ال الّرسي الرسويل ١٠)، هقرة ١٩٩٤ ٢ت ١٠» (األلف الثالث طاللةىل«رسالة  ]٩[
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 ف٤، هقرة »كلمة هللا«ال ع الفاقيّاين الااين  ]١٠[

 ف٨املرجع ذاقه، هقرة  ]١١[

  

 ف٢٢، هقرة »فرح ورجاء«ال ع الفاقيّاين الااين،  ]١٢[

  

 ف٤، هقرة »كلمة هللا«ال ع الفاقيّاين الااين  ]١٣[

 ف٥املرجع نفسه، هقرة  ]١٤[

  

ما فام «ال ع الفاقيّاين األول الي  َيسترهد به القول امليكور أعاله، يقذِن  أ  طاعة اإلكا  ققتضي قطونع الققل واإلرافة:  ]١٥[
 اإلنسا  ماوطاً بل ىلًطة كامذة، بوصف هللا خالقاً وربً، وما فام الققل املخذوك خاضقاً خضوعاَ كامالً لذظقيقة الالخمذوقة، هاظ 

ِضع ل املونيي عقذاا وىلرافقاا خضوعاً كامًال، بواسطة اإلكا مذزمو  ب ، »اب  هللا«الدستور الققاقد  يف اإلكا  الّاثوليّي، »   لن
٣٠٠٨: ٣ DSف 

  

 مقطع م  ارنيتفال بقيد سرن جسد املسيح وفمهف ]١٦[

 (طشقة لف برونرفيك)ف ٧٨٩التأمالت،  ]١٧[

  

 ف٢٢، هقرة »فرح ورجاء«ال ع الفاقيّاين الااين،  ]١٨[

 ف٢، هقرة »كلمة هللا«ال ع الفاقيّاين الااين  ]١٩[

 ف٢٦٦؛ ٢٤١؛ ٢٢٣)، ص ١٩٨٦؛ طشقة مف كورب ، بريس (١٥٢١الت هيد،  ]٢٠[
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 ف٢٣٤، ص CCL ٣٢: ٧٢، ٣٩د نة احلقيقية، يف ال ]٢١[

  

 كتاب الفذوات بلطقس الروماينف ]٢٢[

 ف١، ١ارسطو، امليتاهيزيقيا،  ]٢٣[

  

 ف١٧٣، ص CCL ٢٧: ٣٣، ٢٣، ١٠ارعرتاهات،  ]٢٤[

  

 ف١١٦١)، ص ١٩٩٣( ٨٥الرسويل : أع ال الّرسي ٣٤هقرة  ]٢٥[

  

 ٧٦: أع ال الّرسي الرسويل ٩ ، هقرة١٩٨٤ششاط  ١١» (األمل اخلالصي«را يونياا بولس الااين، رسالته الرسولية يف  ]٢٦[
 ف٢١٠، ٢٠٩)، ص ١٩٨٤(

  

 ف٢هقرة » يف عالدات الكنيسة بألد�ن غري املسيحّية«ال ع الفاقيّاين الااين  ]٢٧[

  

ت عاه يف ]٢٨[ ما اإلنسا  وما مافقته؟ ما خةه وما شره؟ (سةاخ «غة مااسشة:  هيا نوع م  التدليل أواصذه ماي زم  طويل وع  
هيه األسئذة هي يف قذب كل ىلنسا ، ك ا يدل عذى ذلك فرلة رهتة القشقرية الرقرية يف كل زما  وعاد كل ) […] ٨، ١٨

ًن نيقاًف  الي  السؤال اجلوهري الرقوب، واليت هي ثاابة نشوءة م  نشوءات الشررية ر قزال ققوف ىل  طرح جيقل م  اإلنسا  ىلنسا
هيه األسئذة قق ن ع  ىلحلانيية القاور عذى قفسة لذوجوف يف كل حمطة م  حمطاقه ويف كل مرنيذة م  مرانيذه اهلام ة واحلامسة ك ا يف 

قه ياـزعا  ىل  أ مه القافيةف هيه األسئذة هي فليل ما يرقّز عذيه الوجوف الشرر  م  أساس ع ي،، وذلك ب  عقل اإلنسا  وىلراف
الشظث، بطريقة نير ة، ع  احللن الي  ينفرغ عذى احلياة كامل مقااهاف هيه التساؤرت هي ىلذ  أمسى ققشة ع  طشيقة اإلنسا ، وم  

م  كل  غاية األشياءب  هانواب عذيها هو مقياس ع ، التزامه يف خمتذف مرانيل وجوفهف وعادما يسقى اإلنسا ، خفوصاً ىل  مقرهة
شها، وياطذ، يف الشظث ع  انواب األقفى واألمشل، عادقٍي يشذغ الققل الشرر  ذروقه ويافتح عذى مق  التدين ف والواقع أ  جوان

التدين  هو أرقى ققشة ع  الرخص الشرر  ألنه ق ة الطشيقة القاقذة؛ وياشقث التدين  م  ع ، شوك اإلنسا  ىل  احلقيقة، وهو مرقّز 
 ٨٠ الوثئق الكاثوليكّية ،٢-١، هقرة ١٩٨٣ ١ت ١٩سقي نيرن وشخفي ىل  األلوهة (الذقاء القام يف  ما يقوم به اإلنسا  م 
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 )ف١٠٧٢-١٠٧١]، ص ١٩٨٣[

  

ب  الّتاب املقدس «لقد أعذ  [غذيذيه] صرانية أ  نيقيقة اركا  ونيقيقة القذ  ر كّاه ا أ  يتااقضا أبداً، وذلك « ]٢٩[
عذى نيدن ما  » والطشيقة ياشاقا  كالاا م  الّذ ة اإلهلي، األول بونيٍي م  الروح القدس، والاانية بوصفها مافنية أمياة جداً ألوامر هللا

، وهيا ما يق ن عاه بافس الطريقة ال ع الفاقيّاين الااين الي  يستقيد ١٦١٣ ١ك ٢١األب بادقنو كاستذني، يف كتشه يف رسالته ىل  
ققيد بلقواعد األخالقية، ل  يتقارض أبداً مع  …ىل  الشظث املاهجي، يف اارت القذ ، ىلذا«بق  التقابة املرابة، عادما يقذ : 

)ف وكا  غاليذيه يوجس يف حباه ٣٦، هقرة فرح ورجاء» (الدنيويَة ونيقاق، اإلكا  قفدر كذنها ع  هللا اإلكا  ققارضاً نيقيقياً: احلقاق،
(يونياا بولس الااين، خطاب » القذ ي نيضور االال، الي  حيفز ومضاقه الفّري ة وكهند هلا ويساعدها، عامًال يف ع ، أع اك ذهاه

 )ف١٠١٠]ف ص ١٩٧٩[ ٧٦ ثئق الكاثوليكيةالو  :١٩٧٩ ٢ت ١٠ىل  أكافكية القذوم احل ية، 

 ف٤، هقرة كلمة هللا را ال ع الفاقيّاين الااين، ]٣٠[

  

 ف١٣٠، ص ١٣٦: املفافر املسيظينة ٥٥، ٣، ضا شلسيوس أورجيياوس، ]٣١[

 ف٤٩٢، ٦: اآلبء اليًو  ١، ٨، حوار مع تريفون ]٣٢[

]٣٣[ 1 Stromates ،18 ،90 ،1 ف١١٥، ص ٣٠: املفافر املسيظينة 

 ف١٠٨، ص ٣٠، املصادر املسيحّية :٥، ٨١، ١٦، ١املرجع نفسه  ]٣٤[

 .٦٥، ص ٣٠ املصادر املسيحية ، :١، ٢٨، ٥، ١املرجع نفسه،  ]٣٥[

  

 ف٢٧٧ص،  ٩: اآلبء اليًو  ٢-١، ٥٥، ٧، ٦املرجع نفسه،  ]٣٦[

 ف١٢٤، ص ٣٠ املصادر املسيحّية :١، ١٠٠، ٢٠، ١املرجع نفسه،  ]٣٧[

  

 ف٧٨ - ٧٧، ص CCL ٢٧: ٧، ٥، ٦ االعرتافات القديس أوغسطياوس، ]٣٨[

 ف١٠٢-١٠١، ص CCL ٢٧: ١٤-١٣، ٩، ٧ذات املرجع،  ]٣٩[
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 ف٩٨، ص ٤٦: املفافر املسيظينة ٩، ٧ دحض اهلراطقة ]٤٠[

: أع ال الّرسي ٢٥)، هقرة ١٩٨٩ ٢ت ١٠را ا ع الرتبية الّاثوليّينة، قوجيه يف فرس ةبء الّايسة يف التارئة الّهاوقية ( ]٤١[
 ف٦١٨-٦١٧) ص ١٩٩٠( ٨٢الرسويل 

  

 ف٢٣٩)، ص ١٩٨٦: طشقة مف كوربن  بريس (١القديس انسذ وس، املدخل،  ]٤٢[

  

 ف١٨١)، ض ١٩٨٦: طشقة مف كورب ، بريس (٦٤ذات املرجع، املونولوجيو ،  ]٤٣[

  

 ف٧، ١را القديس قوما األكويين، االالصة الالهوقية ضد األم ،  ]٤٤[

 ف٢، ٨، أ، ١، ١املرجع نفسه، االالصة الالهوقية  ]٤٥[

) ١٩٩٠( ٢، ١٣): ققالي  ١٩٩٠أيذول  ٢٩را يونياا بولس الااين، خطاب ىل  املرارك  يف املامتر التوماو  الدويل التاسع ( ]٤٦[
 ف٧٧١-٧٧٠ص 

 ف٦٨٠) ص ١٩٧٤( ٦٦: أع ال الّرسي الرسويل ٨)، هقرة ١٩٧٤أيذول  ٢٠نور الّايسة ( ]٤٧[

  

وعالوة عذى ذلك، ههيه الققيدة حيفذها اإلنسا  بلدرس وأما احلّ ة هي تذّها اإلنسا  بإلهاضة : «٦، أ، ١، املسألة ١را  ]٤٨[
 »فوحتسب، م  ب، يف عداف مواهب الروح القدس السشع

 ف٢، أ، ٤٥، املسألة ٢-٢؛ راجع أيضاً ٢، رف ا عذى ١، أ، ٤٥، املسألة ٢-٢املرجع نفسه،  ]٤٩[

  

: هيا القول يقيد ما قاله القديس أم وسيوس يف ققذيقه عذى ١، الرف عذى ١، أ، ١٠٩، املسألة ٢-١، املرجع نفسه   ]٥٠[
 ف٢٥٨، ١٧: اآلبء الالق  ٣، ١٢الرسالة األو  ىل  القورناي  
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 ف١٠٩)، ص ١٨٧٩-١٨٧٨( ١١): أع ال الّرسي الرسويل ١٨٧٩ةب  ٤(  اآلب األزيل رو  الاالث عرر،  ]٥١[

 ف٦٨٣)، ص ١٩٧٤( ٦٦: أع ال الّرسي الرسويل ٨)، هقرة ١٩٧٤ ٢ت ٢٠( نور الكنيسة بولس السافس،  ]٥٢[

 ف٢٨٦) ص ١٩٧٩( ٧١: أع ال الّرسي الرسويل ١٥) هقرة ١٩٧٩ةذار  ٤( فادي اإلنسان ]٥٣[

  

 ف٥٦٦)، ص ١٩٥٠( ٤٢): أع ال الّرسي الرسويل ١٩٥٠ةب  ١٢( اجلنس الاشري را بيوس الااين عرر،  ]٥٤[

  

  

 ف٢٥، هقرة نور األمم ؛ ال ع الفاقيّاين الااين،DS ٣٠٧٠را ال ع الفاقيّاين األول، الراعي األبد :  ]٥٥[

  

 فDS 403را سياوفس القسطاطياية  ]٥٦[

ْستنس االامس،DS 459-460؛ ا ع براغا، DS  ٢٠٥: ١راجع ا ع طيطذة  ]٥٧[ ّْ  ٥( براءة خالق السماء واألرض ؛ ِس
نيسا   ١( الغري املساور ؛ أوربنوس الاام ،١٧٩-١٧٦)، ص ١٧٤٧، روما (٤/٤): كتاب ال اءات الرومانية، ١٥٨٦ ٢ك

 ف٢٧٠-٢٦٨)، ص ١٧٥٨، روما (١/٦): كتاب ال اءات الرومانية ١٦٣١

اية الرع ، براءة٥؛ ال ع املسّوين الالقراين DSP ٩٠٢را ال ع املسّوين الفيتناو ، اإلكا  الّاثوليّي:   ]٥٨[
 فDS ١٤٤٠ الرسولية:

؛ طرونيات لويس DS ٢٧٥١-٢٧٥٦): ١٨٤٠أيذول  ٨را طرونيات لويس أوجش  بوت ، املوققة بمٍر م  أسقفه (   ]٥٩[
 فDS ٢٧٦٩-٢٦٦٥) ١٨٤٤نيسا   ٢٦أوج  بوت  املوققة بتّذيف م  ا ع األساقفة والرهشا  (

  

  

 ف٢٨١١DS-٢٨١٤)، ١٨٥٥نيزيرا   ١١طرونيات ضد التقذيدية عاد أوغسط بونيتن ( -ا ع األندكس را   ]٦٠[

 Gravissimas؛ ٢٨٢٨DS-٢٨٣١): ١٨٥٧نيزيرا   imiam TuamEx 15)را بيوس احلاف  عرر   ]٦١[
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inter (11 ٢٨٥٠-٢٨٦١): ١٨٦٢ ١كDSف 

 ف٢٨٤٧DS-٢٨٤١): ١٨٦١أيذول  Errores ontologistarum 18)قرار را ا ع اإلكا ،   ]٦٢[

 ف٣٠٢٦DS: ١، ٢؛ قانو   ٣٠٠٤SD: ٢، اب  هللا را ال ع الفاقيّاين األول،  ]٦٣[

 ف٥٩، هقرة »فرح ورجاء«، وقد استرهد به ال ع الفاقيّاين الااين يف الدستور:  ٣٠١٥DS: ٤املرجع نفسه،   ]٦٤[

  

 ف٣٠١٧DS، ٤، اب  هللا ال ع الفاقيّاين األول،  ]٦٥[

-٥٩٦)، ص ١٩٠٧( ٤٠): أع ال الّرسي الرسويل ١٩٠٧أيذول  ٨را رسالة الشاب بيوس القاشر: رعاة قطيع الربن (  ]٦٦[
 ف٥٩٧

 ف١٠٦-٦٥)، ص ١٩٣٧( ٢٩): أع ال الّرسي الرسويل ١٩٣٧ةذار  ١٩( الفادي اإلهلي را بيوس احلاف  عرر،  ]٦٧[

 ف٥٦٣-٥٦٢) ص ١٩٥٠( ٤٢): أع ال الّرسي الرسويل ١٩٥٠ةب  ١٢» (اجلنس الاشري« ]٦٨[

 ف٥٦٤-٥٦٣املرجع نفسه، ص  ]٦٩[

)، ص ١٩٨٨( ٨٠: أع ال الّرسي الرسويل ٤٩-٤٨)، باد ١٩٨٨ةب  ٢٨» (الراعي الفاحل«را يونياا بولس الااين   ]٧٠[
: أع ال ١٨)، هقرة ١٩٩٠أ ر  ٢٤» (موهاة احلقيقة«؛ ا ع عقيدة اإلكا  ققذي  يف شأ  الالهويت وفعوقه الّاسينة ٨٧٣

 ف١٥٥٨)، ص ١٩٩٠( ٨٢الّرسي الرسويل 

 ٧٦: أع ال الّرسي الرسويل ٧-١٠)، ١٩٨٤ةب  ٦( بشرى التحرير ،»رهوت التظرير«ققذي  يف شأ  بق  نوانيي  ]٧١[
 ف٩٠٣-٨٩٠)، ص ١٩٨٤(

الّايسة الّاثوليّية ققذ  أ  اإلكا  «لقد شجب الفاقيّاين األول هيا االطأ بّذ ات واضظة وجازمة وأكند، م  جهة، أ   ]٧٢[
و هضيذة قفوك الطشيقة با نستطيع، بذطف م  هللا ومقونة الاق ة، أ  نام  بفظة ما يونيي به ىللياا، ر بسشب نيقيقته الف ي ة ه

 ٣٠٠٨: ٣، اب  هللا ، الدستور الققاقد »املدركة يف ضوء الققل الطشيقي، بل نظراً ىل  أ  هللا ر يستطيع أ  َيَضل  ور أ  ينِضلن 
DS  ٣٠٣٢: ٢، ٣؛ قانو DS ،أ  الققل ر يستطيع أ  يّتاه [األسرار] ثال قدرقه عذى «ف وصر ح ال ع، م  جهة أخرى

املاماو  املسيظيو  ر «ف م  هاا الاتيجة القذ ية التالية: DS ٣٠١٦: ٤املرجع ذاقه، »: ىلفراك احلقاق، اليت قّون  موضوعه االاص
كا ، واعتشارها نتاقّ شرعية م  نتاقّ القذ ، وخفوصاً ىلذا شجشتها الّايسة، بل حي، هل  الدهاع ع  اآلراء املقروهة ثااقضتها لإل

، ٤املرجع نفسه: »: عذيه ، هوك ذلك، أ  حيزموا أمره  يف اعتشارها أشّاًر م  الضالل مّسونة بّساٍء مزيف م  احلقيقة
٣٠١٨DS ف 
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 ف١٠-٩را الفقرة  ]٧٣[

 ف١٠املرجع نفسه، هقرة  ]٧٤[

 ف٢١املرجع نفسه، هقرة  ]٧٥[

 ف١٠املرجع نفسه، هقرة  ]٧٦[

؛ ٥٦٧-٥٦٥)، ص ١٩٥٠( ٤٢): أع ال الّرسي الرسويل، ١٩٥٠ةب  ١٢» (اجلنس الاشري«راجع الرسالة القامة   ]٧٧[
 ف٥٧٣-٥٧١

  

 ف١١٥-٩٧)، ص ١٨٧٩-١٨٧٨( ١١): أع ال الّرسي الرسويل ١٨٧٩ةب  ٤» (اآلب األزيل«را الرسالة القامة  ]٧٨[

 ف١٠٩جع نفسه، ص املر  ]٧٩[

  

 ف١٥-١٤را هقرة   ]٨٠[

 ف٢١-٢٠را املرجع نفسه، هقرة   ]٨١[

 ٧١: أع ال الّرسي الرسويل  ٨) هقرة ١٩٧٩ةذار  ٤( فادي اإلنسان ؛ راجع يونياا بولس الااين،٢٢املرجع نفسه، هقرة   ]٨٢[
 ف٢٧٢-٢٧١)، ص ١٩٧٩(

 ف١٥قرار يف التارئة الّهاوقية، هقرة   ]٨٣[

  

: أع ال الّرسي ٨٠-٧٩) القدف ١٩٧٩نيسا   ١٥» (احلّ ة املسيظية«را يونياا بولس الااين، الدستور الققاقد    ]٨٤[
: أع ال الّرسي ٥٢)، هقرة ١٩٩٢ةذار  ٢٥» (أعطيكم رعاة«؛ الرسالة السياوفسية ٤٩٦-٤٩٥)، ص ١٩٧٩( ٧١الرسويل 
ف راجع أيضاً بق  التفاسة لفذسفة القديس قوما: خطاب يف املقهد احل   ٧٥١-٧٥٠)، ص ١٩٩٢( ٨٤الرسويل 
خطاب إىل املشاركني يف املؤمتر  ؛١٠٧١-١٠٦٧)، ص ١٩٧٩( ٧٦): الوثق، الّاثوليّينة ١٩٧٩ ٢ت ١٧( األجنيلكوم الدويل

؛ خطاب ىل  املرارك  يف املامتر الدويل ٦١٥-٦٠٤)، ص ١٩٨٠( ٣،٢): ققالي  ١٩٨٠أيذول  ١٣(  التوماوي الاويل الثام 
)، ص ١٩٨٦( ٨٣): الوثق، الّاثوليّية ١٩٨٦ ٢ك ٤( العقياة املتعلقة بلنفس عنا القايس توما القديس قوما، يف«ن قية 
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: أع ال ٧٥-٧٠) هقرة ١٩٧٠ ٢ك ٦؛ ال ع املقدس لذرتبية الّاثوليّية، الاظام األساسي لذ اسسة الّهاوقية (٢٣٧-٢٣٥
 ٦٤): أع ال الّرسي الرسويل ١٩٧٢ ٢ك ٢٠» (الالهوت املقاس ؛ القرار:٣٨٦-٣٦٦) ص ١٩٧٠( ٦٢الّرسي الرسويل 

 ف٥٨٦-٥٨٣) ص ١٩٧٢(

  

 ف٦٢؛ ٥٧، هقرة »فرح ورجاء«را   ]٨٥[

  

 ف٤٤را املرجع نفسه، هقرة   ]٨٦[

: قرارات ال ع املسّوين ٨الدورة » االهتمام بلقطيع الرسويل«را ال ع املسّوين الالقراين االامس، ال اءة الشابوية   ]٨٧[
 ف٦٠٦-٦٠٥)، ١٩٩١(

  

  

 ف١٠هقرة  ،»كالم هللا«ال ع الفاقيّاين الااين، الدستور الققاقد  يف الونيي اإلهلي  ]٨٨[

  

 ف٢، رف عذى ٣، أ، ٥، املسألة ٢-٢القديس قوما األكويين، االالصة الالهوقية،   ]٨٩[

ىل  الشظث ع  األنيوال اليت يطرح هيها اإلنسا  م  ذاقه األسئذة األساسية األو  يف شأ  مق  احلياة وغايتها وما ياتظر « ]٩٠[
ّن  اإلكا ، يف أ ماا أيضاً، م  أ  يظهر الطري،  اإلنسا  بقد املوت، يرّل بلاسشة ىل  الالهوت األساسي املدخل الضرور  ليت 

يونياا بولس الااين، رسالة ىل  املرارك  يف مامتر الالهوت األساسي املققوف ثااسشة اليكرى »: لذققل الشانيث ع  احلقيقة حبااً خمذفاً 
)، ص ١٩٩٥( ٩٢: الوثق، الّاثوليّية ٤)، هقرة ١٩٩٥أيذول  ٣٠» (اب  هللا«املئة واالامسة والقرري  لذدستور الققاقد  

 ف٩٧٣-٩٧٢

  

  

 املرجع نفسهف  ]٩١[
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 ف٢٢، هقرة »إىل األمم«؛ الاراط الرسايل يف الّايسة، ١٥، هقرة »فرح ورجاء«را ال ع الفاقيّاين الااين،   ]٩٢[

  

 ف٢٢، ١القديس قوما األكويين، يف موضوع الس اء،  ]٩٣[

  

 ف٥٩-٥٣، فرح ورجاء را ال ع الفاقيّاين الااين، ]٩٤[

  

 ف٩٦٣، ٤٤: اآلبء الالق  ٥، ٢، القديس أوغسطياوس، يف مفة القديس  ]٩٥[

 ف٦١، ص ٦٤CCL: ٧، يف اإلميان والرجاء واحملاة نفس املالف، ]٩٦[

  

 ف ٣٠٢DSرا ال ع املسّوين االذقيدوين، قانو  اإلكا ،   ]٩٧[

  

-٢٨٦) ص ١٩٧٩( ٧١: أع ال الّرسي الرسويل ١٥)، هقرة ١٩٧٩ةذار  ٤( فادي اإلنسان را يونياا بولس الااين،  ]٩٨[
 ف٢٨٩

  

هانتورا، يف اإلكسامةو ، ١، أ، ١٦، ١را ماًال القديس قوما األكويين، االالصة الالهوقية،  ]٩٩[  ف١، ٨، ٣؛ القديس بًو

 ف١٥، هقرة فرح ورجاء ال ع الفاقيّاين الااين، ]١٠٠[

  

) ص ١٩٩٣( ٨٥: أع ال الّرسي الرسويل ٦١-٥٧)، هقرة ١٩٩٣ةب  ٦( تلق احلقيقة را يونياا بولس الااين،  ]١٠١[
 ف١١٨٢-١١٧٩
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 فDS  ٣٠١٦:  ٤، اب  هللا را ال ع الفاقيّاين األول، ]١٠٢[

  

 فDS ٨٠٦: ٢را ال ع املسّوين الالقراين الرابع، يف ضالل اربيت يواكي ،   ]١٠٣[

  

 ف١٦؛ يف قارئة الّهاة، هقرة ٢٤، هقرة كالم هللا را ال ع الفاقيّاين الااين،  ]١٠٤[

  

 ف٤٨١)، ص ١٩٩٥( ٨٧: أع ال الّرسي الرسويل ٦٩)، هقرة ١٩٩٥ةذار  ١٥( إجنيل احلياة را يونياا بولس الااين، ]١٠٥[

  

، ٨» (ققرهو  احلقيقة واحلقيقة حترنرك «يف نفس هيا الفدف، هسنرت، يف أو  رساقذي انامقة، ما ورف يف ىلجنيل يونياا:  ]٦١٠[
هيه الّذ ات قتض ن  مقتضًى أساسياً وقاشيهاً يف ة  وانيد: مقتضى الاـزاهة جتاه احلقيقة كررط لقيام نيري ة صظيظةف وأمنا ): «٣٢

نيرينة ظاهرة، وكل نيرية سطظينة وماظازة ر متتد ىل  ص ي  احلقيقة يف شأ  اإلنسا  والقا ف نيىت اليوم،  التاشيه هذالنيرتاز م  كل
 وبقد الفي ساة يظهر لاا املسيح ثاابة َم  يقدنم لإلنسا  احلرية املرقّزة عذى احلقيقة، وم  حيرنر اإلنسا  م  كل ما م  شأنه أ  حيدن 

: أع ال ١٢)، هقرة ١٩٧٩ةذار  ٤( فادي اإلنسان »ة نيىت جيورها يف ذه  اإلنسا  وقذشهوحيجن  ويهدم نوعاً ما هيه احلرين 
 ف٢٨١-٢٨٠) ص ١٩٧٩( ٧١الّرسي الرسويل 

  

 ف٧٩٢) ص ١٩٦٢( ٥٤) : أع ال الّرسي الروماين ١٩٦٢ ١ت ١١خطاب ثااسشة اهتتاح ال ع (  ]١٠٧[

: أع ال ٨-٧)، هقرة ١٩٩٠أ ر  ٢٤( موهاة احلقيقة قيدة اإلكا ، ققذي  يف شأ  الالهويت وفعوقه الّاسية،ا ع ع  ]١٠٨[
 ف١٥٥٣-١٥٥٢)، ص ١٩٩٠الّرسي الرسويل (

يسوع يفف املقزن ، روح »: «الربن واحمليي«) كتش  يف رساليت انامقة ١٣-١٢، ١٦يف قفسة  ملقطع م  ىلجنيل يونياا (  ]١٠٩[
هيه » سوف يندخذّ  يف احلقيقة كذها«وهو يقول اآل : »ف الي  سيرهد له«وبنه هو » سييكنر«و» سيقذن «احل،، بنه هو الي  

، هلا »ليطيقوا اآل  محذها«اليت قاهلا الرب بإلشارة ىل  األشياء اليت   يّ  الرسل » سوف يدخذّ  يف احلقيقة كذها«ات: الّذ 
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عالقة مشاشرة بتجرف املسيح ترمه وموقه عذى الفذيب وكان  عذى وشك الوقوع عادما نط، بيه الّذ اتف ولّ  سوف يتضح 
» أ  بّلن ما صاع املسيح وعذ  » م  هضيظة الفذيب«له عالقة أيضاً ثا هو أبقد » كذها  اإلفخال يف احلقيقة«رنيقاً أ  هيا 

يف مجذته يقتضي اإلكا ، أل  اإلكا  هو الي  يندخل اإلنسا  نيقان يف نيقيقة السرن املونيى:  سّر املسيح )ف والواقع أ ١، ١(رسل 
اإلكا : ىلنه ع ل روح احلقيقة وهو مثرة ع ذه يف اإلنسا ف يف هيا جيب  يتظق، ىلذ  يف اإلكا  وبواسطة» اإلفخال يف احلقيقة كذها«

)، ص ١٩٨٦( ٧٨: أع ال الّرسي الرسويل ٦هقرة »: أ  يّو  الروح القدس لإلنسا  هو املرشد األمسى والاور لّل عقل برر 
 ف٨١٦-٨١٥

  

 ف١٣، هقرة كلمة هللا را ال ع الفاقيّاين الااين، ]١١٠[

)، ١٩٦٤( ٥٦): أع ال الّرسي الرسويل ١٩٦٤نيسا   ٢١را الذجاة الشيشذية احل ينة، ققذي  يف نيقيقة األًجيل التارخيينة (  ]١١١[
 ف٧١٣ص 

  

أ  التقابة  م  الواضح أيضاً أ  الّايسة ر يسقها أ  قرقشط ب  ميهب هذسفي، ر قّتب له السيافة ىلرن وقتاً يسةاً؛ ىلر  « ]١١٢[
اليت ونضق ، خالل قرو ، بمجاع املالهاة الّاثوليك لذوصول ىل  بق  هه  لذققيدة ر قرقّز، ور شك، عذى اساس ضقيفف ىلاا 
قرقّز عذى مشافىء ومفاهي  مستقاة م  مقرهة االالق، مقرهة صظيظةف يف استقاء هيه املقارف كان  احلقيقة املونياة قرسل ضياءها  

ى الققل الشرر ، بواسطة الّايسةف وليا جيب أر  نتقج ب ىلذا ألفياا بق  هيه املفاهي  مستق ذة يف الامع املسّونية ر كالاج ة عذ
 ٤٢): أع ال الّرسي الرسويل ١٩٥٠ةب  ١٢» (اناس الشرر «الرسالة القامة »: بل مقرنرة بوجه ر يس ح بلقزوف عاها

 ٨٧ الوثئق الكاثوليكّية ):١٩٨٩ ١(ت» معضلة التفسري«قية الدولية، الوثيقة ؛ را الذجاة الالهو ٥٦٧-٥٦٦)، ص ١٩٥٠(
 ف٥٠٢-٤٨٩)، ص ١٩٩٠(

التقابة الققاقدية هيشقى فاق اً صظيظاً وششيهاً بياقه يف الّايسة نيىت وىل  ازفاف وضونياً ومفهوميةف عذى وأما مق  «  ]١١٣[
املاما  ىلذ  أ  حيرتزوا م  ااراة الرأ  الي  كّ  أ  نذخفه ثا يذي: التقابة الققاقدية أو بق  مقورتا ققجز ع  أفاء احلقيقة 

ة وقذظ، با التروية والتظريفًصقة، بل قاف  بق  مقاربتا املت ال ع املقدنس لققيدة اإلكا ، بيا  يف الققيدة الّاثوليّينة »: بةن
 ف٤٠٣)، ص ١٩٧٣( ٦٥: أع ال الّرسي الرسويل ٥)، هقرة ١٩٧٣نيزيرا   ٢٤( السرن  -يف شأ  الّايسة 

  

 ف٤٧٣)، ص ١٩٠٧( ٤٠: أع ال الّرسي الرسويل ٢٦، هقرة ١٩٠٧متوز  ٣را ا ع التفتيش املقد س، القرار الفافر يف  ]١١٤[

  

، )١٩٧٩( ٧٦ الوثئق الكاثوليكية :٦)، هقرة ١٩٧٩ ٢ت ١٧(  األجنيليكوم را يونياا بولس الااين يف خطابه يف مقهد  ]١١٥[
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 ف١٠٧٠-١٠٦٩ص 

  

 ف١١٦٠-١١٥٩) ص، ١٩٩٣( ٨٥: أع ال الّرسي الرسويل ٣٢هقرة   ]١١٦[

)، ص ١٩٧٩( ٧١: أع ال الّرسي الرسويل ٣٠)، هقرة ١٩٧٩ ١ت ١٦را يونياا بولس الااين، يف التقذي  الديين ( ]١١٧[
: أع ال الّرسي ٧)، هقرة ١٩٩٠أ ر  ٢٤موهاة احلقيقة ( ة الالهويت الّاسينة،؛ ا ع عقيدة اإلكا ، يف فعو ١٣٠٣-١٣٠٢
 ف١٥٥٣-١٥٥٢)، ص ١٩٩٠( ٨٢الرسويل 

)، ص ١٩٧٩( ٧١: أع ال الّرسي الرسويل ٣٠)، هقرة ١٩٧٩ ١ت ١٦را يونياا بولس الااين، يف التقذي  الديين (   ]١١٨[
 ف١٣٠٣-١٣٠٢

 ف١٢٩٦-١٢٩٥، ص ٢٢املرجع نفسه، هقرة   ]١١٩[

 ف١٢٨٢، ص ٧املرجع نفسه، هقرة  ]١٢٠[

 ف١٣٢٥، ص ٥٩املرجع نفسه، هقرة  ]١٢١[

  

 ف٣٠١٩DS: ٤، »اب  هللا«ال ع الفاقيّاين األول، فستور يف اإلكا  الّاثوليّي  ]١٢٢[

  

ر يسوغ ألٍ  كا  أ  جيقل م  الالهوت ارف عرض ألهّاره الرخفية بل عذى كل ىلنسا  أ  يقي است راره يف ونيدة « ]١٢٣[
: ١٩)، هقرة ١٩٨٩ةذار  ٤( فادي اإلنسان يونياا بولس الااين،»: وثيقة مع رسالة ققذي  احلقيقة اليت قتظ  ل الّايسة مساوليتها

 ف٣٠٨)، ص ١٩٧٩( ٧١رسي الرسويل أع ال الّ

 

  

 ف٣-١هقرة » الّرامة الشررينة«را ال ع الفاقيّاين الااين، بيا  يف احلرية الدياية  ١٢٤ ]١٢٤[

-١٨)، ص ١٩٧٦( ٦٨: أع ال الّرسي الرسويل ٢٠)، هقرة ١٩٧٥ ١ك ٨» (املناداة بإلجنيل« را اإلرشاف الرسويل  ]١٢٥[
 ف١٩
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 ف٦٢، هقرة فرح ورجاء ين الااين،ال ع الفاقيّا  ]١٢٦[

 ف١٠املرجع نفسه، هقرة   ]١٢٧[

 ف٢٩٦، ص ٥)، انزء ١٨٩١، هذورنسا (جمموعة املؤلفات ،٤مقدمة،  ]١٢٨[

 ف١٥، هقرة تنشئة الكهنة را القرار يف  ]١٢٩[

: أع ال الّرسي ٦٨-٦٧)، املافة ١٩٧٩نيسا   ١٥» (احلّ ة املسيظينة«اا بولس الااين، الدستور الرسويل را يوني ]١٣٠[
 ف٤٩٢-٤٩١)، ص ١٩٧٩( ٧١الرسويل 

  

الوثئق  :٤)، هقرة ١٩٩٧نيزيرا   ٨يونياا بولس الااين، خطابه ثااسشة اليكرى املئوية السافسة نامقة كراكوهيا (  ]١٣١[
 ف٦٧٧)، ص ١٩٩٧( ٩٤ الكاثوليكّية،

  

 ف٤٩٣، ٤٣األبء اليًو   عظة على شرف القايسة مرمي أم هللا: ىلبيفانيوس املاظول، ]١٣٢[
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